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Krislai
Drg. S. Balčiūnas.
Užpildykime Jų Vietas

Naujais.
Apie Politines Partijas.
Kode! Tik Viena Partija

Sovietų žemėje?
Nedarbas Patersone.

Rašo R. M i žara

Numirė laisvietis Stasys Bal
čiūnas. Numirė draugas, kuris 
per pastaruosius 14-ką metų 
kasdien spausdino “Laisvę”, ku
ris valdė didžiulį mūsų presą.

Gaila draugo, gaila gero dar
bininko. Gaila ir veikėjo!

Darbininkų judėjime Stasys 
Balčiūnas dalyvavo per pasta
ruosius 20 metų, gal ir daugiau. 
Seniau jis būdavo veiklus. Pas
taruoju laiku veikti daug nega
lėjo, nes valandos darbo kliudė.

Laike dviejų savaičių mes, 
brooklyniečiai, netekome dviejų
gerų draugų ir veikėjų, Mykolo 
Plepio ir Stasio Balčiūno.

Abu, taip sakant, buvo Massa
chusetts žmonės, ten kadaise ge
rai veikę ir vėliau “emigravę” 
Brooklynan. Abu buvo viduram
žiai vyrai. Vadinasi, mirė be lai
ko. Kaip gaila!

Šiandien, berdami ant velio
nio Stasio Balčiūno grabo žiups
nius žemės, pasirįžkim mūsų ju
dėjimą stiprinti, įtraukti Komu
nistų P a r t i j on , Literatūros 
Draugijon daugiau žmonių, kad
jie užimtų mirusiųjų vietas. Tai 
bus didžiausias ir gražiausias 
mirusių veikėjų atminimas ir 
pagerbimas.

“Keleivio” redaktorius, kalbė
damas Brooklyne, mano nuomo
ne, labai ryškiai ir teisingai pa
darė skirtumą tarp buržuazinių 
valstybių ir SoVietų Sąjungos.

Jis pabrėžė, kodėl mes, demo
kratiniai nusistatę žmonės, rei
kalaujam laisvės darbininkų 
partijoms Lietuvoj ir kodėl So- ! 
vietų Sąjungoj tėra tik viena 
partija—Komunistų Partija.

Lietuvoj yra kita kitai prie
šingos klasės, o So v. Sąjungoj 
to nėra, nurodė kalbėtojas.

Ten, kur yra su skirtingais 
interesais klasės ir luomai, turi
būti ir politinės partijos, tų kla
sių, tų luomų reikalams ginti.

Kur žmogaus žmogum išnau
dojimas panaikintas, kapitaliz
mo ir buržuazijos nepaliko, ten 
gali pasekmingai vadovauti kū
rime socializmo viena partija.

Kadaise J. Stalinas pasakė:
“Partija—tai klasės dalis, jos 

priešakinė dalis. Keletas parti
jų, o reiškia ir laisvė partijoms, 
gali būti tik tokioj visuomenėj, 
kur yra antagonistinės klasės, 
kūnų interesai priešingi ir ne
sutaikomi, kur yra, sakysime, 
kapitalistai ir darbininkai, dva
rininkai ir valstiečiai, buožės ir 
biedniokai, ir tt.

“Bet SSSR nebėr jau daugiau 
tokių klasių, kaip kapitalistai, 
dvarininkai, buožės ir pan. So
vietų Sąjunga yra dvi klasės, 
darbininkai ir valstiečiai, kūmų 
interesai ne tik ne priešingi, o 
a tvi rkščiai—d ra ug in g i.

“Reiškia, Sovietų Sąjungoj 
nėra dirvos kelių partijiį gyva
vimui, o reiškia ir laisvei toms 
partijoms. SSSR yra dirva tik 
vienai partijai, Komzinistų Par
tijai. SSSR gaili gyvuoti tik vie
na partija—Komunistų Partija, 
drąsiai ir iki galo ginanti dar
bininkų valstiečių reikalus. O 
kad ji neblogai gina šitų klasių 
reikalus, dėl šito vargu ar gali 
būti kokios nors abejonės“.

šeštadienį teko būti Paterso
ne. Vietiniai darbininkai labai 
nusiskundžia nedarbu. Jis ten 
labai prasiplėtęs ir skaudžiai pa
lietęs lietuvius audėjus—dau
giausia šilko audėjus.

Reikia žinoti, jog šilko audė
jus šiuo tarpu paliečia ne tik t. 
s. “naturališkas nedarbas”, bet 
ir tas, kad daug amerikiečių 
šiandien boikotuoja šilką, kaipo 
Japonijos prekę.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $74)0 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Visų Šalių Darbininkai 
VienykitėsI Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit

JAPONAI NUSKANDINO 4-RIS AMERIKOS LAIVUS
Ginai išžudė bei Su- *
žeidė 6,000 Japoną
Nanking® Vartuose
Chinai Mirtina Narsa Kon- 

tr-atakuoja Priešus
Shanghai, grd. 13.—Chi

nai iššaudė ir sužeidė 6,- 
000 japonų pirma negu pa
starieji prasilaužė pro pie- 
tiniai-rytinius, Chunghwa 
vartus Nankingo mūro sie
nos. Bet žūt-būtinė chinų 
kova sulaikė įsibrovusius 
japonus už 100 jardų nuo tų 
vartų.

Chinai įnirtusiai kontr-at- 
akuoja priešus, bandančius 
prasi ve ržt tolyn į Nankin
gą. Kol kas japonam pavy
ko užimt tik vienus mini
mus vartus.

Chinai kaujasi su begali
ne narsa, nepaisančia mir
ties. New Yorko “Times”
korespondentas H. Abend 
abejoja, ar kitų tautų ka
reiviai parodytų tokią drą
są, kaip šie chinai Nankin- 
ge. Japonai žeria į juos 
pragarinę kanuolių, oro 
bombų, kulkasvaidžių ir 
tankų ugnį, o chinai neužlei
džia nė colio žemės be mir
tinos kovos.

Lietuvos Draugiškumo 
Derybos su Latvija 

ir Estonija
Talinas, Estonija. — Įvy

kę trijų dienų konferencija 
tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos užsieninių minis- 
terių. Stengėsi sušvelnint 
politinius ir ekonominius 
kivirčius, kurie buvo pas
kutiniais laikais išsivystę 
tarp šių trijų mažų Pabal
ti jos valstybių. Buvo bijo
ma, kad tie kivirčiai galėsią 
suardyt politinę, ekonominę 
ir kultūrinę sąjungą, pir
miau padarytą tarp šių tri
jų kraštų.

Be kitko, buvo kilę, smar
kūs vaidai tarp Latvijos ir 
Estonijos todėl, kad Latvi
ja skriaudas tautinę estonų 
mažumą, esančią Latvijos 
ribose.

Konferencija baigėsi drau
giškai. Visų trijų šalių mi
nisterial pageidavo ir tikė
josi, kad vėl pasinaujins 
širdingi ryšiai tarp Estoni
jos, Latvijos ir Lietuvos.

SSRS Įsteigė 18,000 Telefo
nų Rinkiminėm žiniom
Maskva. — Greitesnėms 

žinioms apie rinkimus, So
vietai specialiai įsteigė 18,- 
000 telefono stočių ir 15 lėk
tuvų kelių.

Keli draugai man sakė: “La
bai norėčiau užsisakyti ‘Laisvę’, 
bet neturiu pinigų—senai nedir
bti ir nežinau, kada bedirbsiu”.

Chinai
idant pastojus jiems kelią.

besitraukdami prieš japonus sudaužė traukinio inžiną ant tilto,

Japonai Bombardavo 
Angly Laivus; Užmušė
Jūreivį; Kelis Sužeidė

IŠKILMINGAI ATLIKTI 
SOVIETŲ RINKIMAI

Japony Oro Bombos Pasiuntė Upės Du
gnan Amerikos Karinį Laivą ir 3 Standard

Oil Co. Laivus; Žuvę 18 Jų Keleivių
----------------------------------------------------{? 

Japonų Admirolas Neva 
“Apgailestauja”

Shanghai, grd. 13.—Japo
nų admirolas Honda “apgai
lestauja,” kad trys jų lėk
tuvai bombardavo ir skan
dino Amerikos laivus; sako, 
būk japonai čia padarę 
“baisią klaidą;” būk jie ne
galėję pažint vėliavų.

Bet, Associated Press ži
niomis, japonai be jokio 
skirtumo “bombardavo vi
sus svetimus laivus, kokie 
tik buvo Yangtze upėj per 
ištisas 25 mylias į pietų va
karus nuo Nankingo.

Washington, grd. 13.— 
Amerikos ambasadorius 
Chinijai Nelson T. Johnson, 
pranešė Jungtinių Valstijų ' 
užsieninei ministerijai, kad 
japonai oro bombomis nus
kandino Amerikos karo lai- . 
vuką “Panay” ir tris garlai
vius amerikinės Standard 
Oil Kompanijos, Yangtze 
upėj. Visi šie laivai buvo 
pilni žmonių, bėgančių iš 
Nankingo, kurį japonai 
šturmuoja. 4

Japonų lėktuvas bombar
davo ir nuskandino “Panay” 
už 20 mylių į pietų vakarus 
nuo Nankingo. “Panay,” ka- ’ 
riniame laive, tuo laiku bu- x 
vo 72 keleiviai ir įgulos na
riai. 54 tapo išgelbėti, 18 ar 
20 jų rimtai sužeisti. Dar 
nėra žinios, kas atsitiko aš
tuoniolikai kitų.

Tuo pačiu pradėjimu Ja- ■ 
ponijos lakūnai bombomis 
paskandino tris amerikiečių 
Standard Oil kompanijos 
laivus, kuriuos “Pany” ban
dė apsaugot.

“Panay” mušė kelis pap- 
liaupos šūvius iš savo prieš- 
orlaivinių kanuolių batare- 
jos, bet nepataikė į atakuo
jantį japonų bombininką.

Tar]) “Panay” keleivių 
buvo 11 nekariškių ameri-

JAPONAI JAU UŽĖMĘ 
NANKINGĄ

Shanghai, grd. 13.—Japo
nai oficialiai praneša, kad 
jie jau užėmę Nankingą, 
Chinijos sostinę, nors chi
nai kruvinai kovoję už kiek
vieną pėdą žemės.

Pirm to japonai užgrobę 
Pukową su geležinkelio sto- 
čia, antrapus Yangtze upės. 
Tad Chinam kareiviam neli
kę kito kelio pasitraukt iš

Fašistai Pradėję Di
džiąją Ofensyvą 
Prieš Respublikiečius

I

Maskva. — Daugelis dar
bininkų su muzika ir rau
donomis vėliavomis atmar- 
šavo į balsavimo vietasrim 
kimuose Vyriausio Sovieto- 
seimo, praeitą sekmadienį. 
Tai buvo pirmi tiesioginiai, 
slapti rinkimai pagal Nau
jąją Konstituciją.

Išrinkta 1,143 delegatai į j įe<^° 
Vyriausią Sovietą, beveik 
visi tie, kurie buvo nomi
nuoti mėnuo atgal.

Daugelyj rinkimų apskri
čių, pradedant nuo Maskvos 
ir baigiant Tolimaisiais Ry
tais, piliečiai balsavo visi iki 
vienam, tik apart tų, kure 
dėl ligos negalėjo atvykti į 
balsavimų vietas.

Balsavimai - prasidėjo 6 
vai. ryto, bet jau pirm to 
susitelkė ilgos piliečių eilės.

Stalinas Maskvos apskri- 
tyj vienbalsiai išrinktas.

Rinkimuose pakeista trys 
iš pirmiau buvusių žinomų 
kandidatų. Vieton V. I. Mež- 
lauko, valstybinės planavi
mo komisijos pirmininko, 

Ernest 
Krenkel, radio specialistas 
Šiaurių Poliaus sovietinėje 
stovykloje. Orlaivyno ko- 
mandierius Alksnis-Astrov 
pakeistas 
karininku Iv. Maslennikovu, 
o divizijos komandierius 
(arba “generolas”) Gustas 
Bokis pavaduotas leitenan
tu D. Novickiu.

* Daugelis nubalsavusių pi
liečių, pasiliko paviešėt bal
savimų vietose, kurios buvo 
įrengtos beveik kaip kliubai 
—su šachmatais, užkandžių 
stalais ir orkestrais.

Shanghai, grd. 13.—Japo
nai kanuolėmis ir kulkasvai- 
džiais apšaudė keturis An
glijos laivus prie Wuhu, 
Yangtze upėje. Vieną Ang
lų jūrininką užmušė, kelis 
sužeidė. Japonai taikė savo 
šūvius ypač į Anglijos kari
nius laivukus “Ladybird” ir 
“Bee,” sykiu apšaudydami 
prekybinius Anglų laivus 
“Suiwo” ir “Tsingtah,” ku
ris tuo laiku vežė Anglijos 
konsulą ir atstovybės pulki
ninką Lovatt-Fraserį.

“Ladybird” tapo sužeistas 
keturiais kanuolių šūviais 
nuo kranto. Vienas šio laivo 
jūrininkas užmuštas, kitas 
pavojingai sužeistas; laivo 
kapitonas G. E. M. O’Don
nell irgi sužeistas, nors ne
pavojingai.
ANGLIJOS PROTESTAS

Shanghai, grd. 13.—Ang
lijos valdžia stipriai užpro
testavo Japonijai, kad ja- todėl,’ išrinktas 
ponų artilerija ir kulkasvai- 
džiai atakavo Anglų laivus. 
Japonų pulkininkas Hashi- 
mito pasiaiškino Anglijos 
karo laivų komandieriui, 
būk “per klaidą” Anglų lai
vai buvę bombarduojami.

Bet pirm to pats Hashi- 
mito paliepė savo lakūnams 
ir pakrantinei artilerijai 
bombarduot visus svetimus 
laivus, kurie tik pasirodys 
Yangtze upėj.

raudonarmiečiu

Eugene Weidmann Nužudęs 
Dvyliką Moterą

ALGŲ-VALANDŲ ĮSTA
TAS GREIT BŪSIĄS 

IŠLEISTAS
Washington, grd. 13.— 

Kongreso daugumos vadai 
tvirtina, kad iki trečiadienio 
ar ketvirtadienio būsiąs iš-

Paryžius. — Bustynėj vo
kiečio ateivio Eugene Weid- 
mann’o policija , rado liku
čius drabužių dvylikos mo
terų. Įtaria, kad jis nužu
dęs jas visas. Weidmann jau
prisipažino pasmaugęs am- leistas įstatymas sutrum- 
erikietę šokikę „Jeanę de pint darbo savaitę ir nusta- 
Koven ir nugalabinęs pen- tyt būtinai mokėtiną algą 
kias kitas. darbininkam.

Hendaye, .Franc. — Ispa
nijos pasienis—Fašistų ar
mijos pradėjo “didįjį štur
mą” prieš Ispanijos respub
liką ir ėmė atakuot tuo pa
čiu laiku respublikiečius To- f

" i, Brunete ir Teruel i Nankingo, kaip tik laivais 
frontuose.

Fašistai pasakoja, būk jie 
“žaibo smarkumu trenkę” į 
respublikiečių linijas ir būk 
“sugniuždinę” jąsias.

Fašistų ofensyvą Brunete 
ir Toledo yra atkreipta prieš

! Madridą, o savo šturmavimu 
Teruel fronte jo stengiasi 
prasimušt į Valenciją.

tąja upe.

Fašistą Kanuolės Įtūžu
siai Naikina Madri

do Centrą kiečių: du sekretoriai Jųng- jį

JAPONAI NUKOVĖ AME
RIKOS JŪRININKĄ 

LAIVE “PANAY”
Shanghai, grd. 13.—Japo

nu lakūnai, bombarduodami L. 7

ir nuskandindami Amerikos 
karinį laivą “Pany”, nužu
dė ir vieną jo jūrininką.

Dar nėra žinios apie 15 
nekariškių chinų, kurie 
tuom laivu bėgo iš Shang- 
hajaus.

