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Sena Pažangi Draugija.
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Daug Laimėta.

Rašo J. Gasi finas.

Gruodžio 5 d. Brooklyne įvyko 
istorinis posėdis. Augščiausios 
Prieglaudos Lietuviu Amerikoj
Centro Komitetas turėjo bendrą 
posėdį su Lietuviui Darbininkų 
Susivienijimo Centro Valdyba.

Suvienyta dvi centralinės sa
višalpos organizacijos. APLA 
nariai perėjo į LDS.

Dabar turime didelę apvieny- 
tą organizaciją — Lietuviu- Dar
bininkų Susivienijimą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit

API.A buvo sena draugija. 
Susitvėrusi 1908 metais. Tuo 
laiku vadinosi Lietuvių Laisvės 
Draugija. 1911 metais įsi.korpo
ravo po vardu Augščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoj. ‘

Tai buvo pažangi draugija. 
Tuo laiku, kai jinai organizavo
si, Pittsburgho apielinkėj pas 
lietuvius progresyvių spėkos dar. r a n k i n ė m is granatomis, 
buvo labai mažos. Jinai prisi-: ličiu d iečiai atmušė atakavu- 
dėjo prie padidinimo tų spėkų.1 sius fašistus ties Quijorna, 
Klerikalinės ir kitos reakcinės, 15 mylių į vakarus nuo Ma- 
spėkos už tai ją prakeikė ir viso
kiais būdais kenkė jos gyvavimui 
ir augimui.

Buvę APLA nariai gali pa
sidžiaugt — susiliedami su dar 
didesne pažangia organizacija.

MAURA! SUKĖLĖ DEVYNIAS DEMONS
TRACIJAS PRIEŠ GENEROLĄ FRANCO; 
FAŠISTAI-SUMUŠTI 2-se FRONTUOSE

Ispaniškos Morokkos Gyventojai Grasinančiai Reikalauja 
Atšauki Savo Tautiečius iš Karo prieš Ispaniją

Madrid. — Per pusantros 
valandos Įtūžusių mūšių ka- 
nuolčmis, kulkasvaidžįais ir

reikalavo sugrąžint morok- 
kiečius iš Ispanijos.

Įvyko smarkus susikirti
mas tarp maurų ir fašistų 
Tangiers’e, prie Ispanijos 
fašistų raštinės, kur polici
ja atakavo demonstrantus.

idrido, ir atmetė juos atgal; 
'padarė priešams, didelių 
I nuostolių.

Liaudiečiai supliekė fa-

RUMUNIJA EINA IŠ
VIEN SU FRANCIJA
Bucharest, Rumunija, 

gruod. 10. — Atsilankiu
siam Franci jos užsieniniam

Kongresmanai Remia CIO Unijas Kovoj 
Su Caristiniu Jersey City Majoru Hague

Washington. — CIO uni
jų delegatai , su savo advo
katu M., L. Ernst perstatė 
grupei pažangių kongres
manų, kaip Jersey City ma
joras Hague terorizuoja, 
areštuoja, grobia ir iš mies
to reportuoja žmones vien 
už tai, kad jie skleidžia la
pelius, kuriais šaukia darbi
ninkus dėtis į industrines 
unijas.

CIO rengiasi pakviesti 
kelis kongresmanus kalbėt 
Jersey City. Kongresmanas 
Knute Hill sako, žiūrėsime, 
ar majoro Hague policija

drįs ir kongreso nariams 
užčiaupti burną; taipgi ma
tysime, ar svetainių savinin
kai atsisakys parsamdyt jas 
kongresmanų kalboms, kaip 
dabar, pagal Jersey valdy
bos patvarkymus, neduoda 
svetainių kovingom darbo 
unijom.

Kongresmanas M. Mave
rick sako, reikia išleisti įs
tatymą, kuris uždraustų 
elgtis su baltais darbinin
kais rytuose taip, kaip el
giamasi su negerais pietinė
se valstijose.

FABRIKANTU SEIMAS ŠAUKIA PANAI
KINT STREIKU, UNUU TEISES, ATMEST 

algų-valandunustatymą
Bosai Reikalauja Nušluot Bendras Derybas su Darbininky 

Atstovais ir Naudot Indžionkšinus prieš Streikus

1938 metų apie vidurį rugpjū
čio mėnesio Pittsburghe turėsim 
didelį suvažiavimą. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo dele
gatai, iš įvairių miestų ir mies
telių, suvažiuos į savo mylimos 
organizacijos 4-tą Seimą.

Pittsburgh iečiai jau dabar 
rengiasi svečių pąsitikimui. Vi
sos buvusios APLA kuopos siųs 
delegatus.

Visų mūsų obalsis turi būt: 
Sekantis LDS Seimas su 10,000 j

rios kovos su jais Monte šiam Francijos užsieniniam 
Sillero ir kelyje arti Media- ministeriui Yv. Delbosui dą- 
nos, Ebro upės klonyje, Ar- vė užtikrinimą Rumunijos 
agono fronte. Kovėsi dau- užsieninis ministeris V. An- 
giausia rankinėmis granato- tonescue, kad Rumunija ves 
mis ir durtuvais. „niM

Barcelona, Ispanija.

ALDU) KOMITETAS 1938-1939 METAMS
Amerikos'Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijosonescue, Kaa rtumuniia ves1 i tz ••i.-x . . n d .-glaudžiai sutartiną politi- f e.nt.r0 Komiteto narių ir alternatų referendumas pasi- 

_  ką su Francijh” ir bendra- bai£'e- Balsavimuose dalyvavo 101 kuopa. Kandidatų 
Priešorlaivinės kanuolės nu- darbiaus su ja Tautų Lygoj?! CK buvo 19, išrinkta 13 draugų draugių, kurie seka-
vijo šalin tris fašistų dide- dėlei taikos palaikymo, 
liūs lėktuvus, atskridusius' 
bombarduot Barcelona.

Morokkiečių Išstojimai 
Prieš Fašistus

Bucharest. — Delbos at
silankymo pasėkoj gal bus 
padaryta Rumunijos, Čecho- 
slovakijos ir Jugoslavijos 
tarpsavinio apsigynimo su-

Paryžius.—United Press tartis su Francija. 
praneša apie naujus morok-, -----------—

narių atstovybe. Teks visiems (kiečių - maurų sujudimus JAPONAI NAIKINA DID- 
pasidarbuot, kad iki Seimo ga-1 
vus bent 2,000 naujų narių.

Daugelis įsivaizduoja Pitts- 
burghą baisiu miestu. Sako, jį 
ėda dirbtuvių ir reakcijos dū
mai.

Tiesa, dirbtuvių dūmų pakan
kamai žmonių akis ėsti. Bet re-

prieš savo tautiečių siunti
mą karan Ispanijon.

Keliuose miestuose Ispa
niškos Morokkos įvyko de
vynios smarkios maurų de
monstracijos, kur jie šaukė: 
“šalin generolą Franco!” 
“šalin žmogžudį Franco!” ir

MIEŠTI nankingą
Nanking, grd. 10.—Japo

nai šoviniais didžiųjų savo 
kanuolių iš trijų šonų bom
barduoja Nankingą, Chini- 
jos sostinę; o Japonijos la
kūnai bombomis daužo ir 
degina šį didmiestį. -

mai gavo balsų: -n
J. J. Kaškiaučius
A. Bimba...........
D7 M. Šolomąkas 
S. Sasnauskienė 
O. Depsienė ....

' P. Pakalniškis ..
M. Paukštienė ..
E. Vilkaitė
A. Gilmanas ....
A. Matulis .......
A. A. Lideikienė
V. J.'Senkevičius
V. J. Valaitis ..

Alternatais išrinkta sekami: B. Šalinaitė—1,194 bal
sus; Juozas Bimba—1,101; Petras šolomskas—905 ir A. 
J. Smitas—776 balsus.

1,284 
1,240. 
1,235 
1,015 
. 989 
. 980 
. 952 
. 848 
. 772 
. 772 
. 769 
. 754 
. 712

New York. — Du tūks
tančiai žymiausių Amerikos 
fabrikantų užbaigė savo tri
jų dienų fašistuojantį susi
rinkimą, kurį kapitalistinė 
spauda ir radio garbina' 
kaip “pramonės kongresą”.

Kaip savo atstovų kalbo
se, taip rezoliucijose šis eko
nominių caristų seimas iš
statė šalies valdžiai ir Jung
tinių Valstijų kongresui to
kius reikalavimus:

Panaikint Nacionalį Dar
bo Santikių Įstatymą, ku
ris pripažįsta darbininkams 
teisę organizuotis į kokias 
jie nori unijas, laisvai strei
kuoti ir pikietuoti ir vest 
bendras derybas per savo 
atstovus su samdytojais. O 
kad ne, tai šį įstatymą taip 
“pataisyti,” kad kapitalistai 
galėtų jį naudot prieš darbi
ninkus.

Visai uždraust sėdėjimo 
streikus, pritarimo streikus, 
visuotinus streikus, taip pat 
streikus dėl check-off (at
skaitymui unijinių duoklių 
iš algų) ir “antrinius” strei
kus, ( vedamus prieš tas įs
taigas, kurios naudoja už- 
streikuotų dirbtuvių pro
duktus.

Užgint streiko pikietinin-

kamš iš vienos valstijos pi- 
kietuot kitose valstijose.

Uždraust bile streiką, kur 
darbininkai reikalauja pri
pažint uniją, kaip vieninte
lę savo atstovę fabrike ar 
pramonėje. „ . -

Plačiai naudot valstijinių 
ir federalių teismų indžion
kšinus prieš streikierius.

Atmest įnešimą kongre
sui, reikalaujantį sutrum- 
pint darbo savaitę ir nusta
tyt, kiek samdytojas būti
nai turi mokėt savo darbi
ninkui.

Be kitų atžagareivių in
telektualų kalbėjo šiam ca
ristiniu kapitalistų ' seimui 
ir Colgate Universiteto pre
zidentas G. B. Cutten. Jis 
užginčijo žmonių lygybę, 
skelbiamą Amerikos Nepri
klausomybės Pareiškime. 
Jis tvirtino, kad kaip Ro
mos imperijos laikais “pro
letariatas niekam kitam bu
vo netikęs, kaip tik veist 
vaikus,” taip ir šiandien 
proletarai esą tikę tik perėt 
naujus darbininkus “aukš
tesnei” klasei. Colgate Uni
versiteto galva pabrėžda
mas užreiškė, kad ir “die
vas yra atžagareivis (reak
cionierius)”, todėl einąs su 
kapitalistais.

akcijos dūmai jau naikinami. 
Meliono republikonams pasta
ruosiuose rinkimuose užduota 
didelis smūgis. Pažangieji laimė
jo. Reakcija greitai atslūgo.

Pittsburghas laipsniškai lie
kasi šimtą nuošimčių unijistiniu 
miestu.

Vokietys Francijoj Nu-Nankingo Paėmimas 
žudė Amerikietę Šokikę Dar Nebūty Japonijos 

ir Penkis Kitus Karo Laimėjimas

Pilna atskaita referendumo bus paskelbta vėliau.
ALDLD CK Sekretorius, D. M. šolomskas.

------  , , —........ ................ ...  .......  --- ---- ----- ---------- —-

Mažai rūpinamės jaunuolių 
reikalais. Metai laiko eina vajus 
išleidimui jaunuolių žurnalo. Su
kelta $800 ir gauta apie 300 skai
tytojų. Nedaug tetrūksta kvotos 
išpildymui. Tik smarkiau visi 
padirbėk i m ir jaunuoliai galės 
leisti savo žurnalą.

Paryžius. — Vokietys Eu
gene Weidmann, areštuotas, 

; prisipažino, kad jis nužudė 
amerikietę šokikę Jeanę de 

jKoven, 22 metų amžiaus, iš 
.Brooklyno, N. Y. Policija 
rado jos kūną užkastą po 
priegonkiu poniško namo, 
kur Weidmann gyveno Cel-

Nanking, grd. 10.—Chinai 
pasiryžę neužleist japonam 
Nankingo be žūt-būtinės ko
vos. Bet kad japonai ir už
imtų Nankingą, tas dar ne
reikštų, būk jie laimėję ka
rą prieš Chiniją, sako chinų 
komandieriai.

FABRIKANTAI GRŪMO
JA ROOSEVELTUI

New York. — Fabrikantų 
suvažiavimo pirmininkas C. 
M. Chester grasino Ameri
kos valdžiai, kad veiktų iš
vien su kapitalistais, “kol 
dar nepervėlu”. Tai tokie 
gaivalai planuoja pašalint 
Rooseveltą.

STREIKAS PRIEŠ FORDO 
AUTO. FABRIKĄ

Kansas City, Mo., grd. 10. 
— Jungtinė Automobilių 
Darbininkų Unija paskelbė 
streiką prieš vietinį Fordo 
fabriką.

Fordo gengsteriai apšau
dė namą P. Monro, unijos 
finansų sekretoriaus.

Franco davė ultimatumą Is
panijos liaudiečiams pasiduot 
iki gruodžio 5. Toj pačioj die
noj liaudiečiai keliais desėtkais 
orlaivių išbombardavo daugelį 
fašistų pozicijų.

Ultimatumas supliuško. Visi 
dabar juokiasi iš fašistų grasi
nimų.

Daugiau paramos kovai prieš 
karą ir fašizmą, daugiau vieny
bės tarp demokratinių spėkų, ir 
fašistams bus galas.

Pittsburghe įvykęs Liaudies 
Kongresas Už Taiką ir Demo
kratiją parodė visiems, kaip ge
riausia sumobilizuot demokrati
nes spėkas vienam geram tikslui. 
Visi remkime tą svarbų darbą.

Brazilijos Fašistai Mato 
“Komunizmą” ir “Tarzano” 

Pasakose
Rio de Janeiro.—Brazili

jos fašistų policija užgrobė 
iš knygų krautuvių ameriki
nes pasakas apie “Tarza
ną” — beždžionžmogį stip
ruolį. Atranda, būk Tose 
pasakose esą “palinkimo-į 
Komunizmą.” Fašistiniai be
pročiai 1

le Saint-Cloud.
Žmogžudys ją pirma pa

grobęs ir reikalavęs $500
vaduotpinigių, o kai nega
vęs, tai pasmaugęs savo im- 
tinę.

Jis taipgi prisipažino, kad 
nužudė rinkiką nuomų (ren
du) už namą ir keturis ki
tus asmenis.

Weidmann, 29 metų, sa
kosi esąs inžinierius; jis 
pernai pabėgęs nuo kariuo
menės tarnybos iš Vokieti
jos į Franciją. 1936 m. jis 
buvo paleistas iš Vokietijos 
kalėjimo, kur buvo nuteistas 
kaip plėšikas.

Per trumpą laiką. Fran
cijoj jis nužudė šešis žmo
nes, vis dėlei pasipinigavi
mo.

Dėdė Pardavė Amerikietę 
Vedybom Francijoj

Paryžius. — Dėdė ameri
kietės Margaretos Gozma- 
nian, 14 metų mergaitės, bu
vo pardavęs ją už $135 kaip 
nuotaką farmeriui, 40 metų 
amžiaus. •

Apie tai sužinojo Ameri
kiečių Pagelbos Draugija ir 
išvadavo mergaitę nuo ver
stinų vedybų.

SSRS Darbo Unijos Šaukia Visus Balsuoti Rinkiniuose

Italija Atsimosianti nuo 
Tautu Lygos ir Urmu 

Užpulsianti Ispaniją
Roma, grd. 10.—Šaukia

ma susirinkimas fašistų “di
džiosios tarybos”, kuri, kaip 
pranešama, nuspręsianti iš
traukt Italiją iš Tautų Ly
gos. Be to, Mussolinis su ki
tais savo partijos vadais 
svarstysią atsimest nuo 
tarptautinės “bepusiškumo” 
komisijos ir urmu pasiųst 
Ispanijon tiek Italijos karei
viu ir ginklu, kad “greitu 
laiku” šumušt liaudiečius.

Maskva. — Centras So
vietų Sąjungos Darbo Uni
jų, turinčių virš 22,000,000 
narių, atsišaukia, kad visi 
iki vienam pilnamečiai pi
liečiai dalyvautų šio'sekma
dienio balsavimuose, kur 
bus renkami atstovai į Vy
riausią Sovietą-seimą. So
vietinėms. unijoms priklauso 
ne tik darbininkai ir mecha
nikai, bet inžinieriai, moks
lininkai, lavinti technikai, 
rašytojai ir kt.

Atsišaukimas atžymi di
dėlius darbo žmonių laimė
jimus prie Sovietų valdžios,

Francija nori Apsigynimo 
Sutarties su Rumunija

Bucharest, Rumunija^ — 
Atsilankęs' Francijos užsie
ninis ministeris Y v. Delbos 
svarstys su Rumunijos val
džia apie tarpsavinės pagel
bos sutartį tarp Francijos ir 
Rumunijos ir kitų Mažosios 
Santarvės šalių.

vadovybėje Komunistų Par
tijos. Primena, jog caro 
laikais darbininkas turėda
vo vergaut po 10 iki 16 va
landų per dieną Už mizer- 
niausią mokesnį; apie jokias 
apmokamas darbinfnkam 
atostogas tada nė kalbos 
nebuvo; bedarbiai ir nusenę 
darbininkai tuomet buvo

Bus Panaikinta Naziy Stovy
kla prie Southbury, Conn.

/ __________

Southbury, Conn. — Pa
gal miestelio gyventojų ir 
apylinkės farmerių reikala
vimus, tapo sudaryta komi
sija, kuri į miestelio ribas 
įims ir nazių stovyklos že
mę. O miestelio v ribose jiem 
bus nevalia laikyt savo 
“kempę”.

Netoli miestelio hitleri
ninkai nusipirko 178 akrų 
plotą ir būdavo josi jame pu* 
siau-karišką stovyklą, kur 
galėtų sutilpti iki tūkstan
čio vokiškai -• amerikoniškų 
nažių.

apleisti. O dabar, nors be
darbės Sovietuose visai nė
ra, tačiaus, per vienus šiuos 
metus Sovietai išleidžia 2,- 
000,000,000 dolerių socialei 
darbininkų apdraudai, jų 
sveikatos ir kultūros reika
lams ir gerinimui kasdieni
nės jų būklės.
Jersey City Hitlerininkas 

Ragina Pldkti Vaikus
Maskva. — Nežinia kur 

iš viešbučio dingo ameri
kietis rašytojas D. L. Ro
binson, o paskui jo žmona. 
Sovietų vyriausybė įsakė 
policijai jieškoti jųdviejų.

