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Krislai
Anarchistas pas Sanda- 

riečius.
Kentukės Valstijoj.
Padėti Kaliniams!
Lenkijoj.
Reakcija Suomijoj.
Sako: Martin du Gard—

Komunistas.
Rašo R. Miza ra

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimčsit 
Pasauli!

♦

“Arg. Liet. Balsas” rašo: 
“Sandaroje” 1.10.37 pa

sirodė vieno buvusių “Ry
tojaus” redaktorių straip
snis, kuriame inkriminuo
jami Argentinos lietuviai 
komunistai, ypatingai tie, 

. kurie rūpinasi socialinių 
kalinių globa. Tas pats 
straipsnis pasirodė anar
chistinėje “Darb. Tiesoje” 
Argentinoje.
Mūsą žiniomis, to provo

kacinio raštpalaikio auto
rius yra Br- Švedas, anar- 
chistuojąs gaivalas.

Kad jis tokius dalykus ra
šo, neįstabu. Neįstabu ir tas, 
kad “Sandara” šmeižtus ir 
provokacijas talpina, nors 
jos būtų parašytos anarchis
to.

Niekinti komunistus “San
dara” susidės bile su kuo.

Kentucky valstijoj tebe
laikomi kalėjime keturi ko
vingi mainieriai, unijistai: 
W. B. Jones, Chester Poore, 
Jim Reynolds, ir Al Belson.

Jie buvo suimti ir nu
smerkti kalėti laike mainie- 
rių streiko, 1931, Harlan ap- 
skrityj, Kentucky.

Valdžios ir kompanijos 
agentai suklastavo prieš 
juos bylas, apkaltindami nu
žudyme trijų anglies kompa
nijos mušeikų.

Chinai dar

Du Ispanijos liaudiečiai kareiviai Madrido fronte ilsisi 
ir diskusuoja pasaulinę politiką ir karo situaciją.

Bet Japonai Sakosi Visai 
Užkariavę Tą Miestą
Shanghai, Chinija, grd. 

14. — Japonų armijos ko
manda paskelbė, kad visas 
Nanking, Chinijos sostinė, 
jau japonų rankose.

Bet chinai tatai užginči
ja. Jie sako, kad Nanking 
dar tebėra chinų ginamas.

Prisimena, kad Japonijos 
valdžia jau praeitos savai
tės gale sukėlė “apvaikščio- 
jimus Nankingo paėmimo.”

Sukako keturi mėnesiai 
nuo japonų įsiveržimo į 
Shanghajaus sritį.

Nankinge Tebeliepsnoja 
Chinų Kova

Shanghai, grd. 14.—Atsa- 
komingi chinai tvirtina, jog 
jų tautiečiai dar tebeveda 
neatlaidžią kovą prieš japo
nus Nankinge. Jie sako, kad 
japonai nepaėmė nė Puko-Šitų mainierių-kalinių gy

nimo komitetas prašo Ame-iwo, anapus Yangtze upės 
rikos darbo unijų ir kitų or-'nuo Nankingo.
ganizacijų siųsti telegramas | japonų karo laivai bando 
ir laiškus Kentuckes guber-
natoriui A. B. Chandler 
(Frankfort, Ky.) reikalau
jant išlaisvinti kalinius.

Be to, tas pats komitetas 
ragina visus laisvę mylin
čius žmones reikalauti, kad 
senatoriaus La Folletto ko
misija tęstų tyrinėjimą tos 
padėties, kuri ten viešpatau
ja ir viešpatavo tuomet, kai 
tie keturi vyrai klastingai 
buvo nusmerkti kalėti.

Komitetas prašo ir aukų 
kovai už išlaisvinimą kali
nių. Jo antrašas: Kentucky 
Miners Defense, 75 Fifth 
Ave-, New York City, N. Y.

Drg. A. Bimbos knyga, 
“Kelias Į Laimingą Gyve
nimą”, jau gatava. Greitu 
laiku ALDLD nariai ją 
gaus. Jie turės gražaus, 
įdomaus ir pamokinančio 
skaitymo.