Associated Press sako, 
kad japonai nuskandinę 
Yangtze upėje du ameriki
nius Standard Oil kompani
jos laivus, o ne tris, apart 
“Panay.”

Trenkęs į Vielą' Perkūnas 
Užmušė 8-nis Kasykloje 

Johannesburg, Pietų Af
rika.—Trenkė perkūnas į 
vielą viršuj, kuri ėjo į ka
syklą 4,000 pėdų gilumoj. 
Trenkta viela padegė ka
sykloj dinamitą, o jis sprog
damas užmušė aštuonis ne
grus darbininkus.

ORAS
Šiandien būsią apsiniaukę 

ir gal pasnigsią, spėja N. 
Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
20 virš zėro. Saulėtekis 
7:11; saulėleidis 4:29.

Madrid. — Fašistu artile
rija iš priemiesčių paleido 
apie 500 stambių šovinių į 
Madrido centrą.

Dar nesuskaityta užmuš
tieji ir sužeistieji madridie
čiai.

Ispanijos Fašistai Giriasi 
Didele “Pergale” Ore

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.'—Fašistai sa
ko, kad pastarajame oro 
mūšyje tarp liaudiečių ir fa
šistų dalyvavę 100 valdžios 
lėktuvų ir 170 fašistų orlai
vių, ties Saragossa. Giriasi, 
būk nušovę žemyn “25” res
publikos lėktuvus. Pasakoja 
apie savo gudrybę. Fašistai, 
girdi, tyčia pasiuntę 20 sa
vo lėktuvų per respublikie- 
čių linijas. Tada pakilę 100 
respublikos lėktuvų į mūšį. 
O tuomet, girdi, dar 150 fa
šistų orlaivių staiga pakilę 
ir per kelias minutes sumu
šę respublikos lėktuvus.

Bet fašistai nepaduoda jo
kių smulkesnių žinių apie šį 
savo “laimėjimą”. Iš to su
prantama, jog perdaug blo- 
fina.
M___________________________

Newark, N. J.—Ristiko 
Wm. Cairns žmona teisme 
gavo perskyras nuo savo vy
ro už tai, kad jis laužė ją, 
besipraktikuodamas x. risty- 
nėms.

tinių Valstijų ambasados ir 
keli spaudos ir judžių ži
nių atstovai.

Pagelbon subombarduo- 
tiem amerikiečiam atskubė
jo Anglijos karinis laivukas 
“Bee.”

JAPONAI “GAILISI”
Shanghai, grd. 13.—Japo

nijos karo laivyno ministe
rija prisiėmė kaičią, kad jos 
lėktuvas nuskandino keturis 
amerikinius laivus Yangtze 
upėj; Japonija išreiškė “ap
gailestavimą.”

CIO Plieno Darbininkų Unija 
Laimėjo 48 Rinkimus

Pittsburgh, Pa., grd. 13. 
—Šį antradienį čia atsidaro 
suvažiavimas Plieno Darbi
ninkų Unijos, priklausan
čios prie CIO. Būsią apie 1,- 
000 delegatų.

Suvažiavimo išvakarėse 
Philip Murray, pirmininkas 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto, paskelbė, 
jog CIO unija laimėjo 48 
balsavimus-rinkimus įvai
riuose plieno fabrikuose 
prieš Darbo Federacijos 
uniją. CIO pralaimėjo tik 
18-j e iš 66 vietų, kur valdiš
ka Darbo Santikių Komisi
ja darė rinkimus. Bet ir to
je 18-je dirbtuvių federaci
nė unija paėmė viršų tik 
menka didžiuma—2,602 bal
sais prieš 1,908.
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reikalavo ir tebereikalauja griežto apva
lymo užfrontės ir armijos nuo parsida
vėlių? Revoliucinė armija yra bejėgė, 
kai jos eilėse vadovaujančias vietas už
ima priešo agentai, arba kai užfrontėje 
priešas demoralizuoja liaudį ir ruošia 
suokalbį.

Sov. Sąjungos Žinios

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year............... $7.00
Foreign countries, per year............. $7.50
Canada and Brazil, per year........... $5.50
United States, six months.............$3.00

Brooklyn, N. Y., six months........  $3.75
Foreign countries, six months........ $4.00

Canada and Brazil, six months... $3.00
Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

STASYS BALČIŪNAS

Pereitą šeštadienį žiaurioji mirtis 
atsikrautė “Laisvės” pastogėn ir išplė
šė vieną iš seniausių mūsų įstaigos 
darbininkų, draugą Stasį Balčiūną. 
Dar taip nesenai, tik prieš keliolika 
dienu, d. Balčiūnas buvo beveik pavyz- 
'dys geriausios sveikatos. Labai daž
nai jis savo sveikata didžiuodavosi ir 
kritikuodavo draugus, kurie nemokė
davo savo sveikatą saugoti ir prižiū
rėti. Bet, štai, jis jau išsibraukęs iš gy
vųjų tarpo...

Drg. Balčiūnas, tiesa, nebuvo vienas 
iš mūsų judėjimo žymiųjų veikėjų, ta
čiau jis priklausė visose darbininkiš
kose organizacijose, taip pat ilgus me
tus buvo nariu Amerikos Komunistų 
Partijos. Šiek tiek tame judėjime ir 
veikdavo. Dar prieš ateisiant “Laisvėn” 
dirbti, prieš keturiolika metų, jis jau 
bendradarbiavo dienraščiui, rašinėda
mas korespondencijas bei straipsnelius 
po slapyvardžiu Kuršėnų Studentas. 
Pradėjęs čia dirbti technišku darbinin
ku, jis dažnai šį tą parašydavo, o ra
šyti jis mokėjo labai gražiai ir sklan
džiai. Net buvo manyta, kad iš d. Bal
čiūno susilauksime gabaus literato. Ta
čiau, nepaisant redakcijos raginimų, 
nežinia kodėl, jis to savo talento to
liau nebevystė ir paskutiniais keleriais 
metais tiktai labai retai vieną kitą ži
nutę beparašydavo. Šių žodžių rašyto
jui kartą teko su juo tuo reikalu rim
tai pasikalbėti. Drg. Balčiūnas sakėsi 
svajojąs ir galvojąs ką nors didesnio 
duoti mūsų grožinei literatūrai. Bet 
veikiausiai to darbo dar nei nepradė
jus žiaurioji mirtis nutraukė jam gy
vybės siūlą.

Ir taip netekome dar vieno draugo, 
dar vieno kovotojo, komunisto. Savo 
nepaprastai švelniu, draugišku būdu ir 
elgesiu drg. Stasys Balčiūnas Brook- 
lyne ir kitur pasidarė daug nuoširdžių 
asmeniškų draugų. Visi jie šiandien 
liūdi prie jo karsto.

Intelektualis Ištvirkėlis
Tūlas Dr. George B. Cutten, preziden

tas Colgate Universiteto, kalbėjo Nacio- 
nalių Fabrikantų Susivienijimo kongre
se, įvykusiam šiomis dienomis. Tai su
tvėrimas, kuris gėdą darė visai inteli
gentijai ir tai savo aukštai profesijai.

Savo kalboje Dr. Cutten visų pirma 
pajuokė, atmetė ir pasmerkė Jungtinių 
Valstijų respublikos įsteigėjus ir šalies 
nepriklausomybės paskelbėjus. Jis sakė:

“Tie žmonės ne tik neturėjo mintyje 
tai, ką jje sakė apie lygybę, bet dar į 
tą patį sakinį jie įdėjo du supratimu, 
kurie vienas kitam yra griežtai prie
šingi, būtent, lygybę ir laisvę. Negali
me tuo pačiu sykiu turėti laisvę ir ly
gybę. Žmogus turi pasirinkti, kurios iš 
jų jis nori.
Apsidirbęs su šios respublikos įkūrė

jais, šis mokytas daktaras, didelio uni
versiteto prezidentas, atidarė fašistinę 
burną prieš Amerikos darbininkus. Nie- į 
kino jis juos visaip, kaip tik išmanė, o i 
susirinkę pilvoti fabrikantai jam karštai 
plojo. Dr. Cutten kalbėjo:

Mūsų gyventojai priauga iš tokių, 
kurie nelabai daug teturi inteligentiš
kumo, būtent, iš proletarų. Ir kas per 
vieni jie yra, kas per vieni tie proleta
rai? Jie yra žemiausia klasė. Jie buvo ■ 
žemiausia klasė Romoje ir vienintelis 
jų patarnavimas valstybei buvo tas, 
kad jie galėjo jai veisti kūdikius.

Kaip jums žinoma, baigę mokslus 
Havardo, Vassar ir kituose universi
tetuose šiuo tarpu neatgimdo į savo 
vietas. Tasai gyventojų prieauglis, ku- 

. rį mes gauname, pareina iš tų, kurie 
turi mažiausia inteligentiškumo.

5,000 Virdulių
Sverdloyske fabrikas “Med- 

nik” šiemet pagamino 1,800 pa
prastų virdulių (samavorų) ir 
3,150 chiniškos rūšies.

Nauji Gyvennamiai
Maskvoj, kaip ir kituose mies

tuose, daug būdavo j ama naujų 
gyvennamių. Prie Jaroslavlio 
plento būdavo ja tryliką daug 
aukštų gyvennamių. kurie ben
drai turės 18,000 kvadratinių 
metrų.

A-----~
Daugiau Žibalo

Netoli Išenbajevo, Ufos sri- 
tyj, atidarė naują aliejaus (ži
balo) šulinį No. 139. Jis į parą 
laiko duoda po 130 tonų žibalo.

Prisirengė Žiemai
Sovietų šalyj tam tikrose jos 

dalyse yra šiurkšti žiema su gi
liu sniegu, pušniais ir šalčiais. 
Bet Sovietų gabūs lakūnai gerai 
prisirengė ir žiemos metu skra

joti ir palaikyti reguliariai atda
rus oro kelius. Tarpe Maskvos 
ir Baku, kaip ir kitų didmiesčių, 
lėktuvai skrajoja. Kur negalima 
naudoti su ratais, tai ten lėktu
vams pritaiso čiužes. Ypatingos 
atydos atkreipta į aprūpinimą 
orlaivių laukų šviesomis ir ke
liauninkų šiltais kambariais.

nesnė. Rugsėjo 2 d. lakūnas M. 
J. Aleksėjev su 1,000 kilogramų 
kroviniu pakilo 12,246 metrus. 
(Metras turi 3 pėdas ir 3 co
lius.) Spalių 2 d. lakūnas Ste- 
fanski su lengvu lėktuvu išvystė 
210 mylių į valandą. Tokio grei
čio tokiu mažu lėktuvu dar nie
kas pasaulyj nebuvo išvystęs.

mėnesį juos lėktuvai arba led
laužiai paims nuo ledyno.

Kirovo Muzėjus

Su pradžia sekančių metų Le
ningrade bus atidarytas C. M. 
Kirovo vardo muzėjus. Taipgi, 
ant Kirovo aikštės bus pastaty
tas tam didvyriui paminklas. 
Kaip žinia, 1934 metais trockis- 
tai-zinovjeviečiai nužudė tą dar
bo masių mylimą vadą.

Pasauliniai Rekordai
Sovietų Sąjungos lakūnai už

kariavo pasaulinius rekordus 
tolio, greičio ir aukščio. Vien 
šių metų pirmoje pusėje jie lai
mėjo 26-is pasaulinius rekordus. 
Antroji dalis nei kiek ne bied-

“Laisvės” Vajaus Gavimui Naujų
Skaitytojų Kontestantu Surašąs:

Kontestantu surašąs šian
dien stovi sekamai:
A. Stripeika, Elizabeth 4243 
Philadelphia Veik. Kom. 3047 
S. Reikauskas, Hudson 1774

Ispanų Delegacija

Sovietų Sąjungoj masės ’la
biausiai sveikina Ispanų delega
ciją, kuri vieši nuo 20-ties metų 
revoliucijos sukakties. Delegaci
ja važinėja pp visą šalį. Kijeve, 
Sovietų Ukrainos sostinėj, ji iš
buvo keturias dienas.

Audra Kaspijoj
Pabaigoj lapkričio mėnesio 

Kaspijos Jūroj buvo, didelė au
dra. Vėjas ir ledai sutrėškė ke
lis žvejų laivus. Garlaivis “Bo- 
guš” buvo’ užvarytas ant seklu
mos.

13,000 Rašomų Mašinėlių
Leningrade fabrikas gami

nantis rašomąsias mašinėles 
šiemet padarė 13,000 mašinė
lių. Jis savo planą pralenkė 
ant 2,500 mašinėlių.

Nuplaukė 750 Mylių
Sovietų šiaurių Poliaus stotis

Nuteisė Šnipus

Leningrado karinis tribunolas 
nuteisė po 25 metus kalėjimo šni
pus Paulių Zilbergorną ir Ervi- 
ną Kleiną. Zilbergornas dar 1930 
metais Vokieti jos buvo prisiųs
tas šnipinėti į Sovietų*šalį. 1936 
metais jį sučiupo ir ištrėmė be 
teisės grįžimo. Bet jis neužilgo 
su kitokiais pasportais kartu su 
Kleinu vėl atvyko šnipinėti fa
šistų naudai, šiuo kartu abu pa
teko į Sovietų valdžios rankas. 
Teisme abu prisipažino, kad jie 
yra šnipai.

Komisaro Pagelbininkai

Sovietų Sąjungos visų apsi
gynimo jėgų komisaru yra Kle- 
mentyj Vorošilov, maršalas SS 
SR. Jo pagelbininkais—marša
las Egorovas, P. A. Smirnov, 
P. A. ščadenko. Gi vyriausiu 
viršininku generalinio štabo 
yra B. M. šapošnikovas.

Maršalas Blucher komanduo
ja Tolimų Rytų apsigynimo jė
gas, o maršalas S. Budennis 
Maskvos karo sritį. Sovietų Bal
tarusijoj karo jėgoms koman
duoja I. P. Belovas.

Par daviką Ranka *
Japonijos plėšikiška armija jau briau- 

jasi į Chinijos sostinę Nankingą. Kai šie 
žodžiai pasieks skaitytoją, Nankingas 

.gal jau bus japonų rankose. Atsilaikymui 
vilties labai mažai beliko. Nuo Shangha- 
jaus iki Nankingo Chinijos armija tepa
rodė labai silpno pasipriešinimo. Beveik 
be.sustojimo Japonijos armija veržėsi 
pirmyn. O Japonijos sostinėje Tokyo ėjo 
pergalės paradai ir demonstracijos.

Kas pasidarė, kad Chinijos armija 
taip didvyriškai ir energingai kariavus 
Shanghajuje, taip ištirpo po Shangha- 
jaus netekimo? Ar ištiesų ji taip buvo 
išsisėmus, jog nebegalėjo atsispirti, kad 
turėjo pakrikime bėgti? Tą užginčija 
paskutiniai pranešimai iš Chinijos. Tie 
pranešimai teigia, kad Chinijos armijoje, 
kuri turėjo pastot kelią japonams, atsira
do bjaurių parsidavėlių, kuriuos japonai 
papirko. Jie pardavė savo armiją ir savo 
kraštą plėšikams. Sakoma, kad kelios 
dalys chinų armijos ne tik nebesiprie
šino japonams, bet dar turėjo parūpinę 

t sunkvežimius japonų pasitikimui ir pa
lengvinimui grūstis link Nankingo.