14 Amerikos Laivyno Lėk tu
vy Skrenda į Panamą

San Diego, Calif.—Išskri
do 14 didžių lėktuvų Ame
rikos karo laivyno į Coco 
Solo, Panamos Kanalo ruo
že. Lekia 25 oficieriai ir 73 
šiaip orlaivininkai. Tikisi be 
nusileidimo skrist 2057 my- • .. .

Sušalo 50 Žmoniy
Buffalo, N. Y.—Čia su

šalo jau penki asmenvs.
Nepaprasti šalčiai Rocky 

ir Appalachian kalnų srityse 
ir pietinėse valstiiose nu
marino 50 žmonių iki grd. 9 
dienos.

Federacijos Vadai vis Ske- 
baus prieš Medžio Darbinin

kų Daugumą
Portland, Oregon, grd. 10. 

Gubernatoriaus Martino pa
darytuose b a 1 s a v i muose, 
medžio dirbtuvių darbinin
kai didele dauguma pasirin
ko CIO uniją kaip vieninte
lę savo atstovę. Po to jis 
pašaukė visus streikavusius 
darbininkus grįžti darban, 
pripažįstant CIO uniją.

Bet Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai nutarė ir to
liau statyt savo gengsterius 
neva “pikietus” prieš tokias 
dirbtuves, kur pripažinta 
CIO.

Japonai Grūmoja Sunai
kint Nankingą, Jeigu Jis

Tuoj Nepasiduos j
Shanghai, grd. 10.—Japo

nų lėktuvas numetė į Nan
kingą griežtą reikalavimą 
Japonijos generolo Iw. Mat- 
sui’o, kad miestas tuoj pa
siduotų japonams. Jų ko- 
mandierius Matsui savo ras-? 
te, adresuotame chinu ko- 
mandieriui gen. Tang-Shen- 
gchi’ui, grasina sudaužyt ir 
sudegint Chinijos sostinę 
Nankingą, jeigu jis paskir
tu laiku nepasiduos. Sako, 
būk japonai turį milioną 
kareivių tam miestui štur- 
muot.

Sutelkta 50 Japonijos tan
kų už mylios nuo Nankingo 
mūro sienų. Pačios sienos 
vietomis jau pramuštos ja
ponų artilerijos šoviniais ir 
oro bombomis.

Japonai skelbiasi užėmę 
Wuhu, prie Yangtze upės, 
50 mylių į pietų vakarus 
nuo Nankingo. Bet chinai 
užginčija Wuhu paėmimą. ,

Japonai sakosi susprogdi
nę senus, cemento pripiltus 
ir nuskandintus chinų lai
vus skersai Yangtze upės ir 
jau galį siųst savo karo lai-> 
vos virš tų buvusių užtva
rų.

ORAS
Šis šeštadienis būsiąs 

giedrus ir lygiai šaltas, sa
ko N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 24. 
Saulėtekis 7:09; saulėleidis 
4:29. <
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Plieno Darbininką Konvencija
Gruodžio 12 dieną Pittsburgh© įvyksta 

organizuotų plieno darbininkų konvenci
ja. Ją šaukia Steel Workers Organizing 
Committee. Tie darbininkai organizuoti 
į industrinę C.I.O. uniją Amalgamated 
Association of Iron, Steel and Tin Wor
kers of America. Da ne visi plieno dar
bininkai organizuoti, bet unija jau tu
rinti keturius šimtus tūkstančių narių 
su viršum. Geriausia organizuoti yra 
Pittsburgh© apylinkės darbininkai.

Ši konvencija, suprantama, kalbės apie 
įtraukimą į uniją likusių plieno darbi
ninkų. Tokiij dar yra nemažai Ohio, In
diana ir Illinois valstijose. Ypatingai apie 
Youngstown, Ohio, pernai buvo sunkios 
kovos. Taip pat Chicagos srityje, kaip at
simenam, majoro Kelly policija paskerdė 
dešimt darbininkų. Pittsburgh© konven
cija pasvers visą situaciją ir paruoš or
ganizuotas spėkas nugalėjimui tų taip 
vadinamų “nepriklausomų” plieno kom
panijų, kurioms pernai pavyko savo dar- 
biiiinkų streiką sulaužyti.
. Visam CIO judėjime plieno darbininkų 
unija vaidina nepaprastą vaidmenį. Ne 
apie kurią kitą, kaip apie plieno darbi
ninkų grupę prasidėjo suktis visas tas 
industrinio unijizmo judėjimas. Patys 
pirmutiniai John L. Lewis ir kitų C.I.O. 
vadų šūkiai ir žygiai buvo taikomi plie
no pramonei.

Netenka abejoti, kad Pittsburgh© kon
vencija atliks tą didelį darbą: sutvarkys 
šio svarbaus C.I.O. organo organizaci
nius reikalus ir paruoš organizuotas plie
no darbininkų spėkas kovai su tomis plie
no kompanijomis (Youngstown Steel and 
Tube Co., Bethlehem Steel Co. ir tt.), 
kurios tebesilaiko prieš pripažinimą uni
jos.

Ir Save Ramina ir Savo Pasekėjus 
Apgaudinėja

Tai buvo pora metų atgal, kai ameri
koniški trockistai lindo į Socialistų Par
tiją. Toks Cannon ir toks Mušte paskel
bė “oficialiam” komunizmui bankrūtą ir 
garsiai sakė, kad jie pripažįsta Socialis
tų Partijai ir politinį ir moralinį laimė
jimą. Jie teigė, kad tiktai Socialistų 
Partijos vadovybėje galėsiąs apsivienyti 
ir gražiai bujoti visas Amerikos darbi
ninkų revoliucinis judėjimas. Visi dabar 
žino, kuom pasibaigė šitas trockistų pa
laiminimas Socialistų Partijai. Vos pra
bėgo pora metų ir tie patys trockistai iš
rūko laukan iš Socialistų Partijos, o pati 
S. P. vaitoja vos tik gyva. Trockistai jos 
vos tik nepasmaugė.

Su panašia giesme ir meliodija Straz
das ir Stilsonas, lietuviškieji trockistai, 
peršasi broliams grigaitiniams socialis
tams: Visko išsižada, viską jiems atiduo- 
da^r pripažįsta. Kai mes skaitėme ame-

rikoniškų trockistų visų griekų prisipa
žinimo pareiškimą ir dabar skaitome 
Strazdo liūdną išpažintį, telpančią “N. 
G.” gruodžio 9 d., tai nesunku matyt, 
kad jis visą savo politinį bagažą skolino
si nuo Cannon ir Mustės. Visų pirma jis-, 
irgi apreiškia “oficialiam” komunizmui 
amžiną bankrūtą. Sako Strazdas: “Karo 
klausimu, tėvynės gynimo. klausimu ir 
demokratijos klausimu oficialieji komu
nistai visiškai atmainė savo poziciją. 
Netgi proletariato diktatūra} kaip ją su
prasdavo oficialieji komunistai, jau lai
dojama.” Tuo būdu, tiems “nebficia- 
liams komunistams”, kaip Strazdui: ir 
Stilsonui, kurie savo pozicijos nei karo 
klausimu, nei- tėvynės gynimo klausimu, ■ 
nei proletarinės diktatūros klausimu, nei 
demokratijos klausimu nemainė, nebeliko 
kitos išeities, kaip tik belstis į Grigaičio 
gerosios širdies duris ir prašyti pasigai
lėjimo ir susimylėjimo.

Tačiau mums nesuprantama štai kas: 
Kodėl tie du sūnūs neklydėliai keliolika 
metų kankinosi po “oficialio” komuniz
mo vėliava, niekino ir bjaurojo tą patį 
menševikų tėvą? Kodėl tik dabar jie su
siprato prašytis pas jį ant burdo? Jeigu, 
jie nemainė savo pozicijos ir per tiek 
metų buvo prisiplakę prie “oficialiųjų” 
komunistų ir už juos rašė ir kalbėjo, tai 
jie gi buvo dideli politiniai sukčiai ir 
veidmainiai. Ir su šitais vyrais dabar pa
sibučiavo ir susivienijo taip pat visada 
“tiesus”, savo pozicijos niekados “nekei- 
čiąs”, nepermaldaujamas visokio (“ofi
cialaus” ir “neoficialaus”) komunizmo 
priešas Pijus Grigaitis! Kaip sau nori
te, “but there is something ' rotten in 
Denmark”. Strazdas mano, kad jie ap
movė Grigaitį, o Grigaitis jaučiasi plikai 
politiniai apskutęs Strazdą.

Giliai užkasęs “oficialius” komunistus, ' 
Stasys Strazdas (tas pats Strazdas, kuris 
dar taip nesenai taip ščyrai prisiekė, 
kad jis niekada, kol tik gyvas būsiąs, 
prieš nieką jokios išpažinties nedarysiąs) 
nusiima kepurę, žemai pasilenkia ir muš
damas į savo krūtinę, šaukia: “Patinka 
kam ar nepatinka, bet reikia pripažinti 
faktą: socialistinė ideologija if praktika<, 
paėmė viršų.” Tai juk šlykščiai vergiška.r 
išpažintis! - " ■. u <

Paėmė viršų ant Strazdo ir Stilsoho. 
Kur gi dabar vyrai bedings: turi ir pa
tys eiti ir tuos savo nelaimingus pase
kėjus, kurie dar jų klausys, vestis pas 
paėmusius ideologišką ir praktišką vir
šų ant burdo. Grigaitis gi jaučiasi aptu
rėjęs didžiausį laimėjimą, priėmęs ant 
burdo tuos ideologiškai ir praktiškai su
bankrutavusius trockistinius didvyrius, 
kaip kad jautėsi Norman Thomas, pri
glausdamas Cannon ir Mustę.

Matyt, Strazdas buvo labai nenorma
liam stovyje, kai jisai rašė tą savo poli
tinį testamentą, nes kas sakinys, tai kon- 
tradikcijaz. Tai toks politinis jovalas, ko
kio lietuviškas svietas dar nebuvo ma
tęs. Pavyzdžiui, smarkiai iškeikęs rusus 
bolševikus, užmetęs jiems išsižadėjimą 
visko, ir apkaltinęs juos sunkiam nusidė
jime, kam jie “savo šalį pavadino ne ko
munistinių respublikų sąjunga, bet socia
listinių,” Strazdas sako: “Vadinasi, jei 
rusų bolševikam nebaisus socializmas, 
tai ko mes turėtume bijoti?” Išeina taip, 
kad kadangi rusai bolševikai vykdo so
cializmą arba bent jo nebijojo ir nebijo, 
tai ir Strazdas su !

“Laisvės” Vajaus Gavimui Naujų
Skaitytoj Kontestantį Surašąs:

Kontestantų įšian-jB. Shlaves, New York City
dien stovi sekam
A. Stripeika, Elizabeth 4243 m. Grybas, Aberdeen . .* f";-
Philadelphia Veikv Ko m. 2997 
S. Reikauskas, Hudson ; 1774
K. Žukauskienė, Newark 1458
L. Žemaitienė,

Waterbury .................  1387
Pittsburgho ir Apylinkės

Vajininky Biuras:
S. Kuzmickas,

Shenandoah, .

1325

1221
J. J. Bakšys, Worcester , 116$ 
P. Bokas, Waterbury . . 1157 
A. Kavoliunas, Montreal 1111 
A. Klimas, Hartfor.d .... 861 
ALDLD 136 kp., Harrison 573 
G. Shimaitis, Moritello .
A. B arčius, So. Boston/
A. Kazakevičius, " ■ ■ "

Minersville ....................
Clevelando Draugijų. Kom

520
520

519
500

I J. J. Mockaitis, Bridgeport. 437
S. Krance ir J. Ęątilius, 

. Bridgewater . , ., ? . . 406
AĘDLD 20 k., Binghamton 461, 
J. Matačiunas, Paterson 373 
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 368 
A. Lideikienė; Great Neck 357 

320 
301 
270 
262 
260 
251 
246 
240 
240 
214 
176 
170 
161 
160. 
150' 

.TSO 
143 
132 
i'10 
108. 

. 99 
. '84 
.84 

:.. so 
'•'7T 

: 76

P. žirgulis, Rochester . . . 
ALDLD 96 kp., Sudbury 
S. Puidokas, Rumford . . 
P. Šlekaitis, Scranton . . . 
J. Adams, Grand Rapids 
J. Rudmanas, NevU Haven 
G. Kuraitis, Brooklyn. . . 
J. Grybas, Norwood ... 
V. Pądgalskas, Mexico . . 
J. Bondžinskaitė,. B’klyn

Klausimai ir Atsakymai
Nelabai senai “Laisvėje” 

buvo rašyta apie tai, kad Pi
jus Grigaitis vyksta iš Chi
cagos Brooklynan suženyti 
socialistus su sklokininkais. 
O dabar sklokos organas 
praneša, kad derybos jau už- 

^baigtos ir su Grigaičių gra
žiai susitarta. Kiek aš ži
nau, tai sklokos LDD visai 
nebuvo jokių tuo klausimu 
diskusijų.
_ Štai ką jūs paaiškinkite: 

Kodėl Stilsonas ir Strazdas 
taip šėlo ant d. Pruseikos ir 
seno LDD komiteto, kuomet 
jie pradėjo pasitarimus su 
Centro Biuro žmonėmis, o

dvasininkų teismus žmonės ma
ža kreipiasi, nes jie labai daug 
pinigų reikalauja ir sunkiai sky
rybas duoda, kadangi vadovau
jasi ne gyvenimo sveikais sam
protavimais, o religinėmis dog
momis. Taip ir gyvena žmonės 

Melamedaitės-R a č kienės, Šapi-| “nelegalėse” šeimose, kurių 
raitės, sol. šulgino, p. Zakso, p. šiandien yri ne tik biednuome- 
Aronovičiaus ir kitų, kurie jau n®Je» bet ir vadinamoje aukštes- 
esą pradėję įsipratinti įvairių n®Je visuomenėje.
operų žydiškai išverstas arijas i 
ir pan.

Girdėti, kad kai kurie pinigin- ; 
gi Kauno žydai rimtai galvoja 
tas žydų dainininkų pastangas 
finansuoti. Dainininkai turi gal
voje plačiai apvažiuoti Lietuvos 
žydų provinciją ir sudominti 
miestelių žydų gyventojus daina
vimo menu.

Žydų Dainininkai Bando Suda
ryti Savo Operos Užuomazgą

Kauno žydų dainavimo meno 
jėgos šiuo metu yra susitelkusios 
sudaryti Lietuvos žydų operos 
studijos branduolį. Sudarytas 
žydų dainininkų būrelis iš ponių72 

72 
72 

M. Bendinskas, Summerlee . .72 
S. Paulenka, Lowell ....
J. Gugas, Detroit..........
C. Shaltis, Freehold .... 
P. Grenevičienė, Spencer 
,A. Mažalis, Brooklyn . .
K. Balčiūnas, Brooklyn .
J. Visockis, Wilkes-Barre
K. Tvari jonas, Rockford . 
J. Tvaronaitė, Manchester .
E. žalnerienė, Renton ......
S. Wort, Brooklyn.................
P. Saykes, Youngstown . . . 50 
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Bare ............... ..
A. Masilionis, Hartford ... 
A. Marshalatis, Torrington. 
J. Janušką, Rochmond Hill. . 
J. Daubaras, Athol .................
V. čiudinis, Minersville .... 
J. Betroski, Herrin..............
J. Venckevičius, Cambridge. . 
A. Vinčkevičius, Stoughton. . 
J. Stanys, Baltimore............
S. Šalty s, Rockford ............
V. Naruševičius, Kenosha . . 
P. Karpich, W. Lynu . . . .-. . . 
M. Deedas, Red Lake............
A. Mureika, Brooklyn ...... 
J. Rakauskas, Tamaqua . . .
F. J. Madison, Youngstown
J. Jukelis, Chicago............ ...
J. Kairys, Brooklyn, .............
Ch. Žukauskas, S. Boston .. 
J. Mickūnas, W. Hazleton . . 
Paul Jurkonis, Springfield.. . 
L' JĮ. Ynamaiįis, Union City 
J; Patrick, So. Boston.......
O. Kalvaįtienė, Maspeth ....
A. Dapsis, Detroit........ ..
M. Baliūnąs,. Chicago .......
P. žemaitis, Detroit .............
S. Pečiulis, Sheboygan.......... 20
P. Boika, Cleveland ....... 20

P. Buknys ..v v. .,
D. M.,Aolom^Kas' 
P. ^Baranauskas

J. Mileris, Thomaston

65
65
63

. 60
. 60

.. 55
,. 55

55
50
50

L. Prūseika, Chicago ,....
A. Valinčius, Pittston , .. 
A. žemaitis, Baltirąore . . . 
F.); gervickas, Athol ...... 
J-..,Žilinskas. Lewiston .... 
K. ftjlikolaitis, Baltimore ... 
S. Slmrkey, Easton . 
J. Wejss, Brooklyn.. ...... 
F.. Kazakevičienė,; Jamaica 
D, Yonush, Scotia ...’........
Ig. Kubiliūnas, Sp, j.Ęoąton. 
A. Lipčius, Chester . ,.
F.- Abekas, Chicago . ... 
J,. Simutis, Nashua • 4 -
S. Urbon, Salem- .r/.' ........
V. J, Valaitis, Nęw prįtain
M. Vaičikauskienė, Herrin .. 72 J. Valatka

7.

Gelbėkite, Skęstame!
Vilijampolėje, tuoj už Veteri

narijos akademijos, Tilžės gat
vėje nėra šaligatvių. Smarkiai 
pašlapus, žmonės brenda viduriu 
gatvės ir skundžiasi miesto tvar- 
kytojaiš. Jei šaligatvių taisjnnas 
priklausytų namų savininkams, 
be abejo, to nebūtų/ Visa bėda, 
kad čia jie reikia taisyti miesto 
savivaldybei.