Lvovo (Lenkijoj) Uni
versiteto rektorius nelabai 
senai leido studentams (len
kams) nubalsuoti: ar jie no
ri, kad žydai studentai būtų 
atskirti mokyklose ir visam 
studentiškam gyvenime?

Pasirodė, kad dauguma 
studentu, pasisakė prieš žy- 
dzį, studentą, atskyrimą.

Tai gera žinia iš Lenkijos.

Jungtinės Valstijos Reikalauja
Iš Japonijos Pilno Patenkinimo
Už Nuskandintus USA Laivus

Amerikos Senatorių ir Kongresmany Nuomonės Yra Skir
tingos, Kas Liečia Šios Šalies Veiksmus prieš Japoniją

Kongresas Greit Spręs 20,000 Marininkų Prisi-
Algų-Valandų Biliu dėjo prie CIO

Yangtze upe daplaukt iki 
Nankingo, bet chinų pa- 
krantinės kanuolės sustab
dė juos už kelių mylių nuo 
Nankingo.

Japonai sakosi užgrobę 
keliolika chinų kanuolių 
Nankinge ir daugį mažesnių 
ginklų ir šovinių.

Tokio, grd. 14. — Japonai 
gatvėse nusiima kepures 
prieš amerikiečius, atsipra
šydami, kad Japonijos lėk
tuvai nuskandino keturis 
Amerikos laivus.

tijos nariai teisiami. Jų 
priešakyj stovi Gruška?

Taigi Lenkijoj žmonių ju
dėjimas virte verda ir reak
cijos siutimas jo nesulaikys! 

__________ t

Iš viso per lapkričio ir 
gruodžio mėnesius Lenkijoj, 

•sakoma, buvo arba bus tei-_____
siama ir nusmerkiama apie sekmadienį. 
3,000 asmenų. Iki šiol Len-1 
kijos kalėjimuose tebesėdi 
15,000 politinių anti-fašistų 
kaliniu! v

Washington. — Atžaga
reivis kongresmanas Martin 
L. Dies iš Texas reikalavo, 
kad kongresas nesvarstytų 
Black-Connery įnešimo dėlei 
darbo valandų apribojimo ir 
būtinos algos nustatymo 
darbininkams. Jis siūlė tą 
įnešimą pasiųst atgal į atga- 
leivišką tasyklių komisiją.

Dies savo reikalavimą rė
mė ypač tuom, kad Ameri
kos Darbo Federacijos va
dai priešingi Black-Conne
ry’o biliui, ir jie siūlo saviš
kį neva “geresnį” sumany
mą. Dauguma republikonų 
ir reakciniai demokratai 
karštai sveikino tą Dies’o 
pasimojimą sumušt algų-va- 
landu biliu.

Bet kongreso atstovų rū
mas 282 balsais prieš 123 
vis tiek nutarė tuoj imt 
svarstyt šį bilių. Už tai bal
savo ir 33 pažangesni repu- 
blikonai kongresmanai.

Manoma, kad kongresas 
šią savaitę baigtinai išspręs 
tą sumanymą vienon ar an- 
tron pusėn.

New York. — Visašališka 
Marininkų Unija, turinti 
virš 20,000 narių, nutarė 
milžiniška dauguma balsų 
įstot į CIO, industrinių uni
jų organizaciją.

Balsavimai, priežiūroj 
valdiškų Darbo Komisijų, 
buvo vedami per tris mėne
sius laivuose ir prieplaukų 
svetainėse, srityse Atlanto 
Vandenyno ir Mexico Užla
jos.

Visašališka Marininkų 
Unija įsikūrė gegužės mėne
sį šiemet. Jinai daugiausia 
susidarė iš jūrininkų, kurie 
apleido Darbo Federacijos 
Tarptautinę Jūrininkų Uni
ją, protestuodami prieš neti
kusius federacinius vadus.

Dabar naujoji unija išsi
dirbo konstituciją ir apsidė- 
jo $5 specialių mokesčių 
fondan jūrininkų kovos už 
sąlygų pagerinimą Atlanto 
ir Mexico Užlajos srityse.