Panašių tragedijų mes matėme Ispa
nijos liaudies kare prieš fašizmą, šiau
riniam fronte išdavystė po išdavystės ati
darė gen. Franco armijai vartus į tokius 
miestus, kaip Bilbao ir Santander. Tai 
pareina dėl stokos Ispanijos ir Chinijos 
valdžių budėjimo. Nei viena, nei kita 
nenori priimti komunistų programą išti
sai vedimui ir laimėjimui šio kruvino 
karo. Ar gi ne faktas, kad komunistai 

F ’ 
. s. i ’?•

Apie Fašistinės Diktatūros 
Įsikūrimą Brazilijoje

Gavome Brazilijos lietuvių darbiniu- ' 
kų leidžiamo laikraščio “Mūsų Žodis” 
13-tą numerįj kuris išėjęs jau po fašis
tinio perversmo. Straipsnyje “Naujas 
Karo Stovis—Militarinė-fašistinė Dikta
tūra” atmušamas užmetimas, būk Bra
zilijos Komunistų Partija ruošus sukili
mą, todėl prezidentas Vargas turėjęs 
įvesti fašistinę diktatūrą. “Mūsų Žodis” 
sako:

“Jau pereitam “M. Ž.” num. buvo 
minėta, kad Komunistų Partija jokių 
sukilimų neplanavo, tas faktas tenka ir 
dabar priminti, todėl, kad kiekvienas 
darbininkas suprastų, kokių niekšiškų 
priemonių valdančioji klasė imasi, su
naikinimui paskutinių buržuazinės de
mokratijos likučių.

Naujasis kai^o stovis arba teisingiau 
tariant Militar-fašistinė diktatūra įve
sta, ne išimtinai prieš komunistus, bet 
prieš visus pažangiai demokratiškai 
protaujančius žmones. O kadangi visi 
demokratai kartu yra ir antifašistai, 
tai ši diktatūra svarbiausiai prieš vi
sus ir atsukta. “Kas ne integralistas, | 
tai komunistas”, tą senai deklamuoja 
integralistai, to pasekmės jau matosi.

Tik pirmomis dienomis, nuo dikta
tūros įvedimo, daug žymių antifašistų 
liko areštuota. Pirmiau, išteisintas 
Pedro Ernesto vėl įkalintas, o jis visai 
ne komunistas. Kiti pažangūs demo
kratai, kaip, kad Roberto Sisson, de
putatas Domingos Vellasco, uždaryto 
antifašistinio dienraščio “O Popular” 
direktorius, ir kiti spėjo pasislėpti 
Argentinos atstovybėn. Dar kiti už-iv 
sienin išdūmė.

Jau nereikalinga geresnių įrodymų, 
kad fašizmas yra pažangios žmonijos 
priešas ir prieš jį turi visi bendrai ko
voti. Pasekmingesųei kovai komunistai • 
todėl ir siūlo sudaryt Liaudies Frontą.1 * * *

Niekas kitas, kaip fašistai, nesuge
ba taip planuot begėdiškiausias/ provo
kacijas ir melus. Ir Brazilijos liaudies 
budeliai visada ir visur panaudoja Ges
tapo išbandytas priemones.

Dabar visur, kur tik randasi bent 
vienas fašistas, galima išgirsti bjau-
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jau nuplaukė 750 mylių į piet
vakarius nuo pirmesnės savo vie
tos. Mokslininkų grupė iki šiol 
radosi neištirtose vietose. Dafcar 
jų ledynas išplaukė į šiek tiek 
žinomą vietą, bet tas “žinoji
mas” yra menkas. Mokslininkai 
tęsia tolimesnį tyrinėjimą. Ma
noma, kad gegužės ar birželio

Naujas Judis

Sovietai pagamino naują ju- 
dį vardu “Sovietų šalis.” Jis pa
gamintas vadovystėj E. šubo ir 
B. Agapovo. Judyj rodoma, kaip 
buvo baltieji sumušti ir kokius 
atsiekimus padarė darbininkų ir 
kolchozninkų valdomoji šalis.

P. Buknys.............................264
D. M. šolomskas................... 148
P. Baranauskas ................. 70
J. Barkus........................... 44
J. Valatka ........................... 24

riu išmislu ant SSRS. Ir Brazilijoj iš 
visų kampų integralistai dabar visa 
gerkle rėkia, kad komunizmas taikos 
priešas, kad “raudonasis” pavojus grę- 
sia Brazilijos nepriklausomybei ir tt. 
Bet tikrovė rodo visai priešingai.

Draugas Miranda, Komunistų Par
tijos sekretorius, areštuotas ir kaltina
mas 1935 m. sukilimo vadovavimu, sto
jęs prieš Aukščiausią Militarinį Tribu
nolą, į trupinius sudaužė fašistinius 
melus. Drg. Miranda sako:—“Labai 
gerai suprantame momento svarbumą, 
kurį pergyvena Brazilija ir visas pa
saulis. Matome iš visų pusių pasikėsi
nimus ant mūsų tėvynės. Bet ne So
vietų Sąjunga, kaip sako ponas pro
kuroras, grūmoja Brazilijai. Toks tvir
tinimas pats sugriūva, dėl savo didelio 
absurdiškumo. Ne Sovietų Sąjunga už

DR. J. J. KAšKIAijčIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

ar

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Gal jplėšta Gimtuvė?
Gerb. daktare, patarkite ir 

man per “Laisvę.” Aš esu mo
teris 22 metų amžiaus. Turė
jau vieną mergaitę, dabar jau 
5 metų. Už metų laiko po mer
gaitės gimimo man buvo labai 
daug mėnesinių, bent po 10 
dienų, per tris mėnesius. O pa
skui pradėjo skaudėt viduj, ir 
mėnesines ne kas mėnuo turė
jau, ir kaip nuo kokio valgio 
man labai skaudėdavo.

| nėra įplėšta. Bet jūs, drauge, 
I taip sau nieko ilgai nelaukite.
Tuoj nueikite pas gydytoją: 
tegul jis jus išegzaminuoja, ar 
nėra kokio gimtuvėj pažeidi
mo. Ir, jeigu pasirodytų, kad 
gimtuvė ištikro yra įplėšta, 
tuoj duokite ją sutaisyti. Už 
vis geriau gimtuvės įplyšimai 
susiūt tuoj po suplėšimo, po 
gimdymo. Bet, jeigu, dėl ko
kios priežasties, dalykai užsi
tęsė, tai tuojau reikia apsižiū- 
rėt ir eit ant operacijos. Neap-

O dabar turiu mėnesines 
kas mėnuo, bet labai ipažai, 
tik per 3 dienas. Ir dabar vis
ką valgau. Nuo valgių bet ko
kių man labiau neskauda. Tai 
prašau man patarti, kaip man 
gydytis. Ir ar gali nuo to prisi
eiti eiti ant operacijos — iš
imti gimdą? Ačiū iš kalno.

Atsakymas

Iš jūsų, drauge, aprašymo 
mažai tegalima suvokti apie 
tikrąją jūsų sveikatos ir ne
sveikatos būklę. Galima turėti 
nuožiūros, ar tik kartais nėra 
jums kaip pažeista gimtuvė,— 
gal įdrėksta, įplėšta laike gim-, 
dymo. Taip labai, labai dažnai 
pasitaiko, ir daugumoje nuoti- 
kių jokio dėmesio į tai nekrei
piama, kol kada išsivysto kas 
nors rimtesnio ar pavojinges- 
nio.

žinoma, gal jums gimtuvė ir

sakomai yra svarbu kiekvienai 
moteriai, kad jos gimtuvė bū
tų sveika, nesudraskyta. Gim
tuvė yra pats moters kūno vi
durys. Gimtuvė yra m.oters 
valdytoja. Visa kas moteriai 
priklauso nuo gimtuvės sveiku
mo. Kiekviena moteris yra sa
vo gimtuvės vergė (Every wo
man is a slave of her womb). 
Jeigu tavo valdytoja yra svei
ka (gimtuvė), tai gerai ir tau. 
Jei ko gimtuvei trūksta, yra 
jai koks pažeidimas, tai bala
dos tave visokie “nervai,” 
skausmai ir blogas ūpas.

Įplėšta gimtuvė privalu gy
dytojui tuojau sutaisyt. To 
reikalauja jo mediciniškos eti
ka ir teisės. Tačiau daugybė 
.moterų po šiai dienai vaikšto 
su sudraskytais gumbais, kolei 
galų gale dalykai prieina prie 
kokio pavojaus. Tada jau susi- 
prantama ir susiūt ta sena, su- 
gembėjusi žaizda, kad iš jos

puolė ir kraujuose paskandino begink
lės Abisinijos liaudį... Ne Sovietų Są
junga, kuri rubežiuojasi su Mandžu- 
rija, ją užėmė; ne ji terioja Kiniją. 
Ne Sovietų Sąjunga su savo reguliare 
kariuomene atakuoja didvyrišką ir an
tifašistinę Ispanijos Respubliką... Bet 
tik fašistinis imperializmas...”

Tęsdamas dar pasakė:—“Tas pavo
jus, nelaimei, randasi tarp mūs pačių. 
Tą grūmojimą atstoja nazi-fasci-inte- 
gralistai, Rymo ir Berlyno tarnyboj. 
Taip, jie nori Braziliją sukruvint, 
mus suskaidyt. Jie nori mus paverg
ti...”

Tuos, kaip ugnis deginančius, tiesos 
žodžius Militar-fašistinės diktatūros 
cenzūrai nepavyko užniaužt, liaudis 
juos girdėjo. Liaudis žino, iš kur jai 
gręsia pavojus,” ■ * ■

paskiau neišsivystytų koks 
blogybinis naujikas. *

Tiesa, not jūsų, daugeliui 
moterų prisieina paskui net ir 
visai išimti gimtuvė, o kartais 
ir visi jos priedai. To galima 
būtų išvengti, jei išanksto ap
sižiūrėtum.

Tai ir jūs, drauge, neatidė
liodama, duokitės gydytojui iš- 
egzaminuot. Jei gimtuvė įplė
šta, tuojau ją leiskite susiūt. 
Operacija maža, nepavojinga 
ir labai, labai daug reiškia 
sveikatai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Delegatui, Newark, N. J. — 

Jūsų korespondencijos negalė
sime sunaudoti, nes kiti kores
pondentai pirmiau parašė tais 
pačiais klausimais. Vienok ačiū 
už rašinėjimą.
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tangles with Joe Marciente, a sea
soned veteran if there ever was one. 
Both these contests are slated for 
eight rounds, but, eight or less, they 
should be crammed with action,

of which the 
must

boy) Friedkin attempts to regain

What’s the
it show how many

that the

j Bernie Miller clashes with Julio 
test I have witnessed in years. So Gonzales, and Johnny Jannone meets 
don’t forget fight fans, I warned John Carmona jn six rounders. Two 
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In the semi-final Bernie (School- Tom Yermal.

light-weighty Bernie 
was by far the most thrilling con- j
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TRIES TO THINK
NO MORE “TARZAN

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

MONTELLO CHORUS 
REORGANIZED 
FOR ACTIVITY

You other choruses probably 
thought that Montello wouldn’t haveSign up another X mark for the

Brazilian dictator, Vargas! The latest , a chorus this year but don’t let a
cute trick for the head of the “to- I little time fool you for Montello just Į 
talitarian” state is the banning of' couldn’t get over its vacation. The 
“Tarzan the Invincible.” No more 
will Tarzan swing from tree to tree 
and battle the beasts of the jungle.
Yes, my children, Tarzan has been 
banned from the Brazilian bookstores 
because of “communistic tendencies.”

i first regular meeting of the season 
took place Wednesday and the 
portant officers were chosen

, that time.

im-
at

Pre-holiday Dance Given 
By Lyros Chorus

December

894 North

out.
affair, so

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

AIDO CHORUS ENDS 
JUBILEE YEAR 

CELEBRATIONS
of

wiMr STAIN OF CHILD LABOR SPREAD OVERRe-elected Last Week -
INDUSTRIAL U.S.A.; SURVEY REVEALSIn one of the most surprising an

nua) elections held by the L. D. S. į 
Builders, the entire Executive slate ' 
of the branch was reelected by an 
almost unanimous vote.

No more Mickey Mouse for Yugo
slavia. No more Charlie Chaplin for 
Germany. No more Marx brothers 
for Italy. No more Tarzans for Bra
zil. The world will be a dreary place 
if such an epidemic continues.

But there is a reason behind such 
incredibly stupid actions. A fascist 
state is built upon flimsy found
ations. Medals, uniforms, secret 
passwords, oaths and rites are the 
trademarks of juvenile mentality. 
These things, pathetic as they may 
seem to us, are sanctified and honor
ed by the fascists so that the people 
will pay homage to images and for
get the needs of their own bodies 
and stomachs. Laughter is the dead
liest weapon and we can understand 
that the vest-pocket dictators do not 
like to be mocked at. Someday the 
people of Germany and Italy will un- ■ 
derstand the colossal joke played on 
them, they will laugh, overthrow the 
fascist machine and create democra
cies.

Fascism is no joke. The invasion 
of Spain and China, the terror in 
Germany and Italy, the coup-de-etat 
in South America, are not things 
to smile . at. We find in our own 
country a constant dangei’ — strike
breakers, vigilantes, KKK, and the 
rest of the vipers. Only a short while 
ago an open plea for assasination 
was voiced when Washington was 
called a house of reptiles and the 

• remak made, “Never wound a snake.
Kill it.” And a few short weeks ago, 
“Wanted: A rabble rouser of the 
right.”

These things are real and close to 
us. We feel them. The United States 
is not vaccinated against fascism 
but it is in our power to supply a 
powerful anti-toxin: A powerful pro
gressive labor movement.

we
this

You all probably know that 
will not have a basketball team 
season if we don’t “spruce” up in our 
singing. So what do you say, we all 
co-operate and help build up a team 
and not be deprived of one as we 
were last year!

—o—
Why wasn’t John Shukis present 

at the meeting? He was such a loyal 
member last year, 
trouble, John?

Remember, all you 
bers, break all your 
cember 25th and be 
Operetta “Komevilio 
held at Jordan Hall
Christmas day. We expect you all to 
be there and represent Montello with 
all the representation records broken. 
You do your part and the Aido Cho
rus of Brooklyn will do the rest.

Norb.

„ When? Saturday Nite, 
18th, 1937.

Where? Ukrainian Hall, 
Franklin St.

Why? Be there to find
It’s going to be a gay

if anyone does not like cute “gal” 
and nice “fellers” and a swell or
chestra, do not show up. The suc- 

I cess of the dance means a great deal 
Į to our operetta “Čigonai Klajūnai” 
and Grand Ball which will be given 
on December 25th, 1937, Christmas 
Day. So it’s up to the chorus mem
bers *to sell tickets. (Note: “mem
bers’- and “tickets” are plural for 
both great events. The Opereta will 
be held at Mercantile Hall, Broad 
and Master Sts.

May I remind Felix Olekis Jr. not 
to forget to interview himself?... If 
you don’t know how to sell tickets, 
ask “Turk”... Our Chorus leader was 
missed at practice...

“Chatter Box”.

Teachers in Sacramento 
schools have been forbidden to 
press any opinion on the Sino-Jap- 
anese conflict in their classrooms.

Superintendent C. C. Hughes said 
that teachers may 
“actual phases of 
personal opinions 
either side.”

This order was 
ports were circulated that teachers 
had expressed theif belief that the 
Japanese would next move against 
the United States, 
that the Japanese 
bombs large labels 
love” or “This hurts 
does you.”

Chappie vs. Lancaster
To those of you who enjoy a good 

boxing bout let me give this tip, 
don’t miss this boy Young Chappie 
who appears at the Broadway Arena 
tonight against tough Jimmy Lan
caster. It is not often that I go out 
on the limb and predict great things 
for any particular boxer, but for some of his lost prestige, when he 
Young Chappie I can see only a 
great future, that is, if he takes care

. of himself. Just two weeks ago this 
same Chappie scored a sensational 
knock-out over that rising young

Friedkin. It. each and every one of them.

Dashing off work with no research, 
preparation or revision ,

There’s a saying that “Ignorance 
is bliss” and nowhere does it apply 
more truly than in the case of those 
young writers who plunge into work 
without preparation and who un- j 
blushingly present their results to; 
the world at large. A writer must re- i 
member that just because he lacks • 
the initiative and ambition to look 
up the facts pertaining to his story, 
his reader should not be expected to 
accept his product just as ignorantly. 
Contrary to some people’s opinion 
the reader is blessed with intel
ligence, many times equal to and 
surpassing that of the author. i

This year the Aido Chorus 
Brooklyn celebrates its twenty-fifth 
year of existence. When you hear 
that a chorus is twenty-five years 
old you expect to find its members 
old and gray-haired. But such is not 
the case. Not one of the members 
is old. They are composed mostly of 
youth, with a liberal sprinkling of 
middle-aged. The chorus enters its 
twenty-sixth year as the oldest Lith
uanian peoples’ chorus in America 
with energetic' planning to remain 
in the forefront-of all choruses.