Tiesa, dalis šalitgatvių pri
klauso namų savininkams, bet

Prasidėjo Miškų Kirtimo 
Darbai

Kaip žinoma, dalį stačio miš
ko Miškų departmentas parduo- Į šie laukia, kad savivaldybė pir- 
da prekybininkams, dalį vietos'ma nutiestų. Taip antri metai 
reikalams ir didelius miško kie-! 
kius pats iškerta ūkio būdu ir 

44'paskui pardavinėja pagamintus 
sortimentus.

Pagal Miškų dep. miškų eks
ploatacijos planą 1937-38 m. 
kirtimo sezone numatoma tiek 
miško iškirsti: Alytaus urėdijoj 
29 tūkst. ktm., Baisogalos 41 
tūkst. .ktm., Biržų 15 tūkst., 
Dzūkų 37 t., Joniškio 12 t., Jur
barko 40 t., Jūrės 52 t., Kaišia
dorių 60 t., Kauno 26 t., Kazlų- 
Rūdos 60 t., Kėdainių 30 t., Kre
tingos 35 t., Kuršėnų 9Lt., Laba
noro 37 t., Marijampolės 32 t., 
Mažeikių 35 t., Pajūrio 30 t., Pa
kruojo 13 t., Pąnemunės 20 t., 
Panevėžio 18 t.,' Plungės 97 t., 
Prienų 311., Raseinių 72 t., Rau
dondvario 39 d., Rietavo 2 t., Ro
kiškio 12 t., Sudargo 31 t., ša- 
kių 60 t., Šaukėnų 16 t., Šiau
lių 22 t., Šimonių 42 t., Taujėnų 
15 t., Tauragės 72 t., Telšių 20 
t., Trakų 16 t., Ukmergės 29 t., 
Utenos 19 t., Varėnos 12 t., Za
rasų 12 t. ir Žalgirio 32 tūkst. 
.ktm., viso 1 mil. 204 tūkst. ktm.

Be to, popiermalkių pagaminti 
173 tūkst. 500 erdm., 132 tūkst. 
pabėgių, 12 tūkst. 50 šliferių ir 
apie 530 timberių.

Kadangi ilgai buvo sausas 
oras, sausi miškai, tai ir medžių 
kirtimas pradėtas. Visuose miš
kuose medžius kertą apie 3 tūks.: kinti, 
darbininkų. Kai pašals, prie miš
ko kirtimo darbų būsią priimta besniąsias gatves, Vilniaus ir 
apie 10—12 tūkst. darbininkų. Smetonos, išgrįsti tašytais ak- 
Pirmoj eilėj priimami tie darbi-1 menimis. Darbininkai džiaugia- 
ninkai, kurie miškuose jau yra si, kad būsią darbo, 
dirbę ir turi patyrimo, pasto
vūs.

Departmentas miškuose dir- siuvyklose ir pan. būtų įvesta 8 
bančius darbininkus įregistruo-J vah darbo diena, dirbtuvėlių, 
ja į ligonių ir draudimo nuo ne- siuvyklų savininkai atleido iš 
laimingų atsitikimų kasas. Ūki- darbo veik visus darbininkus, 
ninkai, dirbą miškuose, į ligonių nes nustatytosios už 8 vai. dar- 
kasą neįregistruojami. | bo dienos kainos, sakosi, nepajė-

Uždarbis visuose miškuose gią išmokėti, 
mokamas už akordinį darbą. 
Įgudęs darbininkas per dieną Į 
uždirbą 4—5 lt., neįgudęs 1—2) 
lt. !

50
50.
50
50
50
50
50 |

44
44
44
44
44
44
44
43
40
39
30
27;
27
22
22
22
22
22
22

264 
’148 
. 70 
. 24
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LIETUVOS ŽINIOS
Politiniy Kalinių Tėvų 'Prašy
mai Perduoti Prezidentūrai

»f.- .v .- /- ..... '

Savo laiku jaių puvo rašytą,, 
kad kai kurie politinių kalinių 
tėvai yra padavę Seimo Peticijų 
komisijai prašymuSį Iš Peticijų 
komisijos teko sužinoti, kad tie 
prašymai esą nukreipti į Prezi
dentūrą. ~ >

Šiaulių ir Telšių pramonės 
Darbininkų Būklė

Šiomis dienomis Darbo rūmų 
pirm. Pr. šulaitis lankėsi Šiau
liuose ir Telšiuose-,' kur susipa
žino su tenykščių pramonės dar
bininkų būkle.

Šiauliuose “Birutės” saldainių 
ir šokoladų fabriko į.dąrbjpinkai

stilsonu grįžta pas, S- ,B.- pinnininM.nusigkundė
Grigaitį. Viena, juk tas pats Straz-- fed, administracija. už,tg?ia.atly-
das atvejų atvejais teigė, kad rusai bol- •> 
ševikai nieko bendra senai nebeturį' su 
socializmu. Antra, jei rusai bolševikąi 
nesibijo socializmo, tai kam juos keikti 
ir bėgti pas jų priešą? Vadinasi, sklokos 
redaktorius pats su savim nebesušikalba.

dabar jie patys narių neat
siklausę ne tik pradėjo,, de
rybas, bet ir sutartį jau pa
darė?

Buvęs Sklokininkas.
ATSAKYMAS

Į šį klausimą geriausia 
galėtų atsakyti patys Straz
das ir Stilsonas. Mes tada 
sakėme ir dabar visi mato, 
kad tada tiedu vyrai negra
žiai veidmainiavo, kai de
magogiškai atakavo d. Pru- 
seiką ir LDD komiteto di
džiumą už pasitarimą dėl 
vienybės. Jie šaukė, kad tos 
derybos buvę nedemokratiš
kai paruoštos ir pravestos. 
Bet, žinoma, tai buvo tik 
muilinimas LDD nariams

akių, idant sulaikyti juos 
nuo sugrįžimo pas komunis
tus. Dabar visiems aišku, 
kad jau tada Strazdas ir 
Stilsonžs galvojo apie savo 
pasekėjų tempimą pas Gri
gaitį ant burdo, nors viešai 
nedrįso pasisakyti.

Skelbia Rumunijoj Boikotą 
Prieš Franci ją

Bucharest, Rumunija. — 
Buvęs Rumunijos užsieninis, 
ministeris N. Titulescu šau
kia boikotuot atsilankymą 
Yvono Delboso,. -Francijos 
užsieninio minister!©. •' Ma
tyt, Titulescu.. norėtų- ^pa
kreipi ' Rumuniją Hitlerio 
pusėn; ■ 1' “:

K

ginimo išmokėjimu ęp , to^ vie
nos savaitės uždarbį administra
cija palieka kaip už^tątą. Fab
riko administracija, atlyginimą 
moka neprisilaikydama nustaty
tų uždarbio norikų.), . r...

“Lietūkio” x elevatoriuje, kai 
kurie darbininkai dirba per die
ną 18 vai. Viršvalandžiai dirba
rni pagal special eg (įmonėj vi
dAus tvarkos taisykles. Elevato
riuje svėrėjai Uždirba nuo 4,4 li
gi' 6 Lt, paprasti!.darbininkai 
4,4 Lt, o artelės darbininkai ligi 
4 Lt per dieną. •. ' •

Vidaus r-lų m-jąį sutikus, nu
tarta bankrutavusio Br. Nuro- 
kų odos apdirbimo,fabriko dar
bininkams kompensacijas išmo
kėti iš kompensacijų fondų, bet 
tie darbininkai prašo, kad kom
pensacijos būtų atsiųstos į.Šiau
lius. Darbininkams nereikėtų iš
leisti pinigų kelionei į Kauną.

Pastebėta, kad Šiaulių kai kily., 
rios ;•'.batsiuvių, dirbtuvės, pądi-į 
•dėjitfi (tarnui, v verčUęį dąirpįnįuH. 
kus imti darbus j į fiaipW Tuo 
būdu eksploatuoja darbininkus,

h'emoka jiems viršvalandžių ir 
taip toliau.

Pastaruoju metu Šiaulių dar
bininkai yra nutarę įsteigti Savo 
kooperatyvą. Be to, jie yra su
sirūpinę ir teiraujasi kas kon
krečiai yra daroma darbininkų 
namelių statybos reikalais.

Šiaulių darbininkai informa
vo, kad daugelis įmonių nedrau
džia darbininkų Draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų kasoje. 
Jie pageidauja, kad Draudimo 
kasa atsiųstų savo kontrolierius.

“Bato” fabriko darbininkai 
yra nutarę išrinkti savo seniū
nus, kurie rūpintųsi visų to fab
riko darbininkų reikalais. Be to, 
jie y rd netrukus numatę įsteigti 
savo Savišalpos kasą. •

Telšiuose didžiausias audinių 
fabrikas “Mastis”’, kuriame dir
ba peF140 darbininkų. Užmoka 
darbininkams nepilnus užddi’^ 
bius. Kaš sa’vaifę palįėka neiš
mokėję fo $—4 It. Audėjoms 
per dieną moka įio 3.85'lt. ir 
moka premijas, jeigu išdudžia šymų, kuriais žmonės prašo iš
raugiau, ąegu nustatytos dienos skirti santuokas, padarytas daž-

ŠIAULIAI
Žmonės Prašo Teismą Duoti 

Perskyras
Šiaulių apyg. teismas laikas 

nuo laiko vis gauna nemaža pra-

vieni kitų žiūri ir nieko nedarų, 
o mes skęstame purve. .

Mikalinavos gyventojai lap
kričio 10 dieną sueigoje dėl šių 
šaligatvių šaukte šaukė: “Ką 
mano tie miesto ponai, kad mū
sų vargu juokauja!” Jie išrinko 
įgaliotinius, kurie tuo reikalu 
kreipsis į burmistrą.

JONIŠKIS
Naujos Laisvamanių Kapinės

Vangų km., Joniškio valse, 
ūkin. p. Kazlauskas paaukavo 25 
akrus žemės ir LEKD-jos Jo
niškio skyriaus iniciatyva dabai’ 
ten įsteigtos naujos laisvamanių 
kapinės. Kapinės yra puikioje 
vietoje^ prie vieškelio Gaščiūnai 
—Meškuičiai, šį rudenį kapinės 
bus apsodintos medeliais, tą 
darbą pasižadėjo atlikti šio kai
mo ūkininkai. Sunkiausia tik su 
tvora, bet ir čia nenuliūstama,. 
tikimasi, kad Joniškio ir Lietu
vos plačioji visuomenė supras 
tą LEKD-jos. Joniškio sk. ir p. 
Kazlausko žygį, paremdami .kuo 
kas galėdami, ar aukomis ar. 
darbu. Kapinių atidarymas nu
matytas 1938 m. pavasarį. Be 
to. šiame kaime manoma įsteigti 
LEKD-jos skyrių.

—Baigiamas visai įrengti 
“Lietūkio” javų sandėlis ir džio
vykla. ūkininkai tuo labai paten-

—Manoma Joniškio m. svar

—Prisiimtus darbo inspekto
riui raštą, kad visose dirbtuvėse,

UKMERGĖ • 
Vagystė Cirke

Šiomis dienomis Ukmergėje.
• 1 gastroliavo cirkas “Karado,” ku

ris, nežiūrint savo menkos pro
gramos, vis,surasdavo žiūrovų. - ■

Spalių 27 d. vidunakty cirko. - 
sargas, pasiėmęs cirko savinin-; u 
kės O. Černiauskienės piniginę 
su 700 lt. ir 100 lt. vertės pa!-< ; 
tą, nežinia kur dingo. • »

į skirti santuokas, padarytas daž- 
darbo 'normos., Verpė j p s uždir- niausiai ptieš kokį 10—X5 metų.
bą 3.5 lt. per dieną. Be to, rasta, 
kad kai kurios patalpos blogai 
įrengtos ir mažos.

Felko kojinių d-vėje mote
rims, kurios yra dirbusios 2 m., 
mėnesiui moka po 50 lt. Meiste-< 
riš uždirba 100 lt. Kai kurioms 
darbininkėms-praktikantėms už 
keletą mėnesių neišmokėtas at
lyginimas. šios dirbtuves patal
pos yra labai nešvarios, oras blo
gas, nėra ventiliatorių ir kt. 
įmonės savininkas įspėtas trū
kumus pašalinti. z

Be šių įmonių, buvo patikrinta 
dar kelios, .kuriose taip .pat rasta 
panašių trūkumų, kaip anksčiau 
-paminėtose įmonėse. Jų savinin? 
kai įspėti trūkumus pašalinti. .,.

Išskyrimui motyvai nurodomi 
įvairūs: yra tokių, kurie nuo pat 
vedybinio gyvenimo pradžios ne
gyvena kartu, bet sudarė šeimas 
ir susilaukė vaikų jau su kitais 
žmonėmis 5 kai kas nusiskundžia, 
kad Vienos ar kitos pusės gyveni
me buvęs vartojamas smurtas, 
ištvirkavimas ir t. p. negajavi- 
mai, ,dėl kurių normalus vedybi
nis gyvenimas toliau nebesąs 
įmanomas ir tt. JKadangi Lietu
vos teismas, deja, nėra kompe
tentingas spręsti tos rūšies by
las, tai prašymai grąžinami at
gal prašytojams, patariant jiems 
tuo reikalu kreiptis į atitinka
mus dvasininkų.. teismus, ku
riems, kaip žinoma, atiduotas 
skyrybų monopolis.' Tačiau į

PANEVĖŽYS
Kerštingas Padegėjas

Lapkričio 1 d. apie 16:30 vai. 
Ukmergės g-vėj kilo gaisras. Už
sidegė padegtas didelis šiaudų . 
kūgis ir Mikšio klojimas.

Dėl sausros šiaudiniai daiktai 
nepaprastai suliepsnojo, — vė
linių maldininkai < iš netoliese 
esamų kapinių baimės apimti 
pradėjo skirstytis. Kapuose-buvo 
didelė spūstis.

Kvotą vedant, greit paaiškėjo 
padegimo kaltininkas — Julius • 
Jasinskas. Kvočiamas pareiškė, 
kad klojimą padegęs keršyda
mas Mikšytei už tai, kad pasta
roji už jo nesutikusi tekėti.

Jasinskas buvo anksčiau bau
stas 3 mėn. kalėjimo. Paskuti-' 
niu laiku buvo be darbo. •' * •’
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n. O gal, kaip garbingai ėjusi savo RncMn MncoJūs Amžinai Gyvi
Skiriu draugams, išvykusiems į Ispanijoje 
einančią kovą.

Ten, kur eina kova žūtbūtinė, 
kur sprogsta granatos ir dinamitas... 
Kur griuvėsiais, anglim ir pelenais 
niekšai nuklojo žemę. 
Kur gatvėse, kalnuose ir miškuose 
kraujas žydi, 
—išvykot jūs, draugai, 
drąsūs ir pasiryžę.
Išvykot jūs—keturi— 
herojiškos dvasios 
ir ŽMOGAUS PAREIGOS vedami. 
Išvykot ten, 
Kur žmogų į laisvę einantį norėjo nužudyti... 
Kur žmoniškumą, 
civilizaciją— <
kultūrą bekylančią norėjo sunaikinti. 
—Išvykot jūs to viso ginti.

' • II
Ten, kur griuvėsių krūvos guli, 
kur šypsosi juoda anglis 
aplaistyta raudonu krauju. 
Kur krūvos suanglijusių kūdikių lavonų 
ir pelenais virtę žmogaus kaulai 
kalba apie fašizmo niekšystę. 
Kur brolių liejamas kraujas 
įrodo, laisvės kainą ir vertybę, 
Jūs, draugai, didvyriškai z 
aukuojate savo kraują ii* gyvybes.
Ir rodosi. .. mes girdime:— 
kaip sprogsta granatos , 
paleistos į priešą'iš jūsų rankų, 
kaip zvimbia plieno kulkos... 
Dieną ir naktį 
jūs mūsų vaizduotėj: 
skaitlingoj kovotojų minioj, 
kraujais apšlakstyti, 
nąrsiaį kovojantys, 
besišypsantys ir—amžinai gyvi, 
t '.į-' 
Gyvi ten, 
kur mirtis nunokusi, 
skrajodama po gatves, miškus ir kalnus 
jūsų Įieško. 
Gyvi ir besišypsantys— 
kaip kraujas amžinai gyvas ir raudonas. 
Kaip laisvės troškimas nenumarinamas, 
taip jūs amžinai gyvi!!! 
Santa Fe 17) 6—37 m. A. Haris.

Didelis ir Galingas Žmogus
• Eug. Rėza

(Iš kalėjimo reportažų).
—Chuliganai, jūs,
—žulikar, jūs,
-—Išgamos, jūs.
šitąip į mus prašnekdavo visada vyresnis 

prižiūrėtojas Grušauskas, jeigu mes nesuspė- 
davpm prieš jį išsirikiuot ir nepavadindavom 
jo ponu. Jis buvo mūsų, politinių skyriaus, vy
resnis ir valdė mus keletą metų. Jis buvo di
delis ir galingas žmogus. Kiekvieną rytą apie 
10 vai. jis skardžiai belsdavo raktu į geležines 
mūsų skyriaus duris ir tartum su trimitu 
šaukdavo:
—Diežiūras!
Mes tada skubėdavom slėpti knygas, sąsiu

vinius, peilius, šachmatus ir todėl jis niekad 
nieko nerasdavo. Įėjęs kameron jis didžiuoju 
pirštu pabraukdavo per mūsų lentyną, kur bū
davo duona sudėta ir žiūrėdavo į pirštą ar 
ne prikibo dulkė arba duonos trupinys. Ba
liai narų kampus jis jieškodavo voratinklių. 
Ir jei rasdavo:

—Apsileidėliai, jūs!
—Snargliai, jūs!
Pąskum atnešdavo ant ilgiausio koto šluotą 

ir liepdavo su ja iš visų kampų voratinklius 
gaudyti. Ir mes dulkindavom, gaudydavom. 
Grušauskas buvo didelis žmogus, galingas, ne
galima buvo jo neklausyti.