Rich in tradition, this chorus has 
been the proving ground for many ___ _____ ____

| men and women who later brilliantly i LDS branch to see* if it was possible

Tony Sineus will serve another 
year as President. Al Purvenas will > 
act as the 
dent. Mary 
minutes as 
funds will 
rer, Helen Kaunas, .while Alda Or
man will struggle with the figures 
as Financial Secretary.

In view of the fact that 
last week was a success, 
bers decided to approach

inconspicuous Vice-Presi- ; 
Brown will still take the ; 
recording secretary. The : 

remain with the treasu-

our dance 
the mem- 
the adult

“Work Certificates” Increase 48 Per Cent 
Countless More Children Pile Up 

Profits for Trusts

devoted, and still devote, their lives 
to the workers’ progressive trends. 
It has always been a pace setter for 
the rest of the choruses.

During the last six months the 
Aido Chorus has covered more mile
age with 
than any 
America, 
formally 
six months ending Dec. 31 
Chorus will have handled 
000.00. Though this sum 
through the hands of the 
committee, a very, very small sum 
remains in the treasury, as reported 
by treasurer Alda Orman. This 
money was spent on transportation, 
musicians, coaching, etc. This proves 
that the Aido Chorus does not en- 
rich its own treasury but uses its in
come to put on good shows and also 
bring good Lithuanian showmanship 
to the many Lithuanians scattered 
about this part of the continent. We 
also can see that the chorus 
elect capable officers to 
affairs and see that the 
trim singing condition.

On Christmas Day a 
of the chorus will put 
Chimes of Normandy 
England Conservatory of Music. 
Here many people will become ac
quainted for the first time with one 
of the best Lithuanian choruses in 
the Americas.

The present Executive: Beatrice 
Kulakauskas, financial secretary; 
Emily Klimas, secretary; Alda 
Orman, treasurer; Mary Brown, vice- 
president and Ernest Duben, ’ presi
dent. The committee’s term expires 
with the coming of the New Year. 
New officers are elected every six 
months. After January 1, 1938, the 
new music teacher, Aldona Žilinskai
tė will assume her duties.

Kaimietis.

their high-powered busses 
other Lithuanian chorus in 
President Ernest Duben in
reported that within the 

the Aido 
over $2,- 
did pass 
executive

YOUTH NITE ON LBS 
RADIO PROGRAM

to hold a joint dance or novel 
evening early next year. Mary Brown 
and Charlie Kwarren volunteered for 
the task.

Another job also had to be settled, 
that of getting a gym. . The LDS 
Olympics will he held next year and 
some promising material should be 
developed. Al Purvenas is the lad 
who will do the worrying about a 
gym this Saturday when he goes to 
the Board of Education to see what 
can be done. In the field of sports, 
bowling has top interest as the en
tire club decided to meet this Wed
nesday at 7:00 P. M. and go to the 
rinks for several games. There is 
just as much fun watching as play
ing. . Scipio.

Upper Black Eddy, Pa. 
Dear Editor:

After reading your column “On 
Correspondence” I was induced to 
write to you about our Y.C.L. group.

Although we are not located in the 
city, we have a fair-sized active 
group. It represents youth of all na
tionalities. We have a library of sev
eral hundred books and a dramatic 
group. Dramatics have only very re
cently been introduced to us; there
fore we would appreciate any sug-

I gestions" or good plays.
I On Sunday evening, December 19, 
j 1937, we are giving a pre-Christmas 
Barn Dance at the Farmers Com
munity Hall, Quakertown Pike and 
Ridge Road, Bucks County. The ad
mission is only twenty-five cents. I 
wish to extend our invitations to all. 
We would especially like to become 
acquainted with Easton YCL’ers.

Comradely, 
Alta Butkus.

by Edna Richter
The stain of child labor continues to spread across the face 

of our country.
The startling increase of 48 per cent in working certificates 

issued to 14-year-old children the last six months of 1936 over 
the number issued in 1935 is shown in the latest figures sub
mitted by 12 states to the Federal Children’s Bureau.

This figure does not speak of the El- 
thousands of younger children who 
work without

Nor does 
youngsters leave the schoolroom in 
early spring 'and labor in the fields 
until late November, for most states 
do not require employment certi
ficates for agricultural child labor
ers, despite the fact that surveys 
have shown that commercialized ag
riculture involves more than 
as many child workers as all 
occupations together.

Applauded by Landlords
Not that landlord interests in 

communities close their eyes to
cultural child labor. It is recognized 
and applauded.

The Shelby, N. C. Star, on Sept. 
27,' 1937, carried the proud little 
item: “Hal and Mai Hendrick, 8-year- 
old twins, set a new record for child 
cotton pickers when they picked 425 
pounds of seed cotton in one day. 
Most grown men are able to pick 
only 200 pounds each in a day.”

In Pennsylvania, one of the few 
states that requires a permit from 
school authorities for children who 
leave school during the farming and 
canning season, figures show 
one out of every fifth child in 
cultural counties is excused 
classroom attendance.

Tiff Mines Exposed
They have thus legalized the labor 

of little children who are carried in
to the pits almost as soon as their 
working mothers can arise from the 
childbed, and begin assuming a 
share of the work as soon as they 
can walk and move their hands.

i The frightful' conditions in the 
tiff mine area were exposed in a 
study made by the National Child 
Labor Committee which declared 
that this area “is a sore spot in the 
industrial life of the United States. 
Poverty, ignorance, illiteracy, child 
labor, with children from 6 or 7 
years up working regularly in the 
diggings, child marriages, malnutri
tion and disease characterize this 
section of Missouri where existence 
is dependent upon and dominated by 
the tiff mine industry.”

In The Shrimp Sheds
Child miners labor 9 and 10 hours 

every day, and earn an average of 
$2.85 per week. Many of them have 
never gone to school at all, and it 
is a rare child who has gone beyond 
the third grade.

I Down in the sunny South, in Mis
sissippi, Texas and Louisiana, Negro 

, and white children, 4 years and up, 
crawl out of bed at 3 in the morn
ing, and under a large sign saying 
“children under 14 not allowed,” 
line up besides their parents, in the 
slimy shrimp sheds where they head 
shrimp until 9 in the morning.

Only for a few, however, is the 
working day over at 9 A. M. Most 
return to the sheds in the afternoon 
at 2 or 3 P. M. and work through 
until 10 P. M. and sometimes until 
midnight when the run of shrimp 
is heavy. In between, they are sup
posed to attend school.

In recent months, there has been 
much talk and some action about 
the conservation of natural resources. 
The soil, the forests, and minerals 
have been laid waste under the 
anarchic planlessness of Capitalism, 
by the unchecked hunt for more and 
more profits.

But they are not willing, and have 
so far prevented, the conservation- 
on a national scale of what President 
Roosevelt has called our basic raw 
material—the stuff 
future United States 
America’s children.

Boys and girls 
They grow faster, 
easily replaced.

Many of these children become 
migratory laborers. Family groups 
travel from state to state, from 
garly spring to late November, fol
lowing the crops. They work in 
gangs from sunup to sundown and 
sleep in labor camps where condi
tions are worse than in city slums.

Ban Blocked by Trusts
Big business, the Chambers of 

Commerce, and the National Associa
tion of Manufacturers have worked 
unceasingly to prevent the ratifica
tion of the child labor amendment 
during the past 13 years. While 28 
states have already ratified the 
amendment, organized business has 
succeeded in blocking ratification in 
the remaining eight states whose 
favorable action would make the 
amendment part of the basic law of 
the land.

EDITORS’ NOTE: We are glad to 
learn that your YCL branch is active 
in many fields and is probably grow
ing. For play-material and advice we 
suggest you to write to: YCL School 
of Drama, c-o Kenneth Greenberg, 
50 Ea,st 13th Street, New York City. 
Simply state your problems and 
are confident that they will be 
great assistance to your branch.

the fact that in Lithuania, ages ago, of manuscripts can judge quite easi- 
the peasants believed in devils who ly and correctly whether the writer 
way-layed men, women and children has spent time revising and correct- 
and diabolically brought about ill ing his work. Often in a moment of 
fortune. The result was a story, not “inspiration” a writer hastily scrib

bles off a story. Surveying it proudly 
he hesitates to change any portion 
of it, aside from the addition of a 
few more sentences or the striking 
out of some inappropriate words. 
That is not revision! That is gloating 
pure and simple. Kathleen Norris, 
while not our criterion of the writer, 
made an illuminating remark. Shę 
said, “Seldom do I find that my 
first attempt is the best. The second, 
third and maybe fourth writing real
ly begins to show what I intended 
to portray.” The trouble with new 
writers is that they are loath to 
change what they consider an in
spired bit of writing. It takes a . 
great deal of courage and discipline 
to strike out what one thought was 
the most brilliant sentence or char
acter or observation. But, calmly 
considering your work, do you 
honestly believe that it couldn’t be 
improved? If you do (as you should) 
then you must correct it.

And another thing: Have you ever 
experimented with yourself? Have 
you ever rewritten your story from 
another angle, or changed the chro
nological events? Have you ever de
cided that, giving full play to your 
capabilities, you would rewrite the 
whole story, completely different, 
aside from the essential idea? This 
experiment should be interesting to 
those sincere young hopefuls. It re
calls an incident which happened in 
a short story class. The teacher gave 
a plot to the class composed of 43 
students. She received 43 complete, 
new versions sometimes having 
nothing to da with the original idea, 
but suggestive of others related to 
it. What play that gives the writer! 
He can write and write and yet be 
improving himself. Doesn’t that 
challenge your imagination!

By all means experiment! 
don’t be satisfied with
produce; strive to do better. With 
that thought in mind, you cannot “The Nazis have done the one thing 
help but work and work until you which is the mark of the eternal or 
have completed something worth temporary fool,.. They have only 
while.

a short short, but one which contain
ed about 5000 words concerning an 
ignorant boy who wished, to play the 
violin. As a joke the villagers ad
vised him to take his violin to the 
graveyard and invoke the aid of the 
devil in order- to learn how to play. 
He does and the devil appears (this 
all in satirical form). He makes a 
contract whereby he gains the know
ledge of the violin and he (the devil) 
gets souls who do evil suggested 
from a special song, which the boy 
must play at all his concerts. How 
the boy finally gets to Saint Peter 
after sacrificing his own soul (so 
he thinks) was the conclusion of 

It will do well for one to gather what started out to be a casual dis- 
______ .i " ’ , ’ cussion on a bitter cold night going* the proper and essential knowledge : 

for the background of the story be- ' 
fore he even dips his pen into the 
inkwell. There are many free sources ' 
of information, among the best 
source—that of life. In order to 
build a factual background some- ■ 
times it requires a study of certain 
characteristics or customs, or techni
cal knowledge. One cannot write a 
story about a stock-yard without 
knowing the conditions within it. 
And applicable as well, the truism 
that no general presentation or theo
retical philosophising will create as . 
good a result as small, seemingly1 
trite facts 
people and 
to write a 
first know 
how they lived, etc., before you at
tempt it. So much for research work.

Preparation in general can be 
classified as laying the ground be
fore you put down the words. A 
friend from the creative class wrote 
a beautiful piece of satirical work. 
When she read it I immediately be
gan associating it with what we had 
discussed together one night.

She confessed that she got her 
idea from a combination of things: 
First, the violin practice of her 
little brother, second, the discussion 
we had concerning so-called virtuous 
people who commit atrocities in the 
name of upholding the finer ideals1 early as a habit, critical and ana- 

of religion, third, my mentioning of lytic. One who has seen a number

and observances about 
things. If you are going 
story of Lithuanian life, 

what Lithuanians did,

j cussion on a bitter cold 
, home from class.

She wrote all this at 
but the idea had been 
in her mind for some 
aided by contributing ideas, had re
sulted in a fine satire. <

The wrong way to write a short 
story is to sit down and say, 'Tm 
p'.oing to write a short story.” Be
fore yęu attempt to record an idea 
mull over it, add contributing factors 
to round it out—seek the best form 
in which to express it and be sure 
that what you have is not an incident 

! pure and simple.
A practical suggestion is to carry 

a notebook to set down those rare 
thoughts that occur to you in a 
moment of abstractive thinking. It 
may be in the subway, the home, the 
factory. Jot down sentences that will 
serve to recall what you absently 
thought of so brilliantly. Interesting 
characters serve for story material. 
Plots are the same each and every 
time, what makes them seem dif
ferent is the individual interpreta
tion, combined with the other facts.

Keep your eyes and ears open; 
learn to evaluate character. Study 
people, surroundings, unusual twists, 
artistic arrangement of words, a 
thought newly presented, etc.

Revision is one of the finest de
velopments a writer can

Striving, in every possible man
ner, to aid the youth branches in 
their membership drive, the L. D. S. 
has decided to feature a “Youth 
Nite” over its radio program. The 
youth program will take place this 
Thursday evening at 8:30 P. M. on 
Station W. M. B. Q.

The LDS Radio Program has been 
inaugurated three weeks ago and its 
fourth program will be dedicated to 
the youth of the organization, fea
turing an entire youth-program.. De
tails as to the program have not 
reached the ears of this correspondent 
but it is believed that it will be the 
best possible. Mbst of the program, 
of course, will be conducted in En- tude and so on. 
glish and should therefore attract 
many of those who are not well ac- 
quainted with Lithuanian.

If the reception by the public war
rants it, the LDS Radio Program 
will continue for several more weeks 
on 
P.

PARIS.
berta” has received a report from 

j Turin concerning a programme of 
' physical education mapped out for 
schoolchildren. During the eight 
weeks’ course decided upon, one was 
devoted to — incredible though it 
may seem—lessons in enthusiasm. 
The children were told what expres
sion their faces should show when 
saluting the Duce, the duration of 
the smile, the most becoming atti-

Pounding away at the argument 
that the amendment would mean the 
nationalization of children, reaction 
points to the state child labor laws 
to prove that an amendment is un
necessary.

Tn Missouri, for example, local 
tiff mine owners brought pressure 
to bear on the legislature to ex
empt boys and girls working in the 
mines from the state law which pro
hibits the sale in interstate com-

not trees, 
are more

establish

Ernest C. Duben

And 
what you

Hello! “Sucker”
One of the better scientific magaz

ines currently on the market has 
looked quite thoroughly into the pos
sibility of “beating” games of 
chance, and reports these findings 
which are based on actual tests. 
These are the odds you are against 
when indulging in the following 
games of chance, or bets: picking a 
football team that will, average un
beaten, untied, and not scored upon 
after its season of games—831 to 
1; choosing the winning ticket for 
a major prize in a lottery—390,000 

Į to 1; roulette—you can’t win; win- 
; ning a crap game—251 to 244; hold
ing thirteen cards of one suit in a 
bridge game—153,000,000,000 
holding twelve cards of one 
300,000,000 to 1; divorce—4 
and you just can’t get ahead

' horses.-

to 1; 
suit— 
to , 1;

of the

Ernest C.

THE END
answered their accusers by praising 
themselves.” — G. K. Chesterton.

One .of the readers of this section 
once remarked that I should write a 
number of paragraphs devoted to odd 
customs of the people of Lithuania. 
To conscientiously record the types 
and instances would probably nigh 
fill a moderate sized tome. Today 
I will endeavor to set down a few

i fleeting ones.
| •' —o—o—

The first odd thing I noticed was

they walk with shoes on they suffer 
cases of swollen and “puffed” feet. 
Therefore, they avoided shoes as 
much as posible. Of course, economy 
plays an important role—for bare- 
feėt do not go in for resoling.

I also observed that the sides of 
the highway were the levellest and 
smoothest parts of the road. They 
had been worn smooth by the trudg
ing feet of pedestrians.

There is another old custom—that 
of rushing off to a neighborhood

most excellent breeding and trans
mitting spot for disease. I’ve shud
dered as I watched mothers lift 
their youngsters' to kiss the stone 
which was kissed just a few seconds 
ago by some dirty and unkempt, 
poor and forgotten vagrant.

Of course this is not an old custom 1 
i and therefore entitles no connection 
! to this theme of oddities in customs. 
1 It is probably due to improper sani
tation “customs”.

On my first Sunday morning in 
Lithuania, I happened to be travel
ling (via horse and wagon) on a 
rural highway. I was immensely im
pressed by the large numbers of 
women folk trudging towards the 
town bound for church. But what 
was strangest of all, they carried 
their shoes in their hands whilst they 
trudged barefoot. On the outskirts 
of the town they sat down by the 
wayside and put on their shoes and

hymns and eat in the same room 
with the . body. Perhaps it isn’t so 
odd when we consider 
“eats” are usually town-bought. 
Thus, herring and brandy are not 
on the usual day-to-day bill of fare 
and our friends therefore go in to 
sing at funerals and earn their her
ring. I’ve heard of a few cases where 
the hymn singers fortified them
selves with brandy and commenced 
to sing the usual barroom selections.

—o—o—
A custom that should be discon

tinued is one in which worshippers, 
upon any entry into a church, kiss 
a stone cross which is usually found 

stockings! Questioning revealed that'imbedded in the entry hall wall. Old 
this was a common and old custom. 1 and young, tottering and sprightly, 
It was due to the fact that most they’ve kissed those crosses so many 
farm folk walk barefooted all day times that a spot is usually hallowed 
during the summer season and when out to a certain depth. This is a

Then there is the custom of sab
bath parading back and forth on the 
town’s main street. The young men 
and women just parade back and 
forth. In this way they display their 
finery and meet their friends. Of 
course many flirtations of youngsters 
have their origin on these main 
street promenades.

—o—o—
Comment is necessary on one little 

subject. I’ve seen farmers bring in 
freshly lain eggs and trade them in 
for herrings. They not only lose out 
in the financial end of it but they 
also lose out in the nutritious value 
of the two foods.

—o
Most truly, if one wishes to see 

the odd customs, one has to go to 
Lithuania. Ask your parents, they’ll 
probably know many more odds and 
ends with which to instruct, and 
amuse you.

In retaliation, a Lith can say that 
we Americans have many strange 
customs! Well, das is alles!

The Knd

o—
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Trakiškis. (Kelionės Įspūdžiai ir Atsiminimai)

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Skaitydami “Laisvę” ir kitus laikraš

čius daug ką sužinome iš Lietuvos, ypač 
vargšų žmonių gyvenimo, bet gal nepa
darysiu skriaudos laikraščiui, kad užim
siu vietos dėl savo įspūdžių, įgytų šią va
sarą aplankius Lietuvą ir tik ką dabar su
grįžus. Apie pačią kelionę turiu pasakyt, 

• kaip su ekskursija važiavome, tai ir nuo
bodumo nejautėme, važiavome švedų lini
ja, laive “Gripsholm”. Aptarnavimas 
mandagus, oras kajutėse gerai ventiliuo
jamas tai ir “dušnumo” jokio nejauti; 
patarčiau, kad lietuvių kas važiuosit tė
viškę aplankyt, važiuokit su ekskursija 
ir per Klaipėdą, o turėsite keleivinių leng
vatų. Švedų laivuose taipgi yra nemažo 
skaičiaus liet, knygų bibliotekos, kas il
gesnėj kelionėj pravartu. Goteborge, Šve
dijoj, mus noriai pavežiojo po miestą pa
rodyt įdomesnes vietas, o tokių ten gražių 
vietų yra gana daug. Švedai vistiek yra 
pasiekę aukštos kultūros dailėj ir visur 
kitur. Gelžkeliu per Švediją nenuobodu 
važiuot, nes matai laukuose vis naujų 
gamtiškai gražių vietų.

Į Klaipėdą mus privežė mažuoju laivu- 
ku “Merienholm”. Čia mus sutiko nema
žas būrys klaipėdiškių šaulių su karišku 
orkestru ir šiaip laisvų miesčionių. Per 
muitinę mus, amerikonus, praleido labai 
laisvai, į bagažus net nei nepažiūrėjo, ne
atidarė. Vėliaus visus pakvietė pietums į 
Viktorijos viešbutį. Pietūs gana vaišingi 
buvo, vienas šaulys šalę mane sėdėjęs sa
ko: “Tai labai retai kada tokių pietų gau
nam pavalgyt, tik kai amerikiečių ekskur
sija parvažiuoja.” Nors pietūs neva už dy
ką buvo, bet mūsų vadovui pratarus, kad 
reik paaukot kokiam tai paminklui, vistik 
suaukavom nemažai, rodos, 240 dol., tai 
ir pietūs, manau, apsimokės. Kalbas pa
sakė: Klaipėdiškis P. Simanaitis, vokišku 
akcentu išgirdamas smetonizmą. Pagal jo 
logiką, tik dėka Smetonos, mes turime 
Lietuvą nepriklausomą. Antras kalbėjo p. 
Vilkaitis iš Kauno atvažiavęs specialiai 
sutikt amerikiečius. Jis pasakė daug tie
sos, sako, dėka amerikiečių, Lietuva eko
nominiai atsistatė ir dabar daug ko trūks
ta Lietuvoj ir amerikiečiams ne viskas pa
tiks, ypač tvarka, kur norės viens kitą 
praryt, lyg kad jūrose žuvys didesnė ma

išesnę ryja, bet.. ■ anot jo, būkite akyvus 
ir kantrūs.

Klaipėdos uostas ir pats miestas atrodo 
gana prastas, nors laikraščiuose buvo ra
šyta, kad uostas moderniškas. Miestas ap
gyventas daugiau vokiečiais, nekuriose 
parduotuvėse lietuviškai nesusikalbi; 
pragyvenimas daug brangesnis, negu ki
tur Lietuvoj ir Kaune, o nakvynė bran
giau, negu New Yorke. Už kambarį dviem 
nakčiai sumokėjom 16.80 lt. Teko vienoj 
kavinėj vakarieniaut (veik landynėj, vie
nas šaulys nusivedė parodyti, kur lietu
viška inteligentija praleidžia laiką) prie 

į muzikos ir poros šokėjų, viduasly j šo
kančių, lyg ir burleske. Ir už tą “malonu
mą”, pasižiūrėjimą ir užkandį keturiems 
žmonėms sumokėjome 43.35 lt.

Susiekimas Lietuvoj sutvarkytas ganė
tinai gerai, bet ir nepigus. Iš Klaipėdos į 
Palangą busu kainuoja 3.50 lt. ir dar už 
“siutkeisį” primokėjome po 1 lt.

Palangoj prie buso apspito darbininkų 
artelės būrys, apsaugos bagažo. Į juos net 
gaila žiūrėti, apdriskę ir didžiumoj basi 
(mat, gana šilta buvo). Jie mūsų prašyte 
prašė, kad duoti jiems bagažą nusinešt 
pasaugoti. Išsikalbėjus su jais apie jų už
darbį, jie dirba visi (rodos 8) į bendrą 
kasą ir kai kurią dieną neuždirba nei po 
vieną litą-

Palangoj pragyvenimas kiek pigesnis, 
net ir “furetės” vietoj už parą kainuoja 
11 lt. su maistu, kitur pigiau. Palangos 
pajūrys, pliažas, “byčiai,” gana daug vie
tos turi ir gražiai aptvarkyti. Pagal įdė
tą darbą ir, žinoma, išlaidas, tai turėtų 
vasarotojų dešimteriopai būti, o šiemet, 
sako, perpus mažiau, negu pernai buvo, 
rodos apie 7000 viso, taip, kad apytuščia 
kur tik eini, apart vakare orkestrui gro-

y.. ■: komi,
j ant, 2 vai. susirenka aplink kiek tirščiau,, 
Vasarotojų gal trys ketvirtadaliai mote
rys. Tai valdininkų žmonos arba jų vai
kai. Išsikalbėjus su nekurtais vyrais va
sarotojais, jie pasisakė esą tai karininkai 
(tik civilėj uniformoj) arba mokytojai. 
Darbininkų ar ūkininkų vasarotojų nete
ko sutikti.

Birutės kalnas netaip jau gražiai atro
do, gal nori išlaikyt natūralumą?! Vie
tomis aptverta spygliuota tvora, lyg kad 
nuo gyvulių būtų saugomas. Koplyčia ant 
kalno ir nepuošniai atrodo, bet ją nekas 
daug ir lanko, tyte ar vakare vis tuščia* 
Kiek įdomiau pasižiūrėt į tą akmens na
muką, vadinamą Palangos Liurdu.

Atvažiuojame Kaunan—Lietuvos sos
tinėm Kaunas iš tiesų atrodo gana gra
žiai, iš perono į gelžk. stotį įėjimas mo
derniškas, požemio tuneliu. Didesnės gat
vės asfaltuotos, namų gana gražių yra, 
modernišku stilium statytų ; susisiekimas 
gatvėmis greitas, būsai kursuoja tan
kiai, -tik gal per brangu važinėti pagal 
lietuvišką uždarbį. Mieste ir poniškumas 
gana “išsivystęs,” tik ir girdi, “ponas,” 
“poniute,” “ponas,” vis lyg išmaldos tonu- 
Man einant Vytauto prospektu prie ka
pų, viena suvargusi moteris pribėgus tik 
papt į ranką ir pabučiuoja. Aš, žinoma, 
net supykau už tokį nusižeminimą ir su
bariau, kad daugiau taip nedarytų. O ji 
net verkdama prašo pirkt gėlių pluoštelį, 
nes neturi ką pavalgyti, o renda nemokė
ta per du mėnesius, tai gręsia išmetimas 
ant gatvės. '

Vėliaus teko aplankyti porą darbininkų > 
šeimynų Vilijampolėje, kaip ten vadina
moj “brazilkoj.” Jų padėtis tikrai apverk
tina. Gyvena kamšatyj, taip, kad po du 
vaiku guldo ant sofkos kojoms sudūrųs, 
vieno mat, užsiklojimo tereikia. Kitoj 
vietoj dvi šeimynos gyvena dviejuose kam
bariuose ir verdasi tuose pačiuose kam
bariuose ; nakčia prigula pilna asla po-. 
ilsiui. Uždarbis jų ubagiškas, viens dirba 
vežiku (“zvoščiku”) ir gauna tik nuošim
tį uždarbio; antras dirba tik ekstrinį 
miesto duodamą darbą.

Taigi, tarp Kauno puošnumo yra daug 
apgailėtino ir skurdo, kurio lietuviška 
valdžia nemato, ji geriau išmeta šimtus 
tūkstančių lt. bereikalingai “nepriklauso
mybės bažnyčiai.”

Aš tikiu, kad nuo tvarkingo gaspądo- 
riaus priklauso šeimos laimė ir gerbūvis, 
tai taip yra ir su Lietuvos valstiečiais ir 
valdžia. Darbininkai vargsta, ūkininkai 
ir negeriau, gal dar daugiau skurdo,, negu 
10 metų tam atgal buvo. Aplankiau daug 
ūkininkų ir įvairiuose apskrityse ir vL 
sur tas pats nusiskundimas—tai netin
kama valdžia, kuri, anot ūkininkų, atima 
iš jų paskutinį centą ir atiduoda valdi-' 
ninkams didelėmis algomis. Man teko iš
būti bent porą mėn. mamos ūkyj iš kelio
likos ha. ir nemačiau, kad būtų turėjus 
pajamų nors ant lito. Vasarą, kada turė
tų šį tą parduoti, tai be galo pigu: sūris,, 
negriebto pieno, 60c- (lietuviškų}, kiau
šinių desėtkas 80 centų. Ūkininkai tie
siog bankrutuoja, o jų žemes įsigiją val
dininkai, lygiai, kaip buvo carizmo lai
kais (“už ruskio”).

Sveciuojuos Suvalkijoj, kur žemės der
lingesnės ir, rodos, vertėtų Čia ūkinin
kams turtingiems būti. Tiesa, jų triobe- 
siai, dar iš seniaus statyti, rodo turtingu
mą, bet išsikalbėjus zpasirodo skolų “kak-> 
las neneša” ir nekurie net leidžiasi į iš- 
varžymą-pardavimą jų ūkių* Viens, gir
dėjau, žada atsipirkt iš varžytinių pigiau, 
negu toji skola. Mat, jis pasogos gavęs.

Kiek įdomiau atrodė važinėjant po tą, 
vadinamą biedną Dzūkiją. Seniaus, atsi
menu, važinėdamas apie OnUšiškį ma
niau, kad Dzūkiją geriaus atiduoti len
kams, kaip nekultūringą ir nederlingą 
kraštą (ten tais metais iš 20> ha ūkio pri- 
pjovė rugių pjautuvais apie 15 kapų pė
dų).

ir

ra-

ALDLD &-to Apskričio Pusmeti
nės Konferencijos

ALDLD Apskričio pus
metinė konferencija įvyko lapkr. 
17, 1987 m., St. John Greek 
School svetainėj, Coaldale, Pa. 
Konferenciją atidarė org. drg. 
K. Naravas, 1:30 vai. po piet. 
Drg. Naravas paskyrė mandatų 
komisiją, į kurią įėjo, dd. S. Kuz
mickas, J. Kučinskas ir M. žio- 
ba. Org. pakvietė drg. K. Armi
ną pakalbėt, kol mandatų komi
sija sutvarkys mandatus.

Perskaitytas dienotvarkis 
priimtas.
Išdavus mandatų komisijai

portą, pasirodė, jog delegatų da
lyvauja—-8 nuo 4 kp.; 1—nuo 
Priešfašistinio Komiteto ir 5— 
apskričio komiteto nariai; viso 
14.

Prezidiumas išrinktas iš se
kančių drąugų : pirm. J. Stag- 
niunas, sekr. O. žiobienė.

Apskričio sekr., perskaitė per
eitos konferencijos protokolą, 
kuris tapo priimtas, kaip para
šytas.

Apskr. komiteto raportai:
Org. K- Naravas raportavo, 

kad įvyko apskričio piknikas, 
kuris davė pelno $39.17. Pelnas 
buvo, skiriamas, pusiau: apskr. 
ir Ispanijos liaudiečiąm. Taipgi 
pažymėjo, jog apskričio kuopos 
silpnos ir mažai veikią.

Buvo surengta drg* J. Bon- 
džinskaitei prakalbų maršrutas. 
Prakalbos; įvyko 5-kiose vietose 
ir buvo surengta du pasikalbėji
mo vakarai.

Per drg. Bondžiųskaitę suor
ganizuota du moterų apšvietos 
kliubai šiame apskr. Prakalbos 
davė gerų pasekmių.

Ižd. nedalyvavo konferencijoj. 
Finansų raportą išdavė sekr., 
pranešdamas, kad pinigų apskri
čio ižde yra $35.73.

Komiteto raportai priimti. *
Priešfašistinis Komitetas ra

portavo, kad veikia bendrai su 
9-to Apskričio Komitetu, ir kad 
prisidėjo su $20.00 padengimui

ir

išlaidų drg. Bondžinskaitės pra
kalbų maršruto. Pinigų ižde tu
ri $26.00. Raportas priimtas, v,

, Kuopų Raportai
60 kp., Coaldale, Pa., narių 

turi 5 pilnai užsimokėjusius; su
sirinkimų nelaiko, ižde pinigų 
turi $9.10.

17 kp., Shenandoah, Pa., na
rių turi 40; susirinkimus laikė 
4; pinigų ižde neturi. Palaiko 
kambarius susirinkimams ir pa
rengimams.

14 kp., Minersville, Pa., narių 
turi 49; pilnai užsimokėjusių 
27; susirinkimų laikė 3; išau- 
.kauta darbininkiškiem reikalam 
$40.00. Ižde pinigų yra $52.50.

48 kp., Mahanoy City, narių 
turi 6 ; visi užsimokėję už šiuos 
metus. Susirinkimų nelaiko.