Jis* mus iš kameros į kamerą keldavo, re
gistruotus laiškus, šaukimus į teismą atneš
davo ir beveik kasdien ką nors į karcerį iš
vesdavo. O kai tyčiom kai kada kelis kartus' 
ponu pavadindavom, jis pralinksmėdavo ir iš
eidamas iš kameros pareikšdavo:

—Aš jums grindims plauti Skurlių duosiu. 
AŠ juridiškas asmuo.

Ir išėjęs koridoriun kiek galėdamas surik
davo: • . ’ '

Kolifaktoriau!
Ir kolifąktorius, tas kalinys, kuris koridorių 

ir išeinamas prižiūri, atnešdavo mums maišo

įii-

arbo sudėvėto milo šmotą. Tai tąrsi dovana nuo 
pono vyresnio prižiūrėtojo.

O anksti rytą vasarą, kąi visi kamerų lan
gai būdavo atdari, jis atsistodavę ties pasi
vaikščiojimo kiemu tingėdamas lipti laiptais 
aukštyn ir tarsi sirena pranešdavo:

—Kiaulės, išeik!
—šaligatviai, išeik!
—Ministerija, išeik!
Ir tik negreit mes išsiaiškinom, kad taip 

šaukia kalinius. vyresnis į darbą—kiaulių šer
ti, šaligatvių liėti ir teisingumo ministerijos 
rūmus statyti. Dėl aiškumo jis žmones vadin
davo daiktų vardais. Ir vakare pro langą mes 
matydavom, kaip grįždavo kiaulės, arkliai, ša
ligatviai ir ministerija iš darbo.

Didelis ir galingas žmogus buvo Grušąus- 
kas, daug vardų jis turėjo. Politiniai jį va
dindavo iš Kudirkos raštų paskolintu Klugro- 
durovu, vienučių skyriuj-—Joldu, o kriminali* 
niai jo vardą pradėdavo—šai—ir pabaigdavo 
neliteratiška galūne, reiškiančia moters tam 
tikrą vietą. Ir tas vardas turi savo istoriją. Jis 
ne šiaip sau atsirado. Būtent:

1929 metais pavasarį buvo areštuota apie 
20 "studentų, įtartų turėjus ką nors bendra 
su miesto sode padarytu pasikėsinimu prieš
ministerį pirmininką prof. Voldemarą. Stu
dentams kalėjimas atrodė labai egzotiška vie
ta ir kai kurie pirmą sekmadienį paprašė vy
resnį nuvesti juos drauge su kriminaliniais į 
bažnyčią. Vyresnis sutiko ir nuvedė. Bet stu
dentai nesimeldė, o tik dairėsi ir žiūrėjo koks 
flirtas vyko tarp kalinių vyrų ir moterų at
skirtų tiršta sargų virtine. O kai per pa
kėlimą visi kaliniai suklaupė, jie stovėjo 
stati tarsi nenorėdami pąreiksti pagarbos 
šventiems sakramentaihs. Tadą Grušauskas di
deliais retais žingsniais su pilnu rimtumo vei
du priėjo prie studentų ir stvėrė už skvernų. 
Tempdamas juos į koridorių rimtai įspėjo:

—Jūs man šai... bažnyčioj nedarysite, šis 
žodis klūpojusiems kaliniams taip pątiko, kad 
per pora savaičių jo vardu virto.

• Grušauskas didelis, augalotas žmogus, gal 
beveik dviejų metrų aukščio. Jo uniforminė 
kepurė visada nauja, blizgančiu matikų,o 
skersai juodą antpetį užsiūta siaura auksine 
juostelė aiškiai liudija, jog jis vyresnis, Pap
rasti eiliniai sargai ant peties turėdavo tik '

' metalinį savo numerį. Jo veidas išdžiuvęs, .rū
stus, nors pilvas buvo atkištas į priekį su. bal
ta blizgančia diržo sagtim. Kai jis. eidavo ko
ridorių, galėdavai ant jo uniforminės kepures 
dėt kiaušinį—jis nenukris, galį jam į sdlį .at
sitraukęs špygą, liežuvį rodyt; jis' nematys. 
Į šalis jis nesidairo,, kaip nesidairo" didėli 'ir 
galingi žmonės, kai jie eina savo pareigas. '

Kratydavo mus labai dažnai? Ir * ’visada 
stengdavosi užklupt iš netyčių. Bet visom iš 
karto kamerom iškrėst pristigdavo sargų. Tad 
kai vienas kameras iškratydavo, imdavo Įritąs. 
Bet užtat tie kaliniai, kuriuos kratydavo, 
stengdavosi kaip nors pranešti kitiems. Jie 
imdavo garsiai kosėt. Bet vyresnis juk ne 
kvailas, jis supranta ko kaliniai taip dirbtinai ■ 
kosėja ir jis su savo skardžiu trimitu'įsaky- • 
davo:

—Nekosėt!
Ii- kai mes išgirsdavom šį vyresnio žodį, męs . 

tikrai žinodavom, kad politinių skyrįujė kra
ta. Vyresnis gudrus buvo, jo neapgausi.

Kodėl jis save vadindavo juridiniu ašmenių, 
mes ir šiandien negalim išsiaiškint. O jis da
bai dažnai pabrėždavo: - •

—Aš įsakysiu jums viduryj kiemo kelnes 
nusimaut ir lakstyt su nuogų pilvu—ir laks- 
tysit jūs. Aš įsakysiu ožio balsu bliaut ir 
bliausit jūs. Aš juridinis asmuo, ipąnęs, turit 
klausyt, jūs.

Ir kai mes matydavom kįeme einąnt ši|ą 
juridinį galingą asmenį su pailga,, juodąis ap
darais knyga, kurioj jis laikydavo jsprąųdęs ' 
nykštį,—žinodavom, kad ką nors kęls iš vięnos 
kameros į kitą arba gabens į fortą.

Jam sargas atidarydavo duris, kelis kartus 
parodydavo pirštu tai į vieną, tai į kitą knygoj 

"parašytą pavardė ir tada vyresnis užsideda 
didelius juodais kaučuko rėmais akinius ir su
šunka: '

—Mickelis.
Mes tylim, nėra musų kameroj tokio. MumS 

griežtai įsakyta kalbėt tik už save, tik pa
šauktasis turi atsiliept “aš”. ■

—Mik... Mikelkevičius. ,
Vėl niekas neatsiliepia. Kai nusibosta mums 

išsirikiavus stovėt ir laukt, kas nors, kięno 
pavardė turėdavo bent kiek panašumo, atsi
liepdavo: , '

—Gal Mickevičius?
Mickevičius, kaip tavo pavardė?
Mickevičius. • • <'

—Susirink daiktus/
Grųšąuskas ranką rąžytą rašto skaityt ne

buvo mokytas. Jąrą tūrčdąvo raštininkę pa
vardes pąrašyt ąiškiom spausdintOm
raidom, tokiom, įįąijp .&aĮ4ąįmygfj.' Bet į sto
rą, kietais, apdataią. jį negalėdavo rąa- 
šinėle įrašyt. Tot} Įny|d^ pavardes įrašydavo x 
tiesioginis GruŠausko viršininkas, administra
cinės dalies vedėjas ; įtorsąkeyįčius. Ir todėl 
vyresnis, kad mažiau t)ūtų yargo, šaukdavo:

—šarmelis! E ' ?
—Aš.. /. ’ . ;
—Kaip tavo pąvąrdę?
—šarmaitis.
--Tas pats. Susirink daiktus.
O jei toj knygoj naujai įrašy

tų pavardžių, jis iš karto. įr šąukdavo ir klaus
davo: • / ' • ,

—Mainelis, kąip tąva; pąvąrde? į
Ir dažnai kaliniuą sumišydavo, ne ten pa

sodindavo, nes kąiiniąįi norėdami iš pirmos 
rąidės savo pavardę atspėti, apsirikdavo.

Ir štai vieną 1930 metų vasaros dieną mes 
gavom “Lietuvos žinįų” numeri, kur nežinomas 
kalinys aprašo apie nežinomo kalėjimo, neži
nomą vyresnį prižiūrėtoją. Ten rašomą, kaip 
vyresnis,' būdamąš beraštis ir negalėdamas 
perskaityt pavardžių, sumaišę mirusių kalinių 
lavonus. Vieną kąįįnj tU^)‘o paląidot, o kitą 
atiduot giminėms. Ir kąį motina atvažiavo su 
ašaromis akyse pąsįįmt mirusio sūnaus, jai 

’ atidavė svetimą, nępąžįstąmą kąlinį, o jos su
pus jau buvo užkastas? Tep rašoma—kaip žie
mą Vyresnis būdamas girtas pasikorė ant ge- 

j lęžinės tvoros, ilgai sirgo ir- paskum vaikščio
jo1 medium aprištų kąklų. Ten rašoma, kaip 
jrą savo sūnų? 19 metų recidiyistą, jau trečią 
kartą baustą už vą$yat& skiria kameros se
niūnu, sakydamas: • ' . < . ' /
- .—Aš tvarkau ir auklėju visą kalėjimą, tu 
turi tvarkyt ir prižiūrėt visą kamerą.

Ten rašoma, kaip.jis sąvo sūnų iššaukia ko- ( 
ridoriūn, už nępaklųs|iųiną apskaldo ausis, ir 
kąip visų,: taip ir jo; paklausęs pavardės, pa
sodina į kitą, kamėrį.; ...........

Ten, rašoma apie, vyresnį daug, nes daug 
apie j į. ir gajima: rašyt/ ; ; • i

i Ir šit4 lai^ąščio numerį skolinosi iš mūsų 
kriminaliniai v kalinai,; ’kkdlipbsi-'sdrifai 'ir visi 

bevardis . vyresnis .
^HįiŪ^toj$įį-įidęMį!' i.r galimas .žmogus Gru- 
škuąkįk; >
sar^ąiGrušAiiSkui, kai ką 

C j^;p^arė;;;pąąisk’įn^‘J^ ant .
i a^kir<popięręiio. adr^są^Gędimįnb gatvė-38. ■

Ifr*ĮĄUiąn£^ prisistatė
di^elisršu juodą? ųnįformąr :sų ^tsikišUsiu pil- 
y$A ik; -auksine t judate/skečai žmogus.

kaip -.ka
išam,0.3koridoriūjfp^ąšp%ę: ..'j j '

. v-^-Įsaįtau. atšaukti/ yįąj- męląj, visą neteisybę, 
kurią parSšėt. apie' piane jūs. Kitaip aš į teis
mą paduosiu jūs/ - ’ '' ;

—Kokią neteisybę kokį melą?
• Ir; įąip įrodymą;; žmogus ištraukia 

iš kišęųįo suglamžyta. įaikrąščio numerį ir pa
dedą jį ant rašomojo ątąįp, baksteldamas pirš
tu į a^arpą./ —

—Ak šitaip,—atsįlošią Žm°gUs sėdėjęs už 
stakhš-tGąliū sužinot kaip tamstos pavardė?

. —Mano pavardę G^ųšąiiskas. Aš esu Kauno 
sinkių jų darbų Įcąlėjįippr y^rėsnis prižiūreto- 
jas; jūridjnįs asmuo. f:įą ąpie mane neteisybė 
ir rašomą.,,, j ' S '

: —TfąįP, bet čįą tąipsĮpą pąyąrdė yisai nemi- 
A nima iy nėsąkpmą,kalėjime tas buvo.

—Tai kas, kąįĮ pąyąrdėą pūrą* Bet užtat vi
si faktąį atatinką jy llękyįęųąs perskaitęs ži
nos, jog tai ąpie rnąnę rąŠėma. O taip nega
limą; ' A ; // ■ ">'

Mūsų vyresnis gųdirųs, jp nęapgąusi, jis ne
nori, ięąd apią jį-pępąuą^ąi ždidnes kalbėtų. 
Veiptą būtų, jogąrbąi 'Ifįc^ęviČįąu^ gatvę pa- 
vądipti yyr. prĮ|. Grąšąiįąko gątve. Kas gi 
bendrą įąrp Mįckąyriįąųą Jis sva’
jojo, eiles ''Į^vpdąpiąs-u^ kitų tautų
laisVę! skurdę mįfiy W fe Miękevįčius abejo
tinos vertes liątųyįę. jįą kąlbėjo ir rąše lenkiš
kai, o GruŠąūskas pje |įętūyiŠkai temoka. O 
jei nėt Laisvės Alėją j pyĮęš pat caro paliktą 
Špbbrą pąstatyt, ^yįejų metrų aukščio 
paminklą, tokią fįggpa juodą uniforma, ąt- 
šįki^usįu pilvų,; sų. ąųkoę juostelę ant pętięs 
ir didžiulių fąkt)| Fę jos jojomis gra- - 
nite įškąjtį rąidę^ !!tyi|įąriią ręstituta”.

Dabar Kaupo kąĮ^įųię Grušąusko nėbema- • 
tyt. Nebėra..Fer kei-
t§ kalėjime vpriži$Į$įįtjų7j,r, valdininkų etatus,

RlM pilką ir

norą J provinciją 0 <ąl būt jį palei

mma

<■' h* fe. ’1 JM
'fe.-Č.i-Z : <

do pensijon. O gal, kaip garbingai ėjusi 
pareigas tautos vadas paskyrė jį tautos tary
bos hariu. Visko gali būti, Lietuva dabar to
kių galimybių šalis.

Boston Mass

M ■f
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Bendras Dviejų Komitetų Posėdis
Lapkričio 28 d. L.M.S-gos 3-čio Apskr. Val

dyba ir L.M.S. C’.K. laikė bendrą posėdį. Po
sėdis įvyko “Laisvės” svetainėje, Brooklyne.

Apart komitetų, posėdyje ėmė dalyvumą tri
jų chorų atstovai, būtent: Great Necko Ch. 
Pirmyn, Brooklyno Ch. Aidas ir Newarko Sie
tynas.

žymėtina, kad .šis posėdis daug kuom sky
rėsi' nuo daug kartų man' matytų pirmesnių 
posėdžių. Jame mažai imta laiko paprastiems 
formalumams, o daugiau dėta svarbos kon- 
struktyviams dalykams.

Apskr. pirmininkas d. J. Klimaitis darė 
pranešimą, apie tai, kas ir kaip veikiama mūsų 
meninių jėgų ugdymo reikale Apskričio ribo
se. Iš jo raporto paaiškėjo, kad Apskritys de
dą visas pastangas palaikymui jo iniciatyva 
suorganizuotos chorams vadovauti mokyklė
lės, kurią veda mūsų nenuilstanti muzikos 
mokytoja d. B. šalinaitė. Ta mokyklėlė pri- 
rųošią naujas chorų vedėjas bei vedėjus. Ją 
finansuoja apskritys.

Taipgi sužinota iš to paties pranešėjo, kad 
apskričio iniciatyva ir nutarimu yra leidžiama 
d. A. Ješkevičiūtė imti kursą režisūros. Už 
kursą, sakoma, reiktų sumokėti $150, bet, kuo
met organizacijos siunčia savo mokinį, tai ta 
mokykla daro nusileidimą—duoda kursą už 
75 dol. Tą sveikintiną 3-čio apskričio žingsnį 
finansiniai pasižadėjo paremt L.M.S-gos Cen
tras ir Liet. Liaudies Teatras. ($25.)

Posėdžio dalyviai plačiai ir nuosekliai svar
stė prisirengimą prie sekančios apskričio kon
ferencijos, kuri įvyks pradžioje ateinančio 
meto. Prieita prie bendros išvados, kad kon
ferenciją šaukti Brooklyne. Tas motyvuota 
tuom, kad Brooklynas yra centru šios apielin- 
kės meniškų jėgų, o be to, čia manoma turėti 
daug daugiau publikos apskričio parengime, 
kurį manoma turėti užsibaigus konferencijai. 

; Programos išpildymui, apart kitų prašmatny
bių, nutarta pakviesti Newarko sietyniečius, 
kad suvaidintų neseniai susimokintą operetę 
“Meilės Nuskriausta”.

Choro Aidas atstovas d. Ernest C. Dubenas 
pranešė posėdžiui, kad jam, turint artimą 
kontaktą su jaunuoliais, kurie dabar sudaro 

, žymią dalį mūsų choruose ir kitokiose viene- 
tose, teko patirti, jog jaunuoliai-ės nėra ganė
tinai supažindinami su L.M.S. tikslais ir pa
čia jos veikla. Jis nurodė, jog ir L.M.S. cent
ras, ir apskričio komitetas turėtų dėti dau
giau pastangų, kad vienetų nariai būtų dau
giau informuojami apie Centro ir Apskričio 
veiklą.

Posėdis, išklausęs d. Dubeno pranešiųią, 
davė paraginimą Centrui ir Apskr. Komite
tui, kad būtų turima geresnis kontaktas su 
vienetais ir būtų daugiau duodama informaci
jų apie pačią veiklą. Tas bus atliekama siun- 
tinėjant į vienetas Centro ir Apskričio at
stovus.

Nutarta dėti pastangų organizavimui chorų 
arba kitokių vienetų kolonijose, kur dar jų 
nėra. Tuomi rūpinsis apskričio komitetas.

Šis posėdis susitarė su <Į« B. šalinaitė, kad 
ji, kaipo muzikos mokytoja, prigelbėtų jau
noms chorų mokytojoms jų darbe savo pataria
mais bei nurodymais. Kitaip sakant, d. šali
naitė eis lyg ir direktorės pareigas. Su tuom 
pasidariusias išlaidas padengs apskritys.
.Svarstyta apie L.M.S-gos konstitucijos trū

kumus. Nutarta reikalauti Centro, kad jią da
rytų žingsnius pritaikymui-patkisymui. konsti
tucijos taip, .kad ji atatiktų šiam momentui. 
Taipgi išreikštas reikalavimas, kad konstitu
cija būtų lietuvių-anglų kalbose.

Skaitytas laiškas nuo L.M.S. C.K. Jame 
duota daug gerų patarimų, kas ir kaip turima 
veikti šio apskričio ribose.

Bs.