Kuopų raportai priimti. \
Spaudos Reikalai

Nutarta dalyvauti vajuj
stengtis gauti kuo daugiausia 
prenumeratų jaunuolių žurna
lui. Aukauta $5.00 žurnalui iš 
iždo; taipgi paaukauta iš iždo 
$5.00 dėl “Daily Worker,” ir 
draugai suaukavo $3.35, viso 
“Daily Workeriui” $8.35.

Motery, Klausimas
Kad būt tveriamos motėrų 

kuopos ALDLD ribose, ar bile 
kur tik galima.

Tarimai
Nutarta, .kad 9-tas Apskr. ki

tame spaudos vajuje imtų daly- 
vuma jame.

Nutarta paragint visus ALD 
LD 9-to Apskr. kuopų narius 
pasidarbuot gavimui parašų ant 
peticijų blankų, kurias išleido 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Centralinis Komitetas.

Sekančiai konferencijai vieta 
nuskirta Minersville, Pa.

Konferencija uždaryta 6 vai. 
vakaro per pirm. J. Stagniūną.

Pirm. J. Stagniūnas, 
Sekr. O. Žiobienė.

Newark, N. J
Streikuoja Hahne Co. 

Darbininkai
čia sustreikavo Hahne kom

panijos darbininkai. Jau 10 
dienų, kaip entuziastiškai, ma
siniai pikietuoja visas duris di
delės departmentines krautu
vės*

Ant iškabų, kurias pikiet- 
ninkai nešioja yra pasakyta, 
kad ten daug darbininkų dir
ba jik už 7 dol. į savaitę, dirb
dami nuo 44 iki 52 valandų į 
savaitę. Reiškia, gauna mokėt 
apie 13: centų į valandą. Argi 
tai nė vergija! ?

Streiką veda CIO unija, ta- 
čiaus, pasirodo, čia yra priki
šusi savo purvinus nagus i tam 
tikra ghupė trockistų, kurie 
jau spėjo sudemoralizuot dalį 
darbininkų. Mat, buvo susira
šę į uniją jau didesnė pusė 
darbininkų apie 5-6 įimtai. 
Gi iš viso ten dirba virš 800 
darbininkų. Kada paskelbė 
kovą išnaudotojaniiS, tai išėjo 
į kovos lauką tik apie 300 dar
bininkų,.

Vadinasi, apie pusė susira
šiusių likosi sudemoralizuota, 
pasiliko dirbti už vergiškas al
gas. Kaip eis. streikas, prane
šiu vėliaus.

Mūsą Kalendorius.
Komunistų' Partijos West 

Side skyrius turės nepaprastai, 
grąžą vakarėlį : bus • arbatos, 
kavos, užkandžių ir diskusijur 
prakalbų. ’ Kalbės draugė Le
na DaVis, kurią retai galima 
gauti, temoje: “t)arbo Parti
ja ir Jos Reikšmė Darbininkų 
Klasėj.”; Įvyks utarninke, 
gruodžio 14 dieną, 7 :30 vaka
re, Vokiečių Darb. Kliųbe, 
523 Springfield Avė. Įvairių 
pažiūrų darbininkai yra kvie
čiami dalyvaut ir smagiai lai
ką praleist. Įėjimas dykai.

Kotti. Partijos Konvencija
New Jersey vąlst. Komunis

tų Partijos konvencija įvyks

gruodžio (Dec.) 19-20 dieno
se, Labor Lyceum, 700 S. 14th 
St. Pradžia 10 vai. ryte. Ši 
konvencija bus viena iš nepa
prastų, nes šiandien labai 
svarbus momentas, kuris rei
kalauja duot atsakymą į labai 
opius klausimus. Konvencija 
bus vieša ir visi gali užeit pa
siklausyt, kaip komunistai riša 
darbininkų, reikalus, proble
mas ir ateities veikimą.

G. Albinas.

indžionkšinų galią, pratęst W. 
P. A. darbus ir pakelt užmo
kestį 30 procentų tiems, kurie 
gauna 75 dol. į mėnesį, o 20 
proc. tiems, kurie gauna virš 
75 dol. ir tt.

Visa laika 
salė pašaline 
m i jo tarimus

Reikalauja Milicijos Nu- 
kuopt Sniegą nuo Gatvių
Albany, N. Y. — Mieste

lis Kenmore pareikalavo mi
licijos padėt apvalyt sniegu 
apverstas gatves. Guberna
torius Lehman atsisakė duot 
milicijos.

gerus

šimtai 
ir rišo

buvo užkimšta 
publika, kuri tė- 
ir entuziastiškai 

lydėjo aplodismentais 
kalbėtojų išsireiškimus.

Kuomet čia susirinko 
žmonių įvairių pažvalgų
bendrus reikalus darbo liau
dies, tai tuom pat laiku, atstui 
už dviejų mylių, skloka No. 2 
ir dešiniausi socialistai su Gri
gaičiu priešakyje koliojo So
vietų Sąjungą ir komunistus, o 
po šio niekinimo buvo džiaugs
mo vestuvės skiepe.

G. Albinas.

GARSINKITCS SAVO BIZNJ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T'J. Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
M 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 

NEDALIOMIS 
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd 8t.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: KSTagg 8847

Siųskite j Lietuvą Kalendorius
“Laisvė” išdirba sieninius kalendorius. Turi gražų pa

sirinkimą gamtinių atvaizdų ir kitokių paveikslų. Pa
daro su lietuviškais kalendoriais, kur rodoma Lietuvos 
oficialės šventės. Taipgi daro 
lendoriais.

DYDŽIO 15X20, 
DYDŽIO 12X16,

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

ir su amerikoniškais ka-

KAINA 20c
KAINA 15c

laukia jūsų pasveikinimo

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

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

Reikalaudami kalendorių rašykite:

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

Padėtas Pamatas Darbo Parti
jai N. J. Valstijoj

Gruodžio 5 dieną, didžiojoj 
Labor Lyceum Svetainėj, susi
rinko arti 400 delegatų, - — 
nuo CIO unijos 110, nuo Ame
rikos Dąrbo Federacijos 35, 
nuo bedarbių susivienijimo ir 
kultūrinių organizacijų, — at
stovaudami 150,000 unijinių 
narių ir tūkstančius įvairių ki
tų organizacijų, ir padėjo pa
matus politinei darbo partijai 
New Jersey valstijoj, šioj 
konvencijoj dalyvavo toki žy
mūs žmonės, kaip senatorius 
Lųndeen iš Minnesotos valsti
jos, William J. Corney, N. J. 
valstijos, CIO direktorius Har
ry Wendrich, prezidentas 
Prieš-Drausminės Lygos (Anti 
Injunction League)- Louis An- 
tonini, nuo New Yorko majo
ro La Guardia ir kiti.

Virš minėti žmonės pasakė 
gerąs prakalbas, kviesdami or- 
.ganizuotįs ekonominiai ir poli
tiniai, ir kovoti prieš reakciją. 
Gerai pasakė prezidentas 
Prieš Drausminės Lygos Wen- ‘ 
drich, šaukdamas kovot šiuo 
tarpu prieš reakcinį Jersey Ci
ty majorą Hague ir jo maši
ną, išvadindamas jį mažiuku 
(little) Hitleriu. Taipgi primi
nė, ka.d Federacijos lyderiai, 
priešakyj su ponų Marcianati 
yra tinkami žmonės padėt ma
jorui Hague parduot darbi
ninkus.

Daug gerų rezoliucijų pri
imta, kaip.tai: prieš majorą' 
Hague ir gubernatoriaus Hoff- 
mąno fašistinį veikimą, prieš 
N. J. “sweatsapes,” panaikint

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

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

8781 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Darbininku Kalendorius
Vilnis išleido Darbininkų Kalendorių 1938 metų. 

D. K. telpa labai daug svarbių raštų iš mokslo srities, 
politikos, istorijos, poezijos, ir tt. Visi svarbiausi įvy
kiai pasaulyje. Prie to iliustruotas visokiais paveikslais.

Turi 160 puslapių, tai storoka knyga. Kaina tik 25c.

 NAUJA KNYGUTĖ
Vilnis Išleido Nauja Knygutę

“KATALIKAI PRIEŠ FAŠISTUS”
Paraše DĖDELR. Kaina 5c.

Knygutėj telpa trumpi straipsniai ir labai patrau
kianti skaityti. Juose parodo, kaip pasaulio katalikai 
atsineša linkui fašizmo. Prie to knygutė iliustruota pa
veikslais.

Šią knygutę turėtų įsigyti kiekvienas lietuvis ir perskaityti.

Tad užsisakykite desėtkais ir šimtais kopijų platinimui.

CHICAGO, ILL.3116 S. HALSTED ST.
(Tįeą bus)

ALPLD, LDS ir APLA kps. ir kitos organizacijos bei 
'pavieniai literatūros' platintojai užsisakykite tuojaus 
del platinimo. Ji nuosekliai platinasi visur. Ją reikia 

dąugiausia platinti tarpe katalikų.



Wilkes-Barre, Pa Detroit, Midi

ail

Šiuos paveikslus rengia Lietu
vių Komitetas Gelbėjimui Ispa-

Paveikslai bus rodomi šešta
dienį, 18 dieną gruodžio (Dec.)',

Krutanti Paveikslai iš Ispanijos 
Kovos Lauko

Šis Tas Apie Streikus Mūsą 
M lest e

PRANEŠIMAI IŠ KITUR >
PHILADELPHIA, PA.,

Draugyste Lietuva rengia metinį 
balių, kuris įvyks 31 d. gruodžio. 
Kviečiame visus draugus atsilankyti 
su šeimynom, sulaukti naujų metų. 
Draugyste Lietuva randasi po nu
meriu 4647 Melrose St., Frankford 
dalyje. Taip pat norime priminti, kad 
Draugystės Lietuva susirinkimas 
įvyks 2 d. sausio (Jan.), 1938 m., 2 
vai. po pietų. Nepamirškite dalyvau
ti. — A. Kupchunas, sekr.

(292-293)

way. Iš anksto tikietai bus parduo
dami 10c pigiau. Todėl pirkite tikie- 
tus iš anksto, vieną, kad gausite pi
giau, antra, turėsite užtikfintą vietą.
— šeškupis. (292-293)

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. moterų skyrius ren

gia didelį balių, gruodžio 17 d., penk
tadienio vak., 8 vai. Įvyks Sūnų ir 
Dukterų Svet., 1057 Hamilton Ave. 
Prašome visų draugų dalyvauti šiame 
baliuje. Įžanga labai maža ir prie 
įžangos tikieto gausite valgyti, gerti 
ir šokti. Turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Užtikriname visiems atsilan
kiusiems, kad praleist linksmai vaka
rą. — Kom. ’ (293-295)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 16, 8 vai. vak., 1318 Reed- 
sdale St., N. S. Pittsburgh, Pa. Na
riai kviečiami kuo skaitlingiausiai da
lyvauti ir naujus prirašyti prie AL 
DLD 87 kp. Bus rinkimas komiteto 
1938 m. ir kiti svarbūs reikalai ap
kalbėti. — Sekr. P. A. Bernotas.

(293-294)

CLEVELAND, OHIO
LDS 4-to Apskr. susirinkimas įvyks 

16 d. gruodžio, Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Prašome valdybą ir na
rius susirinkti 8 vai. vak. — Apskr. 
Sekr. J. W. Petrauskas. (292-294)

prieštaravimą, aiškiai mato va
dų manevrus.

Oh, well, blogiau nebus, kaip
kad ateitis lemia. *

Požeminis.

Publikos buvo daug, kuri po 
programai linksminosi iki 12 v. 
naktį. Valgių 
kartą geriaus
rengti. Pelno bus gražaus. Jis 
skirtas pusiau: Lietuvių Agita
cijos Fondui ir pačiai frakcijai.

M-ka.

pritrūko. Kitą 
turėsime prisi-

J. B. Carr streikuojanti dar
bininkai dar vis veda kovą už 
būvio pagerinimą su savo išnau
dotojais. Nors kompanija jau 
pradėjo darbą su streiklaužiais, 
bet tuom pačiu sykiu pradeda 
vest derybas ir su streikuojan
čiais darbininkais, nes streikuo
janti darbininkai turi daug už
uojautos mieste ir apielinkėj. 
Organizuoti darbininkai atsisa
ko pirkt J. B. Carr “krakias” ir 
“keiksus,” pagamintus su streik
laužiais.

Kitas streikas yra vedamas ei
lėje Grand Union maisto krau
tuvių. Didžiųjų trokų kėravoto- 
jai sustreikavo ir pastatė pikie- 
tus prie visų krautuvių. Drai- 
veriai tikisi laimėt savo reikala
vimus.

Gruodžio 19 dieną čia bus la
bai svarbus masinis susirinki
mas. Kalbės plačiai žinomas drg. 
Steve Nelson, nesenai sugrįžęs iš 
Ispanijos, ir kiti. Taipgi bus ir 
programa. Vietos ir apielinkės 
lietuviai ir lietuvės 
skaitlingai dalyvaut. 
siems gerai žinoma 
Hali, kampas Northampton ir 
South Washington streets. Pra- Į 
džia septintą valandą vakaro.

Kaip kitų miestų darbininkai, 
taip ir čia pradėjo darbuotis 
rinkimui parašų už paliuosavi- 
mą politinių ir priešfašistinių 
kalinių iš smetoninės valdžios 
kalėjimų Lietuvoje, čia visų pro
gresyvių lietuvių būtinas reika
las pasidarbuoti ir kuo daugiau
sia surinkt parašų šioje apie- 
linkėje.

kviečiami 
Vieta vi- 
Manfield

Puslapis PenEfas

dėjo su savo talentu Genette 
Jankauskaitė, a k ompanuodama 
Lyros Chorui, duetam, kvartetui 
ir sekstetui.

Lietuvių Komfrakcija taria 
širdingiausį ačiū visiems, kaip 
programos dalyviams, taip ir 
koncerto darbininkams ir darbi-

VARPO KEPTUVE

ninkėms. Iš parti j iečių daugiau-i7 v- vakare, Draugijų svetainėj, 
šiai dirbo draugė Valentą. Da- 4097 Porter St. Taipgi bus pui- 
sidėjo dd. Mažeikienė, Roman- ki programa, kurią išpildys Is- 
da ir simpat’ikai—Raubienė su Ponijos mėgėjai. Taipgi bus(du 
Rogersu. Draugės : Sklcrienė, kalbėto j ai-universiteto profeso- 
Rudienė ir Stripeikienė dirbo. rius ir gydytojas, — kuriuodu 
virtuvėje. Drgai: Mazan, Kaze-W gerai susipažinę sulspani- 
lionis, Vasiliauskas, Liutkus, J°s padėčia. Visas pelnas eis pa- 
Jankauskas, Skupas, Antanas, ramai Ispanijos liaudies kovų už 
Kripas ir kiti patarnavo prie demokratiją. Įžanga ypatai 20c. 
kitų darbų, šie visi yra simpati- 
kai ir nepartijiečiai, bet savo
paramą Lietuvių Komfrakcijai Į niJ°s Demokratijos. Taipgi ;at- 
užrekordavo, kaipo geri bolševi
kai.

* Fašistų Iškabos Privertė 
Žydus užsidaryt Krautuves
Varsa va. — Krikščionių 

biznierių sueiga išstatė di
deles prieš-žydiškas iškabas 
Bydgoszczo mieste, Danzi- 
go krašte. Iškabos šaukia 
nieko nepirkt iš žydų. Bijo
dami kruvinų pogromų, žy
dai uždarė visas savo krau
tuves.

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

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

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidu.

sišaukiame į visus demokratiją 
mylinčius Detroito lietuvius au
kauti maistą, drabužius ir gy
duoles. Aukas galite atvesti į 
Draugijų Svetainę, 4097 Porter 
St. Raktą galite gauti bile valan
dą pas drg. šmigelskius, Beer 
Garden užeigoje.

Aido Choro Darbuotė ■
Aido Choras rengiasi prie pui

kios operetės. Laikas, vieta ir 
operetės vardas bus paskelbtas 
taip greit, kaip tik aktoriai bus 
surinkti. Choras smarkiai pra
dėjo augti, bet kad pastatyti,tą 
operetę, reikalinga šimto narių 
chore. Todėl visas Detroito jau
nimas stokite į Aido Chorą!

šeškupis.

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 17-tos kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 15 gruodžio, 7:30 vakaro, 
“Laisvės” Svetainėj.

Draugai ir draugės: Šis susirin
kimas yra labai svarbus visiems. Vie
na, rinkimas valdybos 1938 metams; 
antras, turime prisidėti prie sukėli
mo pinigų politiniams kaliniams, nu
teistiems trumpiem ir ilgiem termi
nam kalėjimo, taipgi rinkimas dele
gatų į ateivių gynimo konferenciją 
ir naujų narių gavimas i TDA.
Valdyba. (292-293)

Rūgšti ruginė, sn/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. Stollen, 
Doughnuts, Pies,, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls* 

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

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

Susiorganizavo Lietuvių Komu
nistą Kuopa iš 18 Narių

Gruodžio 6 d., ant rytojaus po 
*! Komfrakcijos sėkmingo koncer- 

, to laikyta Komfrakcijos narių ir 
simpatikų susirinkimas, kuria
me dalyvavo Lietuvių Komunis
tų Centro Biuro sekr. drg. A. 
Bimba. Jis pirmiausiai suglaus
toj formoj davė raportą iš lie
tuvių darbininkų ir jų organiza
cijų veikimo. Nurodė padarytą 
organizacijų ir komunistinės 

1 spaudos progresą, bei reikalą di
desnio tempo dėl gavimo prenu
meratų mūsų dienraščiam šiame 
vajuje, o ypač jaunimo žurnalui. 
Atžymėjo, kad Clevelandas yra 
tame atsilikęs.

Kitoj dalyj savo kalbos patie
kė Lietuvių Centro Biuro planą, 
Clevelando lietuvių komunistų 
darbuotei, kad įtraukti daugiau 
lietuvių į komunistų eiles. Tą 
planą leido vykdyti gyveniman 
ir vietos distrikto Kompartijos 
sekr. John Williamsonas. Aiš
kiau sakant yra leista suorgani
zuoti lietuvių komunistų kuopą. 
Ant vietos įsiraįė 6 draugai- j 
draugės. Per drg. Abeko prakal
bas įstojo 7 nauji nariai ir 5 
persikels iš tarptautinių kuopų.

Nusitarta šaukti reguliarį su
sirinkimą gruodžio 16 d. Vieta 
bus pranešta vėliau, šis specialis 
patvarkymas lietuviams duos di
delės naudos. Lietuvių kuopon 
bus kur kas lengviau gauti na
rių. Ypač suaugusių tarpe, tai 
bus didelė lengvata. Lietuvių 
komunistų kuopoje bus viskas 
vedama sava, suprantama, kal
ba. Ir numatoma, jog greitu lai
ku narių skaičius bus padvigu
bintas.

I
■ 1

Naujausio išdirbimo, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumą^ eina sulig dydžio 
mašinėlė? ir . sulig tobulumo

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

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

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

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisve” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

Notary Public

Veisle jiškis.

Cleveland, Ohio
FOTOGRAFAS

tų kuopą!
M-ka.

Hankow. Susiorgani-

Nežinia, kada rojaltistai ir
1 gelež. komp. pradės kooperuoti,

ilW MM M M MMMMMMMMMMMM

Stripeikiūtės, Gali- 
Bekevičiūtės, Jan- 

ir Skleriūtės, sudai-

DETROIT, MICH.
“Dvaro Bernas” Detroito Scenoje
“Dvaro Bernas” yra vaizdas iš Lie

tuvos darbininkų kovos su buožėmis 
dvarininkais, naujas veikalas ir labai 
žingeidus. Stato scenon ALDLD 52 
kp. ir LDS 21 kp. Repeticijos jau 
prasidėjo. Aktorjgi. surinkti gabiausi 
Detroite. Įvyks sausio 23 d., 1938 m.

rūpina- Lietuvių Svet., 25th ir Vernor High-

mm nireffwii iwwwHwwIEr

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-5043

Nusisekęs Lietuvių Komfrakci
jos Koncertas

Gruodžio 5 d., Lietuvių Drau
gijų Svetainėje įvyko Lietuvių 
Komfrakcijos koncertas, kuris 
galima priskaityti prie pilnai 
nusisekusių, iš visų atžvilgių. 
Programa buvo gera. Petraukoje 
d. A. Bimba pasakė reikšmingą 
prakalbą. Sukelta Ohio Komu
nistų Partijos konvencijos pa
sveikinimui $22.53.

Lyros Jaunuolių Choras, po 
vadovyste naujo mokytojo Juo
zo Paltanavičiaus, atidarė pro
gramą su “Internacionalu” ir 
po tam sudainavo: “Tu ir Aš”, 
Budennio Maršą, “Pale Moon”. 
Buvo iššauktas padainuoti dau
giau dainelių. Tillie Rollin, mū
sų mylima solistė, per du atve
jus pasitarnavo. Ruth Shiliniū- 
tė su savo draugėm, Louise Di 
Gioia ir Sophia Kawalcek, šoki
kės iš Frank Dunn mokyklos, 
tikrai padabino koncerto progra
mą. Publika joms davė daugiau
siai aplodismentų. Gi jos po sa
vo mokytojo vadovyste atsimo
kėjo atsilankiusiem su ekstra 
punktu. American Youth Cho
ras davė harmoningai skamban
čių rev. liaudies dainelių po va
dovyste Mrs. Auville. Lyros mer
ginų sekstetas, susidedantis iš 
Karaliūtės, 
nauskaitės, 
kauskaitės 
navo porą dainų. Vyrų kvarte- sakote? Pajudinkime žemę 
tas: Stripeika, Šūsnis, Skeivis ir d y1 _

Anglies Dulkės
“Rūpinasi,” Kad Stovėdama 

Nenumirtų
Kad kietųjų anglių industrija 

merdėja “stovėdama,” tai nie
kas taip aiškiai nejaučia, kaip 
tos industrijos darbininkai. Bet, 
kad ji nenumirtų, tai
si” visi, pradędant UMWA ir 
baigiant kitų įmonių kapitalis
tais.

Visi “besirūpiną” sutinka su 
tuo, kąd industriją ūda. aukšti 
“rojaltiniai’ mokesčiai (mokes
čiai, kuriuos plėšia tam tikri an
glies turto savininkai, kurie jau 
mirę šimtmetis atgal. Pavyz
džiui: Stephen Girard’s, Phila, 

, Pa., kada mirė, prieš 100 metų, 
j jo turtas siekė $6,000,000. Šian
dien jo nuosavybė užaugo iki 
$85,000,000 beplėšiant tas “ro- 

’ jaltes*’ už kasamą “jo” anglį) ir 
aukštos geležinkelių kainos; Bet 
niekas nedrįsta tų įstaigų pama
tų judinti, išskiriant UMWA, 
kuri darbuojasi toj linkmėj, kad 
gelež. kainas aplaužyti. Visi su
tinka (ir UMWA turavoja), 
kad geriausia išeitis industrijai, 
jeigu mirusieji anglies savinin
kai, geležinkelių komp. ir UMW 
A vieningai ir savanoriai koo
peruotų; kad rojaltistai suma
žintų “rojaltes”, kad gelež. kom- 

I panijos nusimuštų pervežimo 
Į sekantį susirinkimą nutarta kainas, kad UMWA nusimuštų 

šaukti laiškais visi mūsų šimpa- algas, 
tikai-kės, kad prisidėtų prie lie-1 
tuvių komunistų kuopo;

Draugai ir draugės! Kuomet bet UMWA gana senai pradėjo 
aplaikysite pakvietimą, neatsi- kooperuoti, vienu ar kitu būdu, 
sakykite atsilankyti ir stoti lie- nusimušdama algas iki pusei.
tuvių komunistų kuopon. Iki 
Lenino mirties paminėjimo die
nos padarykime mūsų kuopą iš 
50 narių! Tą galime padaryti 
lengvai su pritarimu mūsų di
delio skaičiaus simpatikų. Ką 

“.... : su
darydami Clevelande didžiausią 

Baranauskas, su savo kontribu- komunistų kuopą Amerikoj! Cle- 
ciją išėjo gerai. Benis Samuolis velandas turėjo didžiausią LSS 
skambino gitarą ir sudainavo kuopą, Clevelandas dar gali tu- 
solo; Vita Karaliūtė su Petru , reti didžiausią lietuvių komunis- 
Jaunulaičiu—duetą, ir Joe Va
lentą, Ben Samuolis ir Frank 
Dun,—trio iš bar room.

Rusų Darbininkų Mišrus Cho
ras baigė programą, sudainuo
damas penkias rev. liaudies dai
nas, už ką gavo gausių aplo
dismentų.

Reikia pažymėti, kad visi pro-, j zavo 500 smarkuolių mote- 
gramos dalyviai patarnavo Liet. batalionas. Po pūkštą ka- 
Komfrakcijai be jokio atlygini- j rme komanda, jos^traukia į 
mo. Taipgi visa eilė draugių ir mūsni front% Prles Japonus, 
draugų simpatikų atsidavę dir- 
bo-tarnavo koncertan atsilankiu
siem svečiam. Beje, daug dasi-

Nejaugi tie, kurie nori išgel
bėti “stačią bemirštančią” in
dustriją, norėtų, kad angliaka
siai basi, nevalgę dirbtų ir net 
atsisakytų komp. vandenį gerti 
darbe?

l 
s MATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 

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

Chinu Motery Batalionas 
Maršuoja prieš Japonus

■ T-r—..................i'.,..'.'. ■ . . :

"Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Referendumas ir Kokusai
UMWA vadams pasisekus at

naujinti šios industrijos darbi
ninkams kontraktą dar vieniems 
metams (nuo geg. 1 d., 1938 iki 
bal. 30 d., 1939), nutarta sutartį 
leisti visuotinam narių balsavi
mui. Iš paviršiaus žiūrint, rodo
si, demokratiškiau jau nereikia. 
Vienok viršininkai susirūpinę ir 
visais kampais eina kokusai už 
pravedimą teigiamų balsavimų. 
Viršininkai vengė konvencijos, 
kad negaut kritikos. Bet referen
dumas irgi gali dalyką apversti 
aukštyn kojomis. Iš kitos pusės 
vadai pasitiki savo mašinos geru 
veikimu.

Mainieriai patys, žinodami sa
vo vidujinių reikalų santikių

Traukiu paveikslas familijų, ves
tuvių, kitokių ^grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškai®. Rei
kalui esant ir 
padidinu tok i-o 
dydžio, kokio pa- 
geidauja m a.

Taipgi atmalia- 
voju (vairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingą* Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisyt* Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie* Forest Parkway 

WOODHAVKN, L. I,

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

s——--------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

NEWARK, N. J.

Nčra yaland* sekmadieniais.
□----------------------------------------

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

WW Ifti W WW tm Irti IAI MW tm WM tOHAĮtAflOi įfl

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” o 
ir apsirūpinkite su medum.

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNfiS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO. DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų Jigos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir įūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SP1NDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir Irving PL New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki S P. M,
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i Prakalbos Nukeliamos MASPETH, N. Y.

Iš Madonos Rakauskaitės Koncerto čius 50. Kurie čia išrinkti, -— 
aiškinimu nereikia, c

Pereitą sekmadienį Labor 
Lyceum svetainėje buvo suruo
štas panelės Marionos Rakaus
kaitės koncertas. Apart jos, 
koncerto programos išpildyme 
dalyvavo jos akompanistas 
Tadas Sadlauskas. Tai du ir 
tebuvo.

Dainininkė Rakauskaitė bu
vo garsinama kaipo “Lietuvos 
Operos žvaigždė,” todėl buvo 
įdomu išgirsti ją dainuojant. 
Ištiesų ji publikos nesuvylė. 
Dainavo labai gražiai. Jos bal
sas puikiai išlavintas, jos užsi
laikymas ant scenos tikrai ar
tistiškas. žinoma, aš nesu gir
dėjęs dainuojant visas lietu
vaites, kurios dainuoja arba 
bando dainuoti operose, bet 
kurias esu girdėjęs, iš jų pane
lė Rakauskaitė yra žvaigždė.

Rakauskaitė dainavo liau
dies dainas ir iš operų. Papra
stai, mūsų dainininkėms daug

jų ir dabar joje tebedalyvau
ja. šis panelės Rakauskaitės 
koncertas buvo atsisveikinimo 
koncertas. Ji grįžtanti Kau
nan.

Kaip minėta, apart jos, kon
certo programą pildė p. Ta
das Sadlauskas. Jis skambino 
pianu. Tai pirmos klasės pia- 

: nistas. žmonės nenorėjo ir jį 
paleisti nuo scenos.

Dabar žodis kitas apie taip 
vadinamus “griešnus” dalykus.

■ šį koncertą rengė suvienyto- 
Į mis spėkomis smetonininkai ir 
j klerikalai. Rengė, sakoma, la
bai energingai ir entuziastiš
kai. Taip pat sakoma, kad 
rengimo komitete buvęs iškilęs 
rimtas klausimas apie kreipi
mąsi prie “Laisvės” ir komu
nistinės srovės, kviečiant tal
kon, idant koncertą padarius

1 bepartyviu dalyku. Bet, girdi,

Rinkime korespondento kilo 
mažos diskusijos. Nors prieš J. 
Nalivaika į korespondentus 
niekas daugiau neapsiėmė, bet 
Tiškus sakė, kad jis yra tik 
vienos “Laisvės” koresponden
tas ir kituose laikraščiuose ne- 
rašinėja. Jis turėtų rašyti į vi
sus vietinius laikraščius apie 
kriaučių veikimą. Pirmininko 
užklaustas ar apsiimu rašyti į 
visus laikraščius, — pasiaiški
nau, kad jeigu dar mašinėle 
rašyčiau — būtų pusė bėdos, 
nes galėčiau daryti ant syk ke
lias kopijas, bet plunksna ra
šant kiekvienam laikraščiui at
skirai, v per didelis darbas. 
“Laisvei” ir “Keleiviui” para
šysiu, bet ne daugiau. Vietoje 
kyla reikalavimas, kad rašy
čiau, jeigu jau ne i visus, tai 
bent į “Naują Gadynę.” Kiti 
ir į “Ameriką.” Beniulis šiuo- 
mi klausimu va kaip kalbėjo:

geriau sekasi dainuoti liaudiš
kas daineles, betgi panelei Ra
kauskaitei šį sykį daug geriau 
išėjo dainos iš operų. Tikrai 
žavėjančiai, artistiškai sudai
navo “Ariją iš operos Aida” 
ir “Ariją iš Operos Gražina.” 
Iš liaudies dainelių gražiausia 
išėjo ‘ Kur Bakūžė Samanota.”

Kaip jau “Laisvės” skaity
tojams žinoma, panelė Rakau
skaitė" dainą pamylėjo ir pra
dėjo dainuoti lavintis Ameri
koje, Chicagoje. Prieš kelioli
ka metų nuvažiavo Lietuvon ir 
ten greitu laiku tapo pirma 
Kauno operos dainininkė. Mes, 
amerikiečiai, malime tuomi pa
sididžiuoti. Ištiesų, pasak po
no Žilevičiaus, kuris koncerto 
pertraukoje kalbėjo apie dai
ną ir muzika, amerikiečiai da
vė Lietuvos operai visą eile 
dainininkų ir dainininkių. Tūli

Tysliava ir kunigai audringai 
sukilo prieš tokią propoziciją. 
Ypač kunigai šaukę, kad jie 
parodysiu, jog ir be “raudo
nųjų” jie gali perpildyti di
džiulę svetainę. Kun. Balkū- 
nas paėmęs per šimtą tikietų 
ir pareiškęs: Jei mes nepar- 
duosime, tai dykai išdalinsime 
tikietus, bet be bolševikų ap
sieisime. Ir taip buvę daug ti- 
kietu veltui išdalinta. Ir pasek
mės? Well, svetainė nebuvo 
tuščia, žinoma, bet neigi buvo 
pilna, tai tik apypilnė: ant 
“viškų” nebuvo nei gyvos dū
šios, o ir apačioje daug kė
džių buvo tuščių. Na, o su to
kia pirmos klasės operetiška 
dainininke mūsų darbininkiš
ka sriovė viena būtu Labor 
Lvceum svetainę užpildžius su 
didžiuliu kaupu.