Belaukiant Aido Choro su 
“ K o r n e v U i o Varpa is ’ ’

Platinant tikietus geriausio 
mūsų parengimo Bostone, busi
mojo perstatymo operetės “Kor- 
nevilio Varpai”, susiduri su 
daug nusiskundimų: Tai kam ' x 1 K/ 
Kalėdų dieną? Tai kodėl ne So. • 

i Bostono Lietuvių Svetainėj (,kū- 
ri yra tam tikslui visai per mar.”U 
ža) ? Kiti skundžiasi, kad lietu- / 
viski lošimai nebūna pasekmin-',r! 
gi, kad angliškuos teatruos gau- 
na daugiau pasitenkinimo.

šį sykį rengėjai kaip tik tą’1’ 
viską turėjo omenyje. Kąlėdų 
diena pasirinkta dėl dviejų1 • > 
svarbių priežasčių: Viena, iš, 
Brooklyno Aido choras negali 
kitaip atvažiuoti, kaip tik esant'/ 
dviem dienom švenčių. Antra:1?/ 
Kalėdų diena yra svečiavimos 
ir linksminimosi diena, tad čia ■'t 
kaip tik ir yra geriausia proga1'/' 
visiems, privalgius kalėdinių1*;1’ 
vaišių ir pagal norą išsigėrus— 
po pietų, vietoj kaziriuoti arba**1 * 
be sustojimo šnapsuoti iki va-‘‘L 
karienės—ateiti į teatrą ir blai-'-"’ 
viai, taip sakant “džentelmoniš- • < 
kai”, praleisti laiką prie geros'*''’ 
muzikos, skambių dainų ir este
tiškai patenkinančio juokingoje* 
lošimo, čia, va, bostoniečiai tu-.T<» 
ri auksinę progą pasikviesti sa-,,\ 
vo draugus ir pažįstamus .bei, 
gimines iš mažųjų kolonijų į,,, 
Bostoną ant Kalėdų ir ,suteikti,, * 
jiems progą pamatyti ir pasige- 
rėtį mūsų didžiosios kolonijos / 
organizuotais lietuviškos kultū-U f ros darbo vaisiais.

Mes Bostone turime skaitlin- 
gą profesijonalų bei šiaip inteli
gentijos ir smulkių biznierių 
grupę, šie žmonės į paprastus 
parengimus labai retai kada už
kliūva, nes paprasti parengimai" 
neužtektinai nepaprasti, įšpil*\* 
domi paprastų mėgėjų, papras- ‘ 
tose svetainėse, viskame skū-,» 
paujant ir todėl jų praplėstai** 
vaidentuvei neinteresingi.

Su šiuo perstatymu “Korne- 
vilio Varpų”, mes jau žinome 
iš kalno, kad Aido choras sUlo-CM 
še šį veikalą kuone lygiai gerai!,'-* 
su profesijonališkais loŠimaiS“'r 
Brooklyne ir jie tą patį pada-71 
rys čia Bostone, o gal dar- ge-yk 
riau's, nes kostiumai, lošimas/;; 
dainos, muzika ir viskas pilnai.C 
suharmonizuota — aprūpinta. ,, 
Jordan Hall — svetainė yra vie-;t( 
na iš gražiųjų, todėl čia jau nie- ;; 
kam. nebus gėda užeiti. Mūsų;(j 
inteligentija daug mėgsta kal-.ti> 
bėti apie kėlimą lietuviškos kul- \ 
tūros, tad, ot, Čia mes ir maty- \ 
sim pagal jų atsilankymą, kiek 9 I « 
jiems lietuviškos kultūros dar
bas rūpi.

Mes žinome iš anksto, kad 
pažangioji Bostono eilinė .lietu- 
viškoji visuomenė ten bus, tik 
klausimo ženklas stovi prieš in- r‘ 
telektuališkas vienutes. Bet lai
kas parodys. *

*Lavis

Newark, N. J
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Nauja Sovietų Filmą “Laimės 
Jieškotojai”

“Liet, žinios” rašo:
Kine Kapitol (Kaune) bus demonstruojama 

nauja Maskvos kino studijos gamybos filmą, 
pašvęsta išeivių gyvenimui prie Amūro esan
čioje šalyje. Ekrane parodyta mažo kaimelio 
įsikūrimo ir išaugimo istorija. Kartu su tuo 
kaimo gyventoj ų-*—išeivių grupe žiūrovas per
gyvena atkaklią kovą su gamta ir nauja gy-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Prakalbos apie Lietuvą ir, 
fašizmo pavojų 
įvyks gruodžio 12 d., sekma
dienį, kaip 7:30 v. v., Lietuvių^ 
Svetainėj, 180 New York Avė.”į 
Kalbės St. Michelsonas, “Kel.” ■ 
red. ir R. Mizara, “Laisvės”-'* 
red.

Amerikai

Buffalo, N. Y.—Amerikos 
Darbo Federacijos dešinysis ~ 
galva Wm. 
smarkesniu 
CIO, jeigu 
Federacijai.

♦

Green grasino t> •_ 
“karu" 

jinai nenusileis,;
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šeštaČL, Gruodžio 11, 1937

Skaityto jy Balsai

' (Pabaiga)
2) Nuo 1936 m. balandžio 27 d. iki 1937 

m. birželio 24 d. Vilniuje, lietuvių kons. 
valdininkės Latvijoje pavedamas, be di- 
vizinės komisijos leidimo, išmokėjo Len
kijoje—Antanui Prantkelevičiui 25 litus, 
Vladislovai Skužakovai 70 zl., Broniui 
Untuliui 230 litų, Aldonai Lapinskaitei 
25 litus, Vandai Gumovskai 210 litų, Le
opoldui Šimkovičiui 1,500 litų, Studentų 
Sąjungai 300 litų, kun. Taškūnui 600 li
tų, Jonui Motiejūnui 50 litų ir 172 zl., 
studentui Kanopkai 400 litų, Mikui Se- 
liukui 50 litų, Michalinai Žukienei 179

’ zl., Vladui Sužiedėliui 86 zl. 60 gr., Vla
dui Vitkauskui 1,695.60 litų, Baliui Stan
kevičiui ir Ksaverui Sakalauskui sumas 
tiksliau neapibrėžtas, kas numatyta 8 
str. 2 sk. devizinio dekreto.

3) 1936 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje, be 
devizinės komisijos leidimo, paskolino 
Mykolui Biržiškai, kaip svetimšaliui, gyv. 
Lietuvoje, 100 litų išmokėdamas juos 
1936 m. spalių 28 d. jo pavedamam Pra
nui Razmukui, kas numatyta 1 str. 2 sk. 
devizinio dekreto.

4) Nuo 1936 m. liepos 3 d. be devizi
nės komisijos leidimo prekiavo auksu, 
parduodamas auksines rusų monetas ir 
keisdamas tas monetas į kitą valiutą, 
kas numatyta 6 str. to-paties dekreto ir 
pripažindamas kaltinamojo K. Stašio 
kaltę kas liečia padarytą jo nusikaltimą 
aprašytą 3-me punkte ir nusikalstamuo
sius veiksmus, kurie liečia svetimšalių 
pavedamus išmokėjimus A. Prantkelevi
čiui, V. Skužakovai, Br. Untuliui, A. La
pinskaitei, L. šimkovičiui, kun. Taškū
nui, stud. Kanopkai, Studentų Sąjungai,

. M. Seliukui ir Jonui Motiejūnui taip, 
kad šiuo atveju kaltinamojo kaltė tik jo 
išmokėtų 50 litų, įrodyta.

Kas liečia likusius išmokėjimus, išvar
dytus 2-me punkte, neįrodyta.

j Lygiai pripažįsta neįrodytą kaltę pa
darytų kaltinamojo nusikaltimų, aprašy
tų 1 ir 4 kaltinamojo akto konkliuzijos 
punktuose, remiantis 31, 54 ir 58 B. Ko
dekso straipsniais, 5-ių str. ryšium su 1 
str. 2 sk. ir 16 str. 1 sk. Pono Resp. Pre
zidento dekreto išleisto 1936. IV. 26 d., 
liečiančio pinigų apyvartą, 10, 360, 368— 
370 ir 578 Baudžiamojo Kodekso straips-

I niais
į Nutarė Nubausti
’ • Konstantiną Stašį už nusikaltimą, ap

rašytą 3 punkte 8 (aštuonis) mėnesius 
kalėti ir 5,000 zl. pin. baudos, ir už nu
sikaltimus, aprašytus 2 punkte, viene
rius metus kalėti ir 5,000 zl. pin. baudos.

Dėl bylų sutapimo nubausti Konstan
tiną Stasį jungtine bausme vienerius me
tus kalėti ir 10,000 zl. pin. baudos, pakei
čiant, neišreikalavus aukščiau išvardytos 
piniginės baudos, į 6 mėnesius kalėti.

Prie bausmės priskaityti nubaustajam 
i ligšiolinį areštą nuo birželio 23 d. ligi 
! lapkričio 9 d.

Del esminių įrodymų bus priimta at
skiras nutarimas.

Aukščiau išvardytą Konstantiną Stašį, 
kaltinamą dėl nusikalstamųjų veiksmų, 
aprašytų 1 ir 4 punktuose, ir dėl išmo
kėjimų, aprašytų 2 punkte: V. Gumovs
kai, M. Žukienei, V. Sužiedėliui, V. Vit
kauskui, B. Stankevičiui, K. Sakalaus
kui ir 172- zl. J. Motiejūnui—išteisinti.

Motyvacija
Sprendimo motyvaciją Teismas paskel

bė žodžiu; Teismas randa, kad dėl kal
tinamojo akto 1-jo punkto priekaištų 
trūksta ‘ nusikalstamumo ypatybių, nu
matytų devizinio dekreto 8 straipsnyje. 

HU Pinigųz įvežimas Lenkijon nevaržoma. 
Leidžiama priimti sumos ir daryti išmo
kėjimai svetimšaliams padedant, jeigu 
įmokamos sumos yra dovanų pobūdžio, 
vadinasi, jeigu tarp įteikėjo ir priėmėjo 
nėra apmokamos sutarties sąvokos. Ne
apmokamų patarnavimų atveju galima 
disponuoti atsiųstomis sumomis pagal 
svetimšalio nurodymus, su sąlyga, kad 
tos sumos turi būti iškeista į lenkišką va
liutą ir pasiliks Lenkijoje.

i Išmokamos Stašio sumos lietuviškoms 
I organizacijoms, jeigu tai net ir rištųsi su

| valstybės išdavimu, neįeina į apmokamos 
sutarties sąvoką, kuri numatyta devizi- 
niame' dekrete.

Dėl priekaišto, kad prekiavęs auksu, 
teismo procesas nepatiekė nė kokių įro
dymų, kad Stašys vertėsi pardavimu ir 
valiutų keitimu. Negalima kaltinti už tai, 
kad kas verčiasi aukso prekyba, bet už 
tai, 'kad kas konkrečiais atvejais padarė 
tuos nusikaltimus. Įrodymų tam nebuvo. 
Netgi nėra įrodymų ar bendrai ta pre
kyba vertėsi.

Kas liečia 2-jį ir 3-j į kaltinamojo akto 
priekaištus, nusikaltimas dalinai įrody
tas. Iš Kauno ir Daugavpilio laiškai, 
kuriuose pavedama išmokėti, eilėj atšili
mų ateidavo anksčiau, negu pinigų su
mos. Stašys nuosavais pinigais išmokė
davo pagal svetimšalių nurodymus. Dėl 
2-me punkte aprašytos 100 litų paskolos 
kaltinamasis pats prisipažino paskolinęs.

Teismas bausmę paskyrė palyginamai 
nedidelę, nes visų pirma atmetė politi
nius motyvus, kurie būtų aktualūs tik 
tada, jeigu pasiliktų 1-sis kaltinamojo 
akto punktas. Išmokėjimai privatiems 
asmenims neturi nieko bendra su politi
niu lietuvių veikimu Lenkijoje, tai yra 
nedidelės sumos, o daugelyj atvejų buvo 
naudingos gavusiems asmenims.

Aplinkybe prieš kaltinamąjį yra siste- 
matiniai nusikaltimai prieš devizinį de
kretą.

Perskaičius sprendimą adv. Kowalski 
prašo teismą paleisti p. Stašį iš kalėji
mo. Prokuroras šiam pasiūlymui pasi
priešino. Teismas, pasitaręs,' paskelbė, 
kad p. Stašys paleidžiamas iš kalėjimo 
įnešus 10,000 zl. kauciją.

Ir kaltintojų ir gynėjų pareikšta ape
liacija.

Mintys Apie Lietuvą
Gerbiami draugai 
Amerikiečiai!

Aš išvykau į Lietuvą 192Q 
metais, rugpjūčio mėnesio 20 
dieną, o grįžau Amerikon 
1937 metais, rugsėjo 18 d. Aš 
išgyvenau Lietuvoje 17 metų.

Gerai esu permatęs, kaip 
krikščionių demokratų valdžią 
arba fašizmas elgiasi su dar
bininkais ir ūkininkais, ir ko
kią laisvę duoda. Darbininkai 
neturi jokios laisvės, yra per
sekiojami ir neduoda ištarti 
laisvės žodžio. Fašistų šnipų 
Lietuvoj yra visur tarpe dar
bininkų ir ūkininkų, kurie per
sekioja kiekvieną darbo žmo
gų. Visur persekioja -— mies
teliuose, kaimuose ir bažnyčio
se. O aš, darbininkas, atvykęs 
į Ameriką matau, kad yra mū
sų draugų, kurie skelbia savo i 
laikraščiuose, kad Lietuvoje 
yra laisvė. Tai aš turiu tiesą 
pasakyti, kad tie, kurie Lietu
vos dabartinę laisvę giria, tai 
daro didelę klaidą, arba gau
na gerą atlyginimą. Aš drau
gams t patarčiau netikėti tų, 
kurie Lietuvos “laisvę” giria ir 
skelbia Lietuvoj rojų. Aš pa
tariu nuvykti į tą “rojų” ir pa
gyventi keletą metų ir ištirti 
gerai, tada galėsite vadinti 
rojum, kai dirbsite už du litus 
12 valandų į dieną, o už cuk
raus svarą mokėsite 1.40 lit.

Stasys Brazauskasi

Abelnai, vakaras buvo drau
giškas ir linksmas. Jaunimas 
šoko lietuviškus šokius. Senesni 
pasikalbėjo draugiškai apie savo 
klasės reikalus ir, vakarui už
sibaigus, visi skirstės į namus.

J. Ramanauskas.

DETROITO ŽINIOS

labiausia dėl netikusių gaspa- 
dorių. Kooperacija subankru
tavo; persimainė į korporaci
ją, bet pO kelių metų turėjo 
užsidaryti ant visados. Ir Vi
sas veikimas tarpe Brightono 
lietuvių apmirė, kaip progre
syvių tarpe, taip ir katalikų.

Didžiausias smūgis Tautiš
kam Namui buvo tas, kad su- 
skolinti žmonių pinigai, apie 
$8,000, žuvo. Korporacija per
vedė namą pašelpinėm drau
gystėm — šv. Jurgio ir “Vie
nybei”, — kurios taipgi namo 
išlaikyti negalėjo.

Lapkričio 22 d. bankas pa
statė namą ant licitacijos ir 
pasiėmė sau Brightono Lietu
vių Tautišką Namą. Daugelis 
lietuvių labai nusiminė’ nete
kę savo tautiško, namo.

PITTSBURGH, PA.
APLA-LDS Apskričio Konfe

rencija. Visuotinas Narių 
Susirinkimas

Lapkričio 28 įvyko APLA ir 
LDS kuopų atstovų konferen
cija, kurioj vienbalsiai ir 
džiaugsmingai pasitikta pra
nešimas, kad vienybė jau 
įvyksta. Išrinkta Apskričio 
valdyba 1938 metams: Geo. 
Urbonas, J. Urbonas,-K. Kai
rys, A. žvirblis ir D. Lekavi
čius.

Nusitarta šaukti visuotiną 
narių susirinkimą gruodžio 19, 
nedėlioj, LMD svetainėj, 142 
Orr St. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Kviečiami visi LDS nariai 
ir buvę APLA nariai bendram 

i geriausia 
pravesti visišką vienybę visose 
kuopose, kaip geriau gaut 
naujų narių ir prisirengti prie 
LDS Seimo.

Po mitingo manoma turėt 
vedybų vakarienė toj pačioj 
vietoj. LDS Narys.

veikalo ir atliko savo už-

Shenandoah, Pa.

Nauja Sovietų Filmą “Laimės Jieškotojai”
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

venimo kūrybos džiaugsmą. Prakaituodami iš
eiviai dirba, dreba nuo šalčio, po lietsargiais 
gyvena savo barakuose, pro kurių kiaurus sto
gus teka lietaus vanduo. Tačiau praeina mė
nesiai, išauga pavyzdinga ‘ferma, atsiranda 
švaručiai nameliai, pradingsta vargingos lūš
nos. Suprantama, kad visa tai galima pasiekti 
tik po ilgo ir atkaklaus žmogaus triūso ir pri
klausant prie bet kurios valstybės. Bet ne čia, 
kaip sakoma, šios filmos druska, žiūrovas į 
kino teatrą ateina ne pasigėrėti sovietų kūry
biniais laimėjimais, bet turėti malonumo iš 
įdomios, gerai pastatytos ir gražiai suvaidin
tos filmos. Tokiam žiūrovui visa tai duoda 
“Laimės ieškotojai”. Visų pirma tenka pasa
kyti, kad filmą nėra perpildyta vien darbo 
žmonių gyvenimo pavaizdavimu. Dramaturgo’ 
Johano Zalcerio scenariuje yra ir meilės in- 

» tryga ir nepasisekusi santuoka ir kelios įsimy
lėjusios porelės, parodytos švelniai, atmiešiant 
viską tyru, nepirktu jumoru, kas ypatingai 
galima pajusti šioje filmoje. Įdomi šioje fil- 
moje ir aukos karštligė—tikroji arba įsivaiz
duojamoji. Visas veiksmas vyksta meniškai 
parinktame tolimo Sibiro aplinkos fone, žiūro
vo akis džiaugiasi nuostabia žmogaus ranka 
neliesto miško gelmip glūduma. Veiksmas gau
siai pagražintas ryškia muzikaline ornamen- 
tacija žinomo ir mėgiamo J. Dunajevskio, pa
įvairintos geromis; skoningomis ir meliodin- 
gomis dainomis. Dainas dainuoja ir šoka Rau
donosios Armijos ansamblis, kuris su nepa
prastu pasisekimu neperseniai gastroliavo Pa
ryžiuje. Ypatingo pasisekimo turėjo častuš- 
kos, sukurtos meilės temomis, atliekamos ves
tuvių šventėje. Dainuoja Šutą Černaja. Jas 
dažnai galima girdėti sovietų radiofonuose.
Patyrusia ranka labai vykusiai Visus veikėjus 
Maskvos Dailės ir Akademijos teatrų artistus 
—tvarko Korš-Saboin. šia prasme medžiagą 
jam patiekė puikiausią. Kiekvienas vėikiantiš 
asmuo—pilnutinis ir užbaigtas tipas, perduo
tas meistriškai, realiai, ir skoningai. Iš tokių 
galima paminėti respublikos liaudies artistę 
Bliumėntal-Tamariną, sukūrusią tiesiog jaudi
nantį savo paprastumu paveikslą motinos, gy
venančios savo vdikiį laimė. Dar: Liaudies ar
tistas V. Zuskin—-žmogus, nepakenčiąs datbo. 
Labai geras Žukovskis—Senas rusų žvejas, o 

z taip pat ir Visas kitas personažas. Nuo pat 
pradžios ligi pabaigos neatslūgsta veiksmo 
įtampa. Filmoje liėra spragų, kurios galėtų 
duoti progos žiūrovui nuobodžiauti. Filmą pa
gaunanti veiksmu. Žavinti muzika if teikianti

■ naudos teisingu tikrovės pavaizdavimu.

Viešas Pareiškimas nuo East- 
sides Org. Komiteto Kas Del 
Įvykusio Parengimo Lapkri
čio 21 d., Hamtramck, Mich.

Kada tik ką rengia eastsidie- 
čiai (arba kaip paprastai yra 
sakoma Ilamtramcko organiza
cijos), visuomet rengėjai deda 
pastangas, kad viskas įvyktų 
sulig geriausio žmonių noro. Bet 
nevisuomet taip viskas pavyksta, 
nors ir bandoma gerai padaryti.

Kaip jau daugelis žino, lap
kričio 21 d., buvo perstatyta tri
jų veiksmų komedija “žemės 
Rojus.” Visi aktoriai lošė labai 
gerai. Ypač labai reikia pagirti 
jaunuolius, kurie dalyvavo loši
me to
duotis labai puikiai.

Bet pati pabaiga to vakaro 
buvo sudarkyta. Užbaigus loši
mą, turėjo įvykti šokiai nuo 9 
vai. vakare. Bet muzikantai per 
klaidą pasižymėjo parengimo 
dieną ne lapkričio 21 d., bet lap
kričio 28 d. ir jie nepribuvo į 
svetainę 21 d. lapkričio. Nors 
rengimo komisija dėjo pastangas 
gauti kokią kitą grupę muzi
kantų, bet pastangos nuėjo vel
tui, nes buvo pervėlu tą pada
ryti. Todėl, ne tik rengėju^ pa
dėjo į nesmagią padėtį, bet taip
gi vakaras turėjo nukentėti fi
nansiniai.

Gruodžio 3 d. ALDLD 188 
kuopos susirinkime, kuopos ba
riai diskusavo šį klausimą ir 
įgaliojo pramogų komisiją aty- 
džiai ištirti šį dalyką. Kada 
komisija iš trijų žmonių nuėjo 
pas orkestros vedėją F. Štankų, 
ir pasirodė, kad klaida įvyko, ta-

Gruodžio 5 d., Lyros Choro 
Surengtos Išleistuvės Daratėlei 

Zdaniutei-Judzentavičienei .
Pasirodžius “Laisvėj” pas

kelbimui, kad rengiamos iš
leistuvės, aš taip susijaudinau 
tuom pranešimu, kaipo apgai
lestaudamas, kad mūs apylin
kės juodosios industrijos ruoš- 
te, užgęsta žvaigždė, kuri 
skaisčiai žibėjo per kelis me
tus proletarinio meno srityj,
tarpe jaunuolių. Tas į mane me, kad jis mintyje turėjo lap- 
darę didelį įspūdį ir norą da- kričio 28 d., o ne 21 d.» jis atsi- 
lyvauti išleistuvėse, 
pasiekti? Ant laimės, dd. žio-j] 
bai ir d. Jurkonis sumanė va
žiuoti mašina, tai ir mane nu
gabeno.

Vakaras shenandoah’riečių 
choristų labai tinkamai buvo 
surengtas ir su maža įžanga. 
Svečiai buvo patenkinti visu 
kuom. Svečių iš tolimesnių ko
lonijų pribuvo: iš Wilkes-Bar
re tėvučiai, iš Minersvillės, 
apart mūs 4-rių, drg. Grabaus
kai ir d. Vailionis iš William, 
Pa.

Svečius susodinus prie vaka
rienės, Lyros Choras, vadovau
jant Daratėlei, sudainavo kele
tą dainelių. Vakaro pirminin
kas d. Naravas svečius iššaukė 
trumpoms prakalbėlėms pasa
kyti, kaip jaučiasi šitam drau
giškam susirinkime ? Beveik 
visi išsireiškė, jog patenkinti 
viskuom, tik apgailestavo, kad 
kompozitorė, choro vedėja, 
mumis apleidžia.ir tokiu būdu 
mes daug ko nustojam meno 
auklėjime tarpe jaunuolių. 
Ypatingai tėvučiai labai ap-

Bet kaip prašė ir ant toliaus prižadėjo 
pasižymėti daug atydžiaus. Taip
gi, už padarytą klaidą žadėjo 
vieną kokį parengimą duoti mu
ziką veltui. Atsilankiusios publi
kos labai atsiprašome už šį įvy
kį, o toliaus vengsime tokių 
klaidų.

J. K. Alvinas, 
Kuopos korespondentas.

Brighton, Mass
Pamirštas Kampelis

Jau ilgokas laikas, kaip nė
ra laikraščiuose pranešimų 
apie Brightono lietuvių gyve
nimą. Apie 30 metų tam atgal 
ir anksčiau Brightono lietuvių 
veikimas buvo pažangus ir 
turėjome inteligentų, pamokin
tų jaunų vyrų. L.S.S. 67 kuo
pa gyvavo ir buvo skaitlinga 
nariais. Taipgi buvo teatrališ
ka kuopelė, kuri suvaidino 
daug veikalų. Būdavo ir kito
kių parengimų. Kai Amerikoje

gailestavo, kad taip toli iške- pradėjo organizuotis lietuvių 
liauja dukrelė, negalės taip kooperacijos, tai Brightono lie- 

' tankiai susieiti ir pasikalbėti.. tuviai smarkiai ėmėsi uz dar- 
Pati d. D. Judzentavičienė-! hq ir sutvėrė kooperaciją n 
Zdaniutė, pasiaiškino, kad jai atidarė valgomų daiktų krau- 
gaila palikti shenandoah’rie- ■ tuyę> P1’1® kurios priklausė di- 
čius, ji labai buvo patenkinta ( džiuma Brightono lietuvių. Be 
jų draugiškumu, su visa ener-1 skirtumo jiazvalgų, visi nuo- 
gija buvo atsidavus dirbti me-I širdžiai rėmė tą darbą. To
no auklėjimui ir nesitiki Chi-, hau pasirodė, kad, nėturmt sa:- 
cagoj sutikti tokį malonų 1 y°. svetainės, 
draugiškumą, kokį čia turėjo 
su jaunuoliais, ir abelnai su 
visais draugais! Bet kad gyve
nimo aplinkybes Verčia jieško- 
ti duonos kąsnio, tai tUrb taip 
būti, kaip pats gyvenimas rei? 
kalaūja. Ir parėiškė taip: 
“Nuo* darbininkų nesiskirsiu.

Bet tas nusiminimas nesitę- pasitarimui, kaip 
sė* labai ilgai. Brightone gy- r 
vuoja kliubas vardu Brightono 
Lietuvių Piliečių Kliubas, ku
ris užlaiko svaiginančių gėri
mų įstaigą namo patalpoje. 
Kliubas gerai stovi, nes remia 
jį visos apielinkės lietuviai. 
Taigi, kliubas nutarė nupirkti 
namą. Gruodžio 4 d. su ban
ku tapo susitarta ir namas li
kosi atpirktas.

Matyt, kad tarpe Brightono 
lietuvių vėl pakils ūpas ir vėl 
ims smarkiau darbuotis orga
nizacijų labui. Aš nuo savęs 
norėčiau paragint, kad rašy
tųs! kuo daugiausia naujų na
rių į Lietuvių Piliečių Kliubą, 
kur visi bendrai galėsime dar
buotis. Parodykime mūsų kai
mynams Cambridge lietu
viams, kaip jie yra apsileidę ir 
nerangūs. ,

Trys metai atgal valdžia 
nupirko Cambridge’iaus lietu- į Havene, tai ir tuos, kurie šiuo 
vių kooperacijos namą ir ge- 
rai užmokėjo. Nariai pinigus 
pasidalino ir nepasistengė įsi
gyti naujo, namo. Dabar neturi 
savo užeigos, kur susirinkimus 
ir parengimus laikyti. Tai di
delis apsileidimas.

Brightono lietuvių skaičius^ 
palyginus su Cambridge’iaus 
lietuvių skaičium, tai tiktai 
maža saujalė. Cambridge’ius 
gali pasididžiuoti tik dideliu 
skaičium lietuviškų saliūnų.

Gruodžio 31 d. s Piliečių 
Kliubas rengia gražų parengi
mą užbaigimui senų metų ir 
sulaukimui naujų. Tai bus 
“kostiumų balius” su dovano
mis. GrOs L. Buinio Orkestrą. 
Parengimas įvyks savam na
me, viršutinėje svetainėje. Po 
baliaus, apatinėje 
bus draugiška pare 
ryto.

Kviečiame kaip 
taip ir apielįnkes lietuvius da
lyvauti. Žeriiaitės Sūnus.

New Haven, Conn
Gruodžio 5 d., Lietuvių 

Liaudies Teatro aktoriai iš 
Brooklyn, N. Y. lošė naujai 
parašytą, labai-juokingą, ko
mediją “Išdykusi Pati.” žmo
nių iš visos apylinkės'1 ir New 
Haveno buvo •prikimšta pilna 
svetainė. Nors išlaidos dide
lės, bet ir pelno liks.

Komedija ir lošėjai publikai 
labai patiko, žmonės tiek pri
sijuokė, ir taip susidomėjo, jog 
kalba, jei jie vėl loštų New:

■ kartu nebuvo, iš užpečkių išsi
traukę atsivestų.

Ura, L. L. Teatro aktoriai!
Reporterių.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Salių, Koticertn, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų it 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STara 8847

svetainėje 
iki 4 vai.

vietinius,

• Shanghai, grcL 7.—Ameri
kiniai misionieriai skaitliuo- 
ja, jog keturių mėnesių ka
re Chinijoj žuvę 440 tūks
tančių chinų ir 40 tūkstan
čių japonų.

X

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

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

8711 JOS CAMPA U AVM, DETROIT, MICH.

W NAUJOJE VIETOJE

, vėikimas nėra 
taip parankus. Kooperacija su
manė statyt savo lietuvišką na
mą. Ir tapo pastatyta graži 
svetainė, su visais paranku- 
mais dėl vaidinimų ir susirin
kimų. Viskas sekėsi labai ge
rai.. .

Kooperacija stovėjo gerai. /N ' i • Ii < •
$37,000. Vėliau, kilo sumany
mas tarpe draugų sutvėrti pd- 
šelpinę draugystę su lygiom 
teisėm vyram ir moterim. Su
manymas tapo įvyk dint as—- 
draugystė buvo suorganizuo
ta vardu “Vienybė”, kuri grei
tai išaugo iki 350 narių. Pa
sekmės buvo geros, viskas ėjo 
kaip ant mielių.r

Kiek metų praslinkus ko
operacijai pradėjo nesisekti,

Juv UV 14 C4J. M-4JL1XX41V 44 11 All D1U, | , .

dirbsiu sulig savo išgalės, įįek Svetaines pastatymas kainavo
man spėkoš leis,”

Vakarui baigiantis svečiai 
atsisveikindami Daratėlę linkė
jo kuoge'riausių pasekmių nau
joj vietoj, darbuotis su energi
ja proletarinėj'difvoj.

Apleidžiant Shenandoah, D. 
JudžėntaviČienei Lyros Choro 
rengiamas koncertas palifytaš 
vadovybėj sesutės Onos Zdaniū- 
tūs-R'amdnaušklenėš.

DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes pefkamė geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jlūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nėsirgšite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome | visas dalis—Brooklyno ir apielinkėš, į krautuvei * 

if j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitUfc miėštūt.
Tel. Evefgfėen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

rmmn?r ■rtjrrtrnrwniirratt
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eina kompanijų “persiorganiza
vimai”, permainymai vardų. 
Kam tas reikalinga? Pasirodo,

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas ir Aukščiausia Prieglau
da Lietuvių Amerikoje suvie
nijo Savo Centrus ir Turtą.

BROOKLYN, N. Y.—Aukš
čiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoje, pašalpos ir ap- 
draudos organizacija, išgyva- 

. vus 30 metų, daugiausia Penn
sylvania valstijoj, pagaliaus 
susivienijo su Lietuvių Darbi- 

x ninku Susivienijimu, priimant 
LDS vardą. Gruodžio 5 dieną 
buvo bendras abiejų organiza
cijų Centro Komitetų susirin
kimas, kuriame visas APLA 
turtas ir visi nariai tapo per
vesti į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą.

Aukščiausia Prieglauda tu
rėjo suvirs 1,200 narių. Pridė- 

Y Jus Prie 7,000, kuriuos LDS tu- 
(' rėjo pirma vienybės, susida

ro apie 8,000 LDS narių 
(imant domėn, kad yra narių, 
prigulinčių abiejose organiza
cijose).

APLA prisidėjo prie LDS su 
visu savo turtu, sumoje, $44,- 
643.46. Tokiu būdu dabar LDS 
turtas siekia arti ketvirtadalio 
miliono — $228,146.84.

Jau 1932 metais pradėta 
veikti, kad sujungti abi orga
nizacijas į vieną. Buvo nema
žai kliūčių, kurias reikėjo nu
galėti pirm suliejimo abiejų 
organizacijų.

Tuojaus po susiorganizavimo 
* Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo pradėta kalbėti apie 
susivienijimą su APLA. LDS 
Pirmame Seime, 1932 metais 
buvo priimta rezoliucija, įga
liojant LDS viršininkus daryti 
žingsnius įvykinimui vienybės. 
Už kelių savaičių vėliau, 
įvyko APLA specialis seimas 
aptarti vienybės klausimą. Bet 
dar nebuvo galima daryti ga
lutinus žingsnius susivieniji
mui, nes LDS, nauja organiza
cija, nebuvo dar įsiregistravus 
Pennsylvania valstijoj, o AP 
LA buvo po Pennsylvania val
stijas Apdraudos Departmento 

* priežiūra. Pereitais metais
LDS tapo įregistruotas Penn-

Lawrence, Mass.
Pasekminga Paroda

Gruodžio 5 d. maršavo gat
vėmis keletas tūkstančių, o ša
ligatvių tėmytojų buvo irgi su- 

; virš 10,000. Draugijos, kliubai 
ir mažos grupelės draugijų, 
taipgi ir L. U. Kliubas marša
vo. Tai labai pagirtinas dar
bas. Kaip damaršavom ligi 
Hemsher gatvės, tai buvo už
sikimšę visi strytai.

Priėjo pilna svetainė, dau
giau jau negalėjo tilpti. Poli
cija neleido daugiau, nes bi
jojo, kad neįlūžtų grindys. 
Buvo garsiakalbis pritaisytas 
lauke, ir žmonės klausėsi. Pir
miausia kalbėjo CIO direkto
rius J. Salerno, paskui kalbė
jo miesto gaspadorius, polici
jos viršininkas, taip pat ir kiti 
miesto valdininkai. Visi agita
vo, kad kožnas vienas išėjęs 
iš svetainės siųstų laiškus kon- 
gresmanam ir senatoriam, kad 
greičiau perleistų Algų-Valan- 
dų Bilių. Taipgi vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją ir pasiuntė 
kongresmanams ir miesto val
dybai. * * *

Vienas italas ant Chestnut 
St. pasipirko 50 galionų alie
jaus. Ant rytojaus žmogelis 
nueina aliejaus atnešti, žiūri, 
kad aliejus nebėga. Pranešė 
apie tai policijai. Inspektorius 
apžiūrėjęs bačkutę irgi sura
do, kad tuščia. Inspektorius, 
išeidamas pasakė, kad už 2-jų 
dienų eis kratyti visų kaimynų 
stubas. Po kitai nakčiai minė
tas italas nueina į skiepą ir su
randa aliejų supiltą bačkutėn. 
žmogelis, sutikęs policmoną 
sako: “Say, Mr. Cop, my oil 
come back.” Policmonas gar
džiai nusijuokė ir nuėjo.* * *

Gruodžio 18 dieną* lietuviai 
komunistai rengia puikią va
karienę L. U. Kliubo svetainėj. 
Kviečiame .visus ateiti ir pa
remti. Įžanga tik 50c ypatai,

kad pirmiau kompanijoms rei
kėjo tas daryti dėlto, kad nu
mušti darbininkams algas, o 
dabar reikalinga, kad pavaryti 
visus senus ir turinčius “asth- 
mą” (“dusulį”) darbininkus vi
sai iš darbo. Ką galima žinoti, 
o gal kom. ir prisieis mokėti už 
tą ligą kompensaciją? Va, kur 
skymai ir lengvi: viena kom
panija “subankrutuoja”, uždaro 
mainas, “kita paima” ir valiai 
darbininkus per daktarų šeren- 
gą išskyrimui “pelų iš grūdų.”

Bėda tiems, kurie išdirbo 
daug metų, o tik tokį atlyginimą 
tegauna.