Rep.

“Brooklyne yra ‘Laisvė’, 
‘Naujoii Gadynė’. ‘Vienybė’, 
‘Amerika’ ir dar ‘Rimbas’, tai 
jeigu į visus rašinėt, — jis turi 
samdytis stenografę, o ir jis 
pats nieko negauna už rašinė
jimą.”

Tai kam apsiima, jeigu ne
nori rašinėt,—šūktelia Tiškus. 
Bet kada pirmininkas duoda 
pasiūlymą apsiimt patiems ir 
parašyti į jiems pageidauja
mus laikraščius, — nei vienas 
neapsiima. Reiškia, aš turiu sė
dėti porą dienų prie rašymo 
korespondencijų, o kitas neno
ri pašvęsti porą valandų api
budinimui kriaučių veikimo 
tam laikraščiui, kuriam jis 
simpatizuoia. Einant susirin- 
kiman—logika palikta namie, 
prie pečiaus pasišildyti.

Mokėjimas Šalpos

Pranešimas Dėl Stasio 
Balčiūno Mirties

Stasys Balčiūnas, kuris gy
veno 642 Belmont Ave., Broo
klyn, N. Y., dirbo “Laisves” 
spaustuvėje, mirė 11 dieną 
gruodžio (Dec.), savo gyveni
mo vietoje, yra pašarvotas pas 
graborių Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y., bus pa
laidotas antradienį, 14 d. gruo
džio (Dec.), 2-rą vai. po pie
tų, Alyvų Kapinėse, Maspeth, 
L. L

Visų jo draugų ir prietelių 
prašome dalyvauti laidotuvėse. 
Susirinkite ne vėliau kaip 2-rą 
valandą po pietų, pas graborių 
Garšvą, aukščiau paduotu an
trašu. Kurie neturite savo ma
šinų arba draugų, kurie jus 
nuveštų, tai atsilankę praneš
kite graboriui, o jis aprūpins 
jumis mašinomis.

Kadangi velionio artimų gi
minių Amerikoje neuranda- 
me, tai šermenų reikalais rū
pinasi “Laisvės” Administraci
ja. Laidojant prakalbą pasa
kys A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius. P. Buknys.

Lietuvių Komunistų Frakci
jos prakalbos, kurios buvo 
skelbta įvyksiant trečiadienį, 
15 gruodžio, Pil. Kliube, nu
keliamos tolimesnėn dienon, 
kuri bus pranešta vėliau. Lie
tuviai, kuriems galima, prašo
mi 15-tos vakarą nuvykti į ma
sinį mitingą, kuris rengiamas 
už išlaisvinimą Tom Mooney. 
Jis įvyks Madison Square 
Gardene, New Yorke. j

Kom. Frakcija.

Dailininkas Petras Rimša 
Išvyksta į Baltimorę

šiomis dienomis buvo už
ėjęs “Laisvės” redakcijon dai-| 
liniukas (skulptorius) Petras' 
Rimša. Jis pasakojo, kad grei
tu laiku jis išvyks į Baltimorę, 
kur, Maryland Institute atida
rys savo kūrinių parodą. Pa
roda atsidarys gruodžio 19 d. 
ir tęsis iki sausio mėn. 7 d., 
1938.

Dailininką ten vykti pakvie
tė Maryland o Institutas.

Be abejo, tenaitiniai lietu
viai skaitlingai lankysis pama
tyti “Lietuvos Mokyklos” ir 
“Artojo” autoriaus tvarinių.

Mirė Drgg. Lisajų Sūnus.

Atsidaro Nauja

Lietuviška Barbernė
kurios savininku yra

Stanislovas Kunevičius ■
Gerai patyręs barberys, pui
kiai įruošta vieta tinkamam 

patarnavimui. Antrašas:

55-62 - 64th St.
4

Vienas blokas nuo lietuvių bažnyčios

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Iš Lietuviu Kriaučių Susirinkimo
Per pastaruosius tris metus 

lietuviai kriaučiai negavo jo
kios šalpos iŠ Unijos Bedarbių 
Fondo, tai kalbamais metais

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 NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTU'S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Trečiadienį, 8-tą dieną gruo
džio. Liet. Piliečių Kliube, įvy
ko Lietuvių Kriaučių Amalg. 
Unijos 54-to Skyriaus priešme- 
tinis susirinkimas. Jame dalv- 
vavo tiek siuvėjų, kad, gal
būt, nepadarysiu klaidos sa
kydamas, jog Kliubo svetainėj 
niekad nebuvo tiek žmonių su
sirinkę.

x Žiūrint į tokią kamšatį, — 
prisiminė pasakiškų laikų ma
giška lazdelė, kuriaia mostelė
jus prasiplatino sienos ir pasi- 
ilgino namo galai. Prašalini- 
mui tokios kamšaties, kalbama 
lazdelė čia būtu labai tikus.

Susirinkiman sutraukė siu
vėjus ne obalsis skyriaus virši
ninku rinkimo 1938 m. pusme
čiui. bet davimas šalpos iš uni
jos bedarbiu fondo, nes kiek
vienas norėjo girdėti savomis 
ausimis, kiek iis gaus ir už ko
kiu metų mokėtų duoklių kny
gutes.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas — V. Zaveckas, 
pranešdamas, anot jo kalbos, 
liūdnas žinias, o tos žinios va 
kokios: aną savaitę kas nors 
užmušė Šimaičio šanos čerma- 
ną Lynč ir jo čionai jau nėra. 
Dabar gi. mirė mūsų skyriaus 
senas veteranas Jonas Zuba- 
vičia ir guli namuose dar ne
palaidotas. kuriam, pasikalbė
ję su kitais draugais, skyriaus 
vardu nupirkom, raudonu gė
lių vainiką, užmokėdami $10. 
Susirinkimas gėlėmis pagerbi
mą Zubavičiaus pilnai užgyrė.

Laiškų Skaitymas

Skaityta laiškas nuo Gene- 
ralio Apsigynimo Komiteto, 
prašantis nupirkti tikietų ren
giamo baliaus, kurio pelnas ei
na davimui kalėdinhj dovanų 
kaliniams. Nupirkta už $12.50.

Kitas laiškas, tai Tom Moo
ney klausimu. Kaip jau dau
geliui yra žinoma, kad Tomo 
byla keliama i šalies Aukš
čiausi Teismą ir jos prirengi- 
mas kainuoja apie penkiolika 
šimtu doleriu, tad prašo finan
sų. .Duota $25.

Trečias laiškas, — streikuo
jančiu čeverykų išdirbvstes 
darbininkų atsišaukimas. Duo
ta $15.

Hollanderio padėkavonės

laiškas skyriui už dideli pasi
darbavimą jo išrinkimui į Mie
sto Tarybą. Nutarta taipgi pa
siusti nuo skyriaus ir jam pa
sveikinimą su uniiistiniais lin
kėjimais dirbti miesto tarnybo
je.

Pildančioji Taryba pasiuntė 
vieną laišką Metropolitan ap- 
draudos kompanijai, kad ji 
pripažintų savo agentų tveria
mą uniją, o kitą, tai kad Imi
gracijos Skyrius sulaikytu Fe- 
rero nuo išdeportavimo iš šios 
šalies Italijon, kur jam gręsia 
sunki fašistinė bausmė.

Kirpikų Skyriaus laiškas, 
prašantis pasigarsinti jų pa
rengimo — baliaus programoj 
už $25 paliktas be veikmės, o 
rusų skyriaus 25 metų gyva
vimo paminėjimo baliuje nu
pirkta stalas už $25.

Atsišaukimai ’

Juozas Aleksa atsišaukė 
prie skyriaus, norėdamas gau
ti $100 paskolą. Atsišaukimas 
atmestas.

šlemeikienės atsišaukimas, 
dėlei seno amžiaus ir mažo už
darbio, paliuosuoti nuo mokė
jimo unijai duoklių, — priim
tas.

Rinkimai

Skyriaus pirmininku vien
balsiai1 išrinktas — V. Zavec
kas. .

J. Kairiui atsisakius iš fi
nansų sekr. ir iždininko vietos, 
vienbalsiai išrinktas F. Mila- 
šauskas.

Pildančiosios Tarybos sekre
torium išrinktas—A. Beniulis. 
I direktorius — K. Kundrotą, 
į Amato Pildančia Tarybą 
(Trade Executive Board) — 
J. Nalivaika: į Skyriaus Pild. 
Tarybą — V. Lapšys ir J. 
Stankevičius. Visi čia suminėti 
asmenys rinkimuose oponentų 
neturėjo.

Į Suvienyta Tarybą (Joint 
Board) kandidatavo trys, bet 
rinkosi tik du. Palionis gavo 
197 b.. Michelsonas 151, Sta
naitis 103.

Amato Tarybon (Trade 
Board) kandidatavo irgi trys, 
rinkosi du: Hermanas gavo 
182, Kapočius ‘ 133, Ratkevi-

mūs skyriaus pinigų nriaugo 
$4,993. Pildančioji Taryba, 
peržiūrėjus 1934 m. šalpą ga
vusiu nariu surašą, surado, 
kad buvo išmokėta penkiems 
šimtams. Tad apčiuopiamai 
imant, tokiam skaičiui narių— 
šių metu pinigu išeitų visiems 
no $7. Bet susirinkimas nusi- 
balsavo, ir veik vienbalsiai, — 
po $10. Reiškia, reikės' išimti 
virš poros tūkstančių iš ban
ko dapildymui trūkumų.

Pildančioji Tarvba atnešė 
susirinkimui pasiūlymą, kad 
būtu mokama šalna ant 1934 
m. ant/o nnsmečio knvgutės, o 
ieigu ji nilnai neišmokėta, už 
tuos ninigus lindyti duoklių 
mokėjimo ženklelius. Susirinki
mas ši nasiūlyma visai atmetė. 
Ir už 1934 metu knygutę na
rys nieko negaus. .

Susirinkimas Tarvbos tik 
viena pasiūlyma priėmė, tai 
kad naujas unijistas. gavimui 
šalpos, privalo turėti vieną 
knygutę jau išmokėtą.

Ne visi Lietuviu Skyriaus 
nariai gaus šalpa. Dirbantieji 
svetimtaučiu darbų pastoves
nėse dirbtuvėse, kain va: 
Howard sermėginiai, Rogers 
Peet, Akermano. Blouses ir In
ternational, unijos vyriausybė 
patvarkė neduoti, nes ir kiti 
■skyriai tu dirbtuvių darbinin
kam šalpos nemoka. |

Raportai

Visi krūvon sudėti raportai 
parodė, jog šį metą kriaučiai 
turėjo labai trumpa sezoną ir 
nėr ta pati šlubuojančiai dir
bo. Vienas lietuviškas kontrak- 
torius sakė, kad 23 metai, kaip 
jau stoviu biznyje, tai dar pir-j 
mąs tokis sezonas. IŠ to gali-, 
ma suprasti- ir visa kriaučių I 
uždarbi* Dabar darbas veik 
visose dirbtuvėse jau pabaig
tas, kada iis iš naujo prasidės, 
— dar nėra.žinios.

Kad unija neduos numušti 
darbininkam uždarbi ateinan
čiais metais, tai jau matėte an
gliškoj spaudoj ir čia anie tai 
neapsimoka daug rašyti’.

J. Nalivaika, S. K.

Lietuvis Laimingai 
Nuleido Orlaivį

Nusileidžiant dviem orlai
viam į Bendix Field, Has- 
brouck, N. J., vienas pasažie- 
rinis Aeronca orlaivis, vairuo
jamas jauno advokato John J. 
Diskon Jr. iš Patersono, užka
bino keturių nasažierių Stinso- 
ną. Nelaimėj Aeronca krito 
žemėn ir sudužo. Sykiu žuvo ir 
jo vairuotojas.

Antrojo orlaivio vairuotojas 
William Piktinas, 21 metų la
kūnas, Dariaus-Girėno Aero 
Kliubo narys, laimingai nuvai
ravo užkliudytą orlaivį že
myn. Jis pats ir jo trys kelei
viai išliko nesužeisti. N. R.

Gruodžio 13-ta, 3-čia vai. iš; 
ryto, mirė Albertas Lisajus, 14 i 
m. amžiaus, sūnus “Laisvės” i 
skaitytojų Lisajų, gyvenančių 
po num. 26 Crosby Ave. Al
bertas turėjo plaučių uždegi
mą. Daugiau informacijų bus 
pranešta vėliau, kuomet jo tė
vai sutvarkys laidotuvių daly
kus. Šią liūdną žinią pranešė 
“Laisvės” Redakcijai per tele
foną A. Rainienė.

Girtumas nepateisina žmog
žudystės, pareiškė “d žiūri me
nai”, nuteisdami 26 metų Te
rence Roberts elektros kėdėn 
už nušovimą Haroldo Cliff lai
ke apiplėšimo pereito rugpjū
čio 10. -Kaltinamasis teisinosi 
buvęs girtap.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Fašistų “Vienybės” 
Pastogėje

Girdėjome, kad šiomis die
nomis “Vienybės” leidėjai, 
stockholderiai turėjo susirinki
mą ir laikraščio leidimą per
vedė Trečiokui. Su pastaruoju . 
stockholderiai padarė dešim- < 
ties metų kontraktą, duodami j 
jam bosauti, kaip tik jis nori, ' 
bet neprašyti iš stockholderių 
pinigu. Trečiokas pasirįžęs bi
znį išvesti be stockholderių 
pagelbos.

Iš kur jis tuos pinigus gaus 
— yra visokiu spėjimų. Tūli 
mano, kad “Kalėdų Diedukas” 
gali atnešti jų iš Kauno.

Kaip bus su Tysliava — vėl
gi kol 'kas neaišku. Vienas ži
noma: jei Tysliava Trečiokas 
pasilaikys, tai Juozas turės 
klausyti Trečioko, o ne Trečio
kas Juozo.

Vienas geras mūsų prietelis, i 
beje, praneša, būk J. Tysliava 
yra padaręs 10 metų sutartį su 
buvusiais stockholderiais. Su
tartis jam užtikrinusi darbą 
per dešimtį metų. Kadangi dab
bar Tysliava gali Trečiokas iš
vyti, tai pirmasis pasirįžęs 
“jieškoti teisybės” teisme.

Matysime, kaip ten viskas 
išeis.’ K.

PAJIEŠKOJAMI
Pajieškau gyvenimui drauges tarpe 

30 ir 45 meti? senumo. Esu pasiturin
tis ir mokytas. Aprašysiu per laišką. 
Su pirmu laišku prisiųskite paveiks
lą. Adresuokite: George, Box 428, 
Rd. 1, Warren, Mich. 6292-294)

SUSIRINKIMAI

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 

' Elius. Kada būsi
te BrookTyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Ned6- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Komitetu Susirinkimas Sere- 
dos Vakare 8 Valandą

LDS 1 kn. ir APLA 22 ir 49 kuo
pų susirinkimas Įvyks “Laisvės” pa
talpoj. Taipgi kviečiami LDS jaunuo
liu kuopos prisiųsti savo atstovą į , 
minima susirinkimą.

Vestuvių Bankieto Rengimo
, Komisija.

C. BROOKLYN, N. Y.
Trečiadienį, gruodžio 15-tą, 8 v. v., 

79 Hudson Ave., bus LDS 46 kp. 
priešmetinis susirinkimas. Visi nariai 
būkite. Reikės išrinkti kuopos valdy
bą 1938 m. ir’būtinai reikalinga, kad 
duokles visi pasimokėtumėte už šiuos 
metus. — Kp. Valdyba.

(292-293)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
•

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

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONĘ PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES PER WEEK
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night.