, 1937 Metai Blogesni
Maj. W. W. Inglis, kietųjų 

angliui baronų vyriausias tūzas, 
paskelbė, kad 1937 metai pras
tesni anglies rinkai, negu 1936. 
Pereitais metaisy buvo parduota 
virš 51 mil. tonų, o šiais metais 
būsią parduota tik 47 mil. 
Reiškia, mažiau 4 rriil. tonų.

Kaltos čia, esą, įvairios pink
lės, o “labiausiai” Sov. Sąj. an
glis.

Darbas Ant Darbo "
Kas kur gaus ar negaus dar

bą, o UMWA vadai vis gauna. 
Dabar 1-mo distr. prezidentas 
jau ir Dupont baro konsilmo- 
nas. Nors to miestuko urėdo al
ga ir maža, be.t visgi šimtinė ki
ta prie $6,000 metinės algos pri
sidės. O kur dar vietinė politi
ka?

Požeminis.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 12-tą, 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko svetainėje. Visi nariai būkite 
laiku, nes randasi gana daug svarT 
bių reikalų aptarti. Taipgi turėsime 
išsirinkti naują valdybą sekantiems 
metams. Į Sekr. P. Sakat.

(290-291)

WATERBURY, CONN.
šeštadienį, gruodžio 11 Komunis

tai rengia Spaghetti Vakarienę ir šo
kius naudai darbininkiškai spaudai. 
Įvyks po num. 774 Bank St. Įžanga 
35c. Visi lietuviai dalyvaukite ir sa
vo pažįstamus atsiveskite. Paremki
me Daily Worker ir kitą spaudą, ku
ri gina mūsų reikalus. — J. ž.

(290-291)

Paterson, N. J.
Gruodžio 5 d., 1937 m., pa

simirė Petras Straus, 60 metų 
amžiaus. Gyveno, 159 Law
rence Place, Paterson, N. J. 
Palaidotas gruod. 9 d., 1937.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Bernard Shawkonis.

Koresp.
sylvanijoj, ir po to tuojaus 
pradėta darbuotis įvykinimui 
vienybės.

APLA laikė savo seimą pe
reitą birželio mėensį, ir veik 
vienbalsiai užgyrė vienybės su
tartį. Lietuvių Darbininkų ‘ Su
sivienijimo nariai vienybės su
tartį užgyrė referendumu; vie
nybės sutartis ir čia rado di- 
džiausį pritarimą.

Pu nubalsavimo, reikėjo su
tartį priduoti Pennsylvanijos 
Apdraudos Departmentui ir 

/New Yorko Apdraudos De
partmentui dėl galutino už- 
gyrimo. Tų departmentų už- 
gyrimas buvo gautas pabaigoj 
lapkričio mėn., ir tuojaus tapo 
sušauktas bendras abiejų or
ganizacijų Centro Komitetų 
posėdis.

Duoklės Pigesnes
Suvienytoj organizacijoj bu

vusiems APLA nariams duok
lės bus žymiai pigesnės, negu 
buvo APLA organizacijoj, 
ypatingai kas liečia pašalpą. 
Be to, jie gaus dykai LDS ofi
ciali organą “Tiesą.”

Apart kitų techniškų daly
kų, kurie buvo aptarti bendra
me posėdyje, taip pat sulig 

ą vienybės sutarties, į LDS Cen
tro Valdybą įėjo du buvę 
APLA Centro Komiteto nariai, 
J. Gasiunas, buvęs APLA Cen
tro Sekretorius, ir J. Yesada- 
vičius, buvęs APLA iždininkas. 
Tokiu būdu LDS Centro Val
dyba dabar susideda iš seka
mų narių:

Prezidentas R. Mizara, 1- 
mas Vice-Prezidentas C. Stri- 
žauskas, 2-ras Vice-Preziden
tas J. Gasiunas, Sekretorius J. 
Siurba, Iždininkas Dr. J. J. 
Kaškiaučius, Iždo Globėjai A. 
Matulis, J. Bimba, ir J. Yesa- 
daviČius,' Daktaras Kvotėjas 
Dr. M. D. Palevičius.

Ryšyje su įvykusia vienybe, 
LDS Centro Valdyba nutarė 
dabar einantį LDS vajų dėl 
gavimo naujų narių pratęsti 
iki sekamo seimo, kuris įvyks 
ateinančią vasarą Pittsburghe, 
Pa., kad pasiekus- 10,000 na- 

' rių suvienytoj organizacijoj. 
Laike vajaus, įstojimo mokes- 

f--Atys žymiai nupiginta.
& LDS adresas yra: 419 Lori

mer St., Brooklyn, N. Y.
J. Ormandb.

o valgių ir kitų dalykų gausit 
dolerio vertės. Pradžia 7 vai. 
vakare. Gaspadinės jau taria
si, kad gerai ir skaniai pavai
šinti svečius. Taipgi kviečiam 
ir iš apielinkės kolonijų drau
gus atvažiuoti ir pasilinksmin
ti, nes bus gera orkestrą šo
kiams. L. K. Biuras.

Washington. — Ištyrus 
X-spinduliais prezid. Roose- 
velto žandikaulį, pasirodė, 
jog kaulas negenda ir įde
gus tik ta vieta, iš kurios 
ištrauktas pūliuojantis dan
tis.

Anglies Dulkės
Apie Kompensaciją

šiuo tarpu yra svarbiausias 
klausimas mainieriams^ tai kom
pensacija. Mat, anglies^baronai 
yra atsisakę mokėti visiškai nuo- 
sausio 1 d., 1938 m. Mainieriai 
tuomi labai susirūpinę ir išsi- 
reiškia, kad be atlyginimo už su
žeidimus bei gyvastis jie neisią 
nei dįenos dirbti. Reiškia, turės 
būti general is streikas kietųjų 
anglių industrijoj. Ir jis bus, jei 
tiktai kompensacijos nebus, jei
gu, žinoma, vadai daleis.

žinoma, tuo klausimu rūpina
si ir vadai ir valdžios įstaigos. 
Labiausiai teigiamų mainie- 
riams žinių duoda valdžios įstai
gos. Jos nurodo, kad kompani
jos negalės išsisukti, nes jų pa
reiškimas, kad industrija nu
kentėtų, mokėdama kompensaci
ją pagal pataisytus įstatymus, 
yra niekas daugiau, .kaip melas.

Mainierių budėjimas dėl šio 
klausimo, kaip ir dėl visų kitų, 
daug reikš. Budėkim!

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. priešmetinis narių 
susirinkimas įvyks gruodžio, 14 d., 
774 Bank St. Visi nariai ateikite, nes 
reikės perrinkti kuopos valdybą se
kantiems metams.—Fin. Sekr. J. Ž.

(291-292)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. metinis susirinki

mas įvyks 12 d. gruodžio, 10 vai. ry
to, pas M. Norbutą, 210 Hazle St. 
Visi nariai pribūkite virš minėtu lai
ku, bus renkama kuopos nauja val
dyba 1938 m. Taipgi pasistengkite 
visi užsimokėti savo duokles ir nau
jų narių atsiveskite. Bus išduota ra
portas nuo Card Party. — Prot. Sekr.

i J. V. S.' (290-291) •

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras ir ALDLD 28 kp. 

stato scenon labai juokingą komedi- 
i ją, trijų veiksmų, “Pusseserę Salo

mėją,” įvyks gruodžio 12-tą, 103
Green St. Svet. Durys atdaros nuo 
■6-tos vai. vakaro, lošimas prasidės 
7 vai. vak. Įžanga 35c asmeniui. Po 
lošimui bus šokiai iki 12-tai vai. 
nakties prie Merry Makers Orkes- 
tros.—Kviečia Rengėjai.

(290-291)

Referendumas Išėjo Teigiamai
Kaip žinoma, kietųjų anglių 

industrijai likosi atnaujinta se
noji sutartis dar vieniems me
tams. Ratifikavimas jos buvo 
leistas referendumui. Kaip iš- 
kalno vadų manyta, taip ir 
įvyko: “dviem trečdaliais balsų 
užgirta.” “Puiku!” Bet, jeigu 
balsai būtų tokia sistema skai
tyti prezidentiniais rinkimais ir 
tokia sistema būtų ėję balsavi
mai, tai “vienbalsiai” būtų iš
rinktas prez. Landonas. Pažymė
tina, kad balsų baksus nusinešė 
skaitymui CIO organizatoriai.

UMWA 1-me distriktc nuolat;

GREAT NECK, N. Y.
Vietinis spaudos komitetas rengia 

judžius, “Song of Happiness” (Dai
na Apie Laimę — sovietinis kalban
tis judis) ir “Charlie Chaplin.” Įvyks 
sekmadienį, gruodžio (Dec.) 12, A. 
& J, Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 5 vai. vak. Įžanga* su
augusiems 40c, vaikams 20c.‘ Kvie
čiame visus dalyvauti pamatyti šį 
puikų sovietinį judį ir juokingą ame
rikonišką komediją. — Kom.

(290-291)

VARPO KEPTUVE
T

Wholesale and Retail

be

Tel. Stagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

660 Grand Street.

Y.N.

yra 
AL

282

be

76 of 
Beverage Control Law at 505 
Borough of Brooklyn. County 

be consumed on the premises.
ANGELO LISENA

Brooklyn, N. Y.

rengia Lincolno
— Komisijos Narys.

. (289-291)

at 2019—2021 Nostrand Avė., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

FRANK J. SCHMITT
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. I 
RW 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7503 New Utrecht Ave., Borough of , 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed , 
on the premises.

MARY ADDESSO
7503 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

at

the premises.
GEORGE BARANAUSKAS

Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

i

‘1

a

1

NEW HAVEN, CONN.
Gruodžio 13 d. įvyks prakalbos, 

kalbėtoja bus drg. J. Bondžinskaitė 
iš Brooklyn©, kuri nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos. Pradžia 7^30 v. v. 
Lietuvių Svet., 243 Front St. Ji pa
geidauja susipažinti su draugais ir 
draugėmis. Taipgi ji duos raportą iš 
savo gyvenimo patyrimų ir veikimo 
Sovietų Sąjungoj, kuri ten gyveno ir 
dirbo kelis metus. Kviečiame visus 
“Laisvės” skaitytojus ir simpatikus 
dalyvauti šiose prakalbose, išgirsite 
daug naujų dalykų. — J. Didjun.

(290-292)

BALTIMORE, MD.
Vietos ALDLD 25 kp. metinis su

sirinkimas įvyks gruodžio 13-tą, 
Liet. Svet., 853 Hollins St. Kiekvie
no nario pareiga dalyvauti, nes 
daug dalykų svarstysime, kas pa
prastai daroma kiekvieną mėnesį su
sirinkime. — Kp. Sekr. (290-292)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, gruodžio 13-tą, 7:30 

vakaro, Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St., įvyyks ALDLD moterų kuo
pos susirinkimas. Visos draugės bū
tinai dalyvaukite, nes šis bus prieš- 
metinis susirinkimas ir valdybos rin
kimas 1938 metams. — Sekretorė.

(290-291)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 12 d. gruodžio, 2-rą vai. po 
pietų. B. Poteliūno Svet., 23 Bank 
St., kampas Stanton St. Yra svarbu, 
kad vfci nariai dalyvautų šiame susi
rinkime, nes rinksime valdybą 1938 
m. Prašome visų narių užsimokėti 
duokles už 1937 m., nes Centro Val
dyba taipgi reikalauja, kad visi už
simokėtų. Atsiveskite ir naujų na
riu įrašyti į kuopą. — Fin. Sekr. J. 
V? S. (290-291)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmadienį, gruodžio 13-tą įvyks 

bendrai su Am. Liet. Darb. 72 kp. ii 
Tarp. Darb. Apsigynimo 48 kp. me
tinis susirinkimas. A. ir J. Kasmo
čių Svet., 89-91 Steamboat Rd., 8 vai, 
vak. Yra svarbu, kad kiekvienas na
rys dalyvautų šiame susirinkime, nes 
bus renkama nauja valdyba ateinan
tiems metams. Taip pat svarbu, kad 
ALDLD nariai užsimokėtų duokles, 
nes jau paskutinis mėnuo šių metų.— 
FK ir FL. (290-291)

BRIDGEPORT, CONN.
, Svarbios prakalbos. Rengia ALD 
!\ĮjD 63 ,kp. sekmadienį, gruodžio 12- 
tą, Lietuvių Jaunų Vyrų Svet., 407 
Lafayette St., 2:30 vai. po pietų. Kal
bės dr. J. Bondžinskaitė iš Brookly- 
no, gyvenus keletą metų Sovietų Są
jungoj. Kalbės svarbiais dienos klau
simais. Kviečiame visus dalyvauti. 
Įžanga veltui. — Kom. (290-291)

Gold Seal Coal
$11.00 už toną. Dviejų tonų 

užsakymai
Užtikrintas pasitenkinimas

Angliai visi sudega

STETSON FUEL CORP.
496 FIRST ST.

SO. BOSTON, MASS.
Sou. 1540 , Kir. 6587 ;

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

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 12-tą, Lietuvių Svet., 29 

Endicott St. įvyks masinis mitingas 
ir prakalbos paminėjimui mirties Ju
lijono Baublio ir Francis Daly, wor- 
cesteriečiai, kurie mirė kovodavi Is
panijoj prieše fašistus už laisvę ir 
demokratiją. Nepamirškite atsilanky
ti ir savo draugus atsiveskite. Pra
kalbas rengia Lincolno Brigados 
Draugai.

BEER WINE LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOHN WALSH 
d-b-a Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1805-09 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK- CALLAHAN
1805-09 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 520 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN LALIK 
d-b-a Central Bar & Grill 

Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.520

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of

Į consumed

2019—2021 Nostrand Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4399 has been issued to the undersigned 
to tAcll beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on 

55

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5651 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 317 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISAAC NEUDERMAN
317 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.------------------ Į------ -
NOTICE is hereby given that..License No. 
RL 7437 has been 'issued ’to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic- Beverage Con
trol Law al 2294 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

henry s. McAuliffe
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

MINERSVILLE, PA.
KPLF rengia debatus, kurie įvyks 

sekmadienį, 12 d. gruodžio, Darb. 
Svet., kampas 3rd ir South St., kaip 
7 vai. vak. Debatoriai K. Harmanas 
ir St. Pečiulis iš Marlin. Temoje: 
Dėlko lietuviams darbininkams reikia 
įsirašyti į Kom. Partiją? Po debatų 
seks diskusijos ir prakalbos. Kalbe-j 
tojas bus drg. D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y. įžanga veltui.

. (290-291)

EASTON, PA.
Nedėlioj, 12 d. Dec.-gruodžio 

šaukiamas metinis susirinkimas 
DLD 13 kp. 2 vai. po pietų, Easton 
Baking Co. Svet., 34 N. 7th St. Ma
lonėkite būti visi laiku, nes bus me
tinis susirinkipias. Išgirsite kuopos 
valdybos raportus, delegatų rapor
tus ir diskusijas Chinijos klausimu.
— Sekr. K. B. (29-291)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. metinis susirinki

mas įvyks gruod. 13, 7:30 vai. vak. 
Laisves Choro Svet., 57 Park St. Vi
si nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turėsime daug svarbių , dalykų 
aptarti, turėsime išsirinkti valdybą 
dėl sekančių metų, taipgi delegatai 
išduos raportą iš atsibuvusios kon
ferencijos, 3-čio Apskr. Išgirsime ko
ki planai bus sekantiems metams.— 
J. V. Margaitis. (290-291)

DETROIT, MICH.
Tarpt. Darb. Namo bazaras įvyks 

11 ir 12 d(L gruodžio, Bazaro ren
gime dalyvauja organizacijos, kaip 
tai rusų, lenkų ir lietuvių. Kiekviena 
tauta turės atskiras būdukes. Bus 
3014 Yeman St., Hamtramck. Turė
sime ir koncertinę programą, taip pat 
gera orkestrą grieš šokiams iki vėlai 
nakties. Bus įvairių gėrimų ir valgių. 
Prašome visų atsilankyti kuo skait
lingiausiai, Kviečia Namo Direkto
riai. (289-291 Lz

Telefonas: Humboldt 2-7964

Norint turėti skanią IR pasekmingą vakarienę. 
VARTO KIT

Rūgšti ruginė, sa^di 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. Stolleti, 
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.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
DeKalb Ave., 
of Kings, to 

505 DeKalb Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Knickerbocker Ave., a-k-a—247 Suydam St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

LUIGI SAVINI
(Savini's Restaurant) 

282 Knickerbocker Ave., 
a-k-a 247 Suydam St., Brooklyn,

Telephone Stagg 2-4409 ’

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius vestuvėm 

purėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

1 306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Mpiijer Sts.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave.» arti Chester Ave 

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais

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

tftl UM ini UM UU irti the

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

apylinkę orui atvestant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį .

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

Odos-Kraujo-Nervu Chronišką 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

„___________ VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų .ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite koki 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrintas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq. ir Irving PI. New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: t A. M. iki 8 P. M,
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Padėkite Sukelt “Daily 
Workeriui” Kvotą

Nesiųsk Paštu Gėrimų!

Visos šalies komunistų ir 
simpatikų finansiniame vaju
je už išlaikymą “Daily AVor- 
kerio” ir įsteigimą darbininkų 
dienraščių vidur-vakarinėse ir 
vakarinėse valstijose, New 
Yorko Valstija jau dasivarė 
iki 55 nuošimčių savo kvotos, 
viso sukelta $131,840 su cen
tais. Tačiau dar trūksta 108 
tūkstančių.

Kai pilnai sukelt visą kvotą 
— $240,000 — iki pabaigai 
vajaus (baigsis su Lenino mir
ties paminėjimu, 21 sausio), au
kų turi ateit nemažiau $16,000 
kas savaitę. Jas sukels ne kas 
kitas, kaip tik tie, kurie ge
riausia supranta darbininkų 
spaudos reikšmę. Partiniai ko
munistai, didžiuma jų, jau pa
aukojo dienos uždarbį tam 
svarbiam tikslui, nekurie prie
dams dar surinko po gerą su
mą. Nepartiniai komunistai— 
simpatikai—prašomi sulyg iš
galės paaukoti patys, taipgi 
parinkti aukų organizacijose 
ir tarp savo pažįstamų.

Brooklyno kvota buvo $52,- 
500, bet sukelta dar*tik biskis 
virš pusės. • Kom.

švenčių laikotarpiu pas tū
lus yra palinkimo dovanomis 
pasiųst ir gėrimų. Paštas per
spėja, kad bile koki svaigį^in- 
ti gėrimai yra draudžiama 
siųst paštu ir jie ne tik nepa
sieks gavėjo, bet bus konfis
kuoti ir siuntėjai baudžiami.

Už 10 Litų ir Kunigas 
“Mielaširdingas”

Žuvo Boilerio Eksplozijoj

Darbiečių Atstovas 
Quill Pikiete 

9

Ta-
Mi-

Naujai išrinktas Miesto 
rybon darbiečių tikietu, 
chael J. Quill pereitą pirma
dienį vadovavo Laikraštininkų 
Gildijos pikietui prieš Brook
lyn Daily Eagle, prieš kurį gil- 
diečiai streikuoja ir veda pi- 
kietą jau trys mėnesiai. Tai 
buvo atsakymui į teismo ban
dymą uždraust pikietus.

Kokiom Dirbtuvėm ir Kada 
Mokės Bedarbiam Šalpą - - - u- -
Pirmadienį, 13 d. gruodžio, 

Lietuvių Kriaučių 54-tas sky
rius mokės šalpą savo na
riams : Budraičio darbinin
kams 10 ryto, Matulio 11-tą, 
Lapašausko 1-mą, Kaspercko 
2-rą, Diržio 3-čią.

Antradienį — 9 :30 ryto Ši
maičio, 11-tą Mičiulio, 1-mą 
Zalevskio, 2-rą Belokovo, 4-tą 
Atkočaičio.

Trečiadienį — Yuškevičiaus 
10-tą ryto, šalaviejaus 11-tą, 
Karvelio 1-mą, Augūno 2-rą, 
Šimėno 4-tą. ,

Ketvirtadienį svetimtaučių 
dirbtuvėms — nuo 10 ryto iki 
trijų po pietų. Įskiriant How
ard overkoutų dirbtuvės dar
bininkam, Akermano, Rogers 
and Peet, Blouses, Internatio
nal. Paskutinių dviejų dirbtu
vių darbininkai gali gauti ant 
knygučių 1937, liepos mėne
sio. Lietuvių 54-tas skyrius ne
atsisako mokėti saviems na
riams, jeigu ir kiti skyriai mo
kės.

54-to Skyriaus Pildančioji 
Taryba.

Iš “FITS” Vakarienes

Išmetė iš Ligonbučio

Viešbutyje Astor ketvirta
dienį įvyko vakarienė, kurią 
suruošė Foreign Language In
formation Service, kurios raš
tus dažnai skaitytojai mato ir 
“Laisvės” špaltose. Buvo kvie
sti visų ateivių laikraščių re
dakcijų štabai ir šiaip įvairūs 
ateiviai ir amerikonai. Svieto 
vakarienėj buvo daug, gal iki 
300. Iš lietuvių 'gi dalyvavo 
tiktai “Laisvės” atstovas ir pa
nelė Kižiūtė, kuri F. L. L S. 
įstaigoje darbuojasi ir daro 
vertimus į lietuvių kalbą.

Vakarienę davė labai gerą 
: ir skanią. Ji buvo surengta pa-

B. Buonocore, jaunas radio re
kordų darbininkas, buvo sunkiai 
sužeistas auto nelaimėj ir veik 
be. sąmonės nuvežtas į Harbor 
Hospital, Bensonhurst sekcijoj. 
Ten jis apraišiota ir slaugė pa
kišo jam pasirašyt kokį tai raš
tą, kurį jis atsisakęs pasirašyt, Į . IV • CZ A KZ V* V KZ KJ V1X V * A VLV M t*
kol neperskaitys, o skaityt buvęs sveikinimui naujojo Jungtinių 

Valstijų imigracijos ir natura- 
ilizacijos komisionieriaus pono 
Haughtrelingo. Kalbėtojai bu
vo trys, būtent, pats komisio- 
nierius. Alvin Johnson ir Hen
drik Wilhem van Loon. Gra
žiausią pakalbėjo Alvin John
son. Jis kalbėjo prieš rasinę ir 
tautinę neapykantą ir labai 
smarkiai pasmerkė fašistus.

Man labai rūpėjo išgirsti 
poną Loon, kaipo garsų Ame
rikos rašytoją. Jis tik dabar 
parašė knygą » “History of 
Art.” Yra parąšęs nemažai is
torinių veikalų. Moka labai po- 
puliare kalba rašyti. Pusė bė
dos buvo, kai jis apie save ir 
kitus juokus krėtė. Bet kai 
pradėjo rimtai kalbėti, tai iš
važiavo į lankas. Daugiausia 
kalbėjo apie save, pasigirda
mas ir pasididžiuodamas. Ka
dangi jis pats yra ateivis, tai 
sušilęs ragino visus ateivius 
eįti jo pėdomis. Jis sumaišė fa
šizmą su komunizmu ir vis 
kartojo, kad “amerikoniškai” 
mes viską susitvarkysime.

Rep.

persilpnas, nematęs. Už tai jis 
tuojau išvarymas iš ligonbučio ir 
Šiaip taip nusvyravęs į skersai 
gatvės esantį garadžių, iš kur jį 
parvežė namo.

Areštuoja Automatų Pikietus
Ketvirtadienį vėl areštuota 45 

pikietai-streffcieriai prie Horn ir 
Hardart Automatiškos Valgyk
los, 975 8th Avė. čion buvo ma
sinė demonstracija. Pikietai kal
tinami netvarkos kėlime, o ne
tvarka, anot policijos, buvusi ta
me, kad užtvenkę šaligatvius. 
Policija turbūt manė, kad pikie
tai jau. išmoko oru lekioti 
gali apsieit be šaligatvių.

ir

Pikietavom Dešimtukinę
Iš priežasties stipraus šalčio, 

ketvirtadienio vakarą pikietas 
prie Woolworth dešimtukinės 
krautuvės, Broadway ir Marcy 
Ave., Williamsburge, buvo ne
skaitlingas, tačiau atsiekė savo, 
nes per dvi valandas praeiviai 
skaitė’ iškabas ir daugelis susi
laikė nuo ėjimo į krautuvę.

Pažangesnieji žmonės jau ži
no apie Japonijos fašistų žudys- 
tes Chinijoj ir neina krautuvėn, 
prie kurios pamato pikietus, bet 
dar yra daug to nežinančių ir 
jų informacijai reikalinga tęst 
pikietas, kol krautuvių savinin
kai prašalins iš krautuvės Ja
ponijos prekes.

Pikiete dalyvavom ir keletą 
lietuvių. Kitas pikietas, kuriame 
vėl dalyvaus KP , 1-ma kuopa, 
bus ketvirtadienį, 16 gruodžio, 
nuo 7 iki 9 vakaro.

Neatlaidus pikietas Harleme 
privertė 12 krautuvių pasirašyt 
su Boikoto Komitetu sutartis, civilių Laisvių Unija.

miestelio, 
Retikevi-

vielionio

kad 
taip 
ma-

pamatysime, ar 
— Rep.) pastangomis 
"žmoniškai palaidotas, 

laidotuvės ir nebuvo pui- 
bet klebonas mamą pa- 
(na ir kodėl ne, pamaty- 
žemiau. — Rep.), kad ji

10 li- 
mišių. 
o per 
miru-

“Laisvės” Vietos žinių pus
lapyje nepersenai tilpo žinutė 
iš Lietuvos, Kybartų 
kad pasimirė Jonas 
čius.

Kadangi viena
duktė gyvena šioje šalyje, tad 
ji, žinodarpa, kad jos tėvai 
vargingai gyveno, tuojau pa
siuntė kelis dolerius savo ma
mytei ir sesutei, taipgi laišką, 
užklausdama, kaip jos tėvelis 
buvo palaidotas ir kas pagel
bėjo iškaščius padengti. Na ir 
po keletos savaičių gauna laiš
ką nuo savo sesutės su paaiški
nimu apie tėvelio laidotuves, 
čia paduodu tūlas ištraukas iš 
laiško: ,

“Any, tu galbūt manai, 
tėvelis mirę apleistas? Ne, 
nebuvo. Kaip tik jis mirė,
ma tuoj nuėjo pas černauskus 
ir Meikį (černauskas, regis, 
velionio giminaitis, o Meikis 
žydų tautybės. Kuomet velio
nis dar galėdavo dirbt, tai jis 
kartais dirbdavo pas Meikį) ir 
jie pasitarė kas ką turi aprū
pinti. Ypač mes jaučiamės dė
kingos ponui Meikiui. Jis labai 
daug padėjo tos nelaimės me
tu. Jis policijoj atliko visus 
formalumus ir karstą išrūpino 
valdyboj, tad karstas nieko 
nekainavo, ir kapuose vietą 
parūpino. Kur reikėjo, jis pri
dėjo ir iš savo kišeniaus, jis 
taip pridėjo maždaug 1.0 litų.

“Kaip matai, nieks vienas 
už laidotuves nemokėjo, o vi
sų (žemiau 
visų, 
buvo 
Nors 
kios, 
gyrė 
sime
nepaliko svetimiem visu kuo 
rūpintis, ę atliko savo parei
gas, kaip žmona.” .

Dabar iš to paties laiško pa
matysime, kiek klebonas prisi
dėjo prie palaidojimo mirusio 
vargdienio žmogaus: 

, “Mama, kaip gavom laiška, 
verkė, džiaugėsi ir dėkoja. Iš 
tų pinigų (ką aukščiau pažy
mėta, kad velionio duktė pa
siuntė į Lietuva.—Rep.) 
tu davėm kunigui ant 
Dabar juk tuoj vėlinės, 
vėlines užperkama už 
sius mišios.”

Iš laiško matome, kad žydų 
tautybės žmogus (prieš ku
riuos tautiniu šovinizmu per
mirkę fašistiniai elementai 
kursto lietuvius) pasielgė, kai
no širdingiausias prietelius. 
Netik kad pasidarbavo viso
kiais būdais biednai/ liet, šei
mynai toj taip liūdnoj valan
doj, bet dar ir su litais prisi
dėjo. Na, o klebonas, kuris iš 
sakyklos kalba apie i “artimo 
meilę,” netik kad nesuteikę jo
kios pagęlbos tom vargdie
nėm našlaitėm, bet nuo jų pa
ėmė 10 litų ir dar laukia ki
tos dešimtinės.

Čia paimsim dar vieną iš
trauką iš to paties laiško, kur 
pamatysite, kad tos našlaitės 
ištikruju yra vargdienės:

“O už likusius (tai yra iš tų 
pačiu, ką velionio duktė at
siuntė. — Rep.) mama nori 
nusipirkti kokį padėvėtą pal
tą. Jau tas, ką atsiuntėt prieš 
keletą metų, visai nusidėvėjo. 
Nors man ir gaila mamos, kad 
jai Šalta, bet sakau, kad ji pa
liktų tuos pinigus antkapiui 
pastatyti pavasarį. Kad tų pi
nigų ir bus maža, bet iki pava
sario stengsimės sutaupyyti.”

Taigi, matome, kad tų naš
laičiu gyvenimas ištikrųjų yra 
vargingas. O kas dar labiau 
stebėtina, kad šio laiško rašė- 
ja jau nėra kūdikis, bet jinai 
pataria savo mamytei šalt, d 
pinigus atiduot klebonui ir 
antkapių išdirbėjai! Jinai sa
ko, kad dar tu pinigų antka
piui neužteks, bet iki pavasa
rio mano, daugiau sutaupinti. 
Kokiu būdu? Jos tėveliai jau 
susilaukė senatvės ir nieko ne- 

Mitingą užgyrė daugelis di-j galėjo sutaupinti, o dabar ji- 
m—na| patf rag0> dirbt labai 

mažai gauna. Na ir kaip galės 
sutaupinti ?

kad nepardavinės fašistų valdo
mose šalyse pagamintų prekių. 
Sutartis paliečia Vokietijos, Ja
ponijos ir Italijos prekes. Nepa
sirašiusios krautuvės tebepikie- 
tuojama.

Naujai išrinktasis Bronxo 
darbiečių “councilmanas” 
Quill šaukia unijistus ir visus 
pažangiuosius darbuotis už 
sekmingum’ą masinio mitingo, 
kuris šaukiamas tikslu sustip- 
rint kovą už išlaisvinimą Tom 
Mooney ir Warren K. Billings. 
Mitingas Įvyks trečiadienį, 15 
gruodžio.

džiųjų unijų, taipgi Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas ir

Laivatraukio pečkurys Frank 
Zuluwskis, 50 m., gyvenęs 1884 
Woodbine St., Rrdgewoode, mi
re nuo boUerio eksplozijos laiva- 
traukyje Invincible, ant kurio 
jisai dirbo. Nelaimė įvyko 
Brooklyno Navy Yard.

Komunistai Kviečia 
Pasilinksmint

prie

Linksmą vakarėlį ruošia 
Lietuvių Komunistų Unitas 31- 
mas šeštadienį, 18 d. gruodžio, 
“Laisvės” Svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Pradžia 7 
vai. vakaro. Įžanga 25c. Gera 
orkestrą grieš šokiams.. Taipgi 
bus muzikalė programa. Gas- 
padinės ruošia gerų užkandžių 
prie įsigėrimų. Taip sakant, 
vakarėlis bus labai linksmas 
visais atžvilgiais.'

Lietuvių Komunistų Unitas 
31-mas kviečia visus Brookly
no lietuvius atsilankyti į šį 
gražų parengimą ir susipažin- 

su tų draugų veikimu.
Rengimo Komisija.

ti

Aktorės ir Šokėjos Bus 
Pirmose Eilėse Šilko “ 

Boikoto Parade

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 13 d. gruodžio, 8 v. vak. 
Pas drg. J. Bartašių, 267 Front St. 
Malonėkite visi nariai dalyvauti. Tu
rėsime svarbių dalykų aptarti.—Sek
retorė. (291-292)

~ ' PAJIEŠKOJAMI ~
Pajieškau 'savo brolio Juozo 

vaičio. Kada gyveno Brooklyne 
Coney Island apylinkę. Prašau,
jis pats atsišauktų arba kas. žino 
apie jį, lai praneša man. Ona Kir- 
vaitė (Levikienė), 43 W. Porter St., 1 
Waterbury, Conn. (288-291)

MASPETH, N. Y.

Kir- 
apie 
kad

Hester Sondegaard, sekreto
rė Amerikos Taikos ir Demo
kratijos Lygos Teatrališko Me
no Komiteto, praneša, kad jos 
komitetas gauna širdingiausių 
užgyrimų šilko boikoto parado 
nuo žymiausių asmenų teatro 
pasaulyje. Negana to, dauge
lis žymių aktorių maršuos ta
me parade. Jos visos bus pasi
puošusios naujausios mados 
rayon, bovelnos ir vilnoniais 
drabužiais ir kojinėmis, ne šil
kais.

Šilko boikoto paradas įvyks 
šiandieną, šeštadienį, 11 gruo
džio. Prasidės 11:30 ryto nuo 
Lexington Ave. ir 30th St. 
Maršuos ant Lexington Ave
nue iki 57th Street ir ant 57th 
iki Columbus Circle. ,

• 1

Parado rengime vadovauja 
amerikiečiai Chinijos Liaudies 
Draugai, Amerikos Taikos ir 
Demokratijos Lyga, Moterų,’ 
Pirkėju Lyga, Progresyvių Mo
terų Taryba ir daugelis kitu 
masinių organizacijų, taipgi i 
unijų.

Lietuvės moterys irgi turė
tume skaitlingai dalvvaut šil
ko boikoto parade. Boikotavi- 
mas šilko šiuo tarpu bus skaų- 
džiausis smūgis į Japonijos 
karo rengėjų kišenių ir di
džiausia parama užpultiems 
chiniečiams.

Sofiia Milaševskienė, 193 
Kent St., iškrito ar iššoko iš 
savo apartmento nuo trečio 
aukšto ir pasismeigė ant tvo
ros. Ji mirė Greenpoint ligon- 
butyje. Liko vyras zir dvi duk
terys.

Ne, taip negerai! Jinai tu
rėjo savo mamytei, patart nusi
pirkt paltą, apsirūpint maistu, 
o kuomet užtektinai atliks, ga
li duot klebonui, ir pastatyt 
antkapį. Klebonas ir antkapių 
išdirbėjas yra apsirengę ir pa
valgę, jie nealkani, jiems ne
šalta. Jie gali laukt.

Reporteris.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T G. Triangle B-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 18 iki 12 vai. it ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Ird St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai (taisyti Koplyčią 
ir salę del po lermeną piety. 
Teikiam nemokamai vSliauiio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslas familiju, 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.

•- JONAS STOKES
512 Marion St., kam. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park- / 
way ir Chauncey storiu BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 5-6101

X

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Wergreen 7-4311

Atsidaro Nauja
Lietuviška Barbernė*

kurios savininku yra

Stanislovas Kunevičius
Gerai patyręs barberys, pui
kiai įruošta vieta tinkamam 

patarnavimui. Antrašas:
55-62 - 64th St.

Vienas blokas nuo lietuvių bažnyčios

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
. *

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
aamdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

šeštad,, Gruodžio 11, 1937

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

Rašykte Šiaip:
JOHN W.

j P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON

MATEUŠAS SIMONAVIČĮUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

FRANK D0M1KAITIS
RESTAURACIJA J

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 I

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

JOHN VALEN
321 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams, 

Amerikęs Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

Room, Turkish Room, Russian
Large Swimming Pool, Fresh

OPEN DAY AND NIGHT

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

1 Telefonas EVergreen 7-1661

Vapor
Room,
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations. „

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12_ a. m. 
to 11 p?m.~After 11~p-^n* for gents.

{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
1 ‘‘burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą.

Maloniai suteikiame aprokavimus be < jokio mokesčio.

PER WEEK

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

Suh. all day and night.