Spartūs, Entuziastiški Bal
savimai Sovietuose

“apgailestavimą”, kad jos 
lėktuvai būk tai “per klai
dą” nuskandino karinį Am
erikos laivą “Panay” ir 3 
prekybinius Standard Oil 
kompanijos laivus. Bet pre
zidentas Rooseveltas reika
lauja pilnesnio atsiprašymo 
ir atlyginimo. Manoma, kad 
Amerika ir nedarys toles
nių žingsnių.

įstatymą būtų sustabdyta 
karinių medžiagų išvežimai 
iš Amerikos į Japoniją ir į 
Chiniją, tatai būtų parama 
Japonijai ir nuoskauda Chi- 
nijai.

Japonija jau išreiškė

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas davė seka
mą raštišką patvarkymą sa
vo užsieniniam ministeriui 
C. Hull’ui:

Pasakyt Japonijos amba
sadoriui Hirosi Saito grd. 
13 d.:

Kad prezidentas yra giliai 
sujaudintas ir susirūpinęs 
dėlei žinių, jog be atodairos 
yra bombarduojami ameri
kiniai ir kiti ne chiniški lai
vai Yangtze upėj, ir kad 
prezidentas prašo apie tai 
pranešti pačiam Japonijos 
imperatoriui.

Kad Amerika renka visus 
faktus, kas liečia minimus 
bombardavimus, ir tie fak
tai bus priduoti Japonijos 
valdžiai.

Kad tuo tarpu Ameri
kos valdžia tikisi gaut iš 
Japonijos
a) Pilną išreiškimą apgai
lestavimo ir pasisiūlymą 
pilnai atlyginti už japonų 
padarytus nuostolius, ir

b) užtikrinimus, kad ja
ponai toliau nepakartos 
tokių užpuolimų.
Jungtinės Valstijos, be 

to, rengia stiprią oficialę 
protesto notą Japonijos val
džiai. Protestuojama ypač, 
kad Japonijos lakūnai pas
kandino Amerikos karinį 
laivuką “Panay”.
Skirtingos Nuomonės Įvai

rių Kongreso Narių
Jungtinių Valstijų kon

grese yra skirtingų nuomo
nių dėl to, ką ši šalis turė
tų daryt ar nedaryt prieš 
Japoniją. Senatorius R. R. 
Reynolds sako, kad turėjo 
būt atšaukti Amerikos lai
vai ir kareiviai iš tų sričių, 
kur eina karas tarp Japo
nijos ir Chinijos. Senatorius

“Stiprus” Anglijos Pro
testas Japonijai

Valdžios Laimėjimas 
Aukso Bony Klausime
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Washington. — Šalies 
Vyriausiame Teisme buvo 
užvestos trys bylos, reika
laujančios, kad valdžia at
mokėtų aukso verte sumas 
ir nuošimčius karo paskolų, 
“Liberty” bonų, kaip kad 
tuomet buvo žadėta.

Teismas 6 balsais prieš 3 
atmetė tą reikalavimą ir pa
rėmė Naujosios Dalybos nu
statymą, kad už bonus bus 
atmokama dabartiniais po
pieriniai bei sidabriniais do
leriai pagal tokį pat skaičių 
dolerių, pažymėtų ant tų bo
nų.

Už tai balsavo vyriausias 
teisėjas Hughes ir teisėjai 
Cardozo, Brandeis, Roberts, 
Stone ir Black; prieš — Mc
Reynolds, Sutherland ir Bu
tler.

Tuom sprendimu valdžia 
nori, kad pats imperatorius sutaupysianti daugiau kaip 
atsiprašytų Ameriką už tai, 
jog "japonų lėktuvai bombo
mis nuskandino vieną Ame- • ■ 
rikos karinį laivuką ir tris1 apšaukė net “vagyste” šito- 
prekybinius laivus Yangtze 
upėj.

London. — Anglijos užsie
ninis ministeris A. Eden pa
reiškė, kad japonai, bom
barduodami Anglų karinius 
laivus Yangtze upėj, “už
kliudė labai opius dalykus.” 
Anglijos ambasadorius Ja
ponijoj įteikė “stiprų pro
testą” ir persergėjimą.

Atsiliepdamas į tai, Japo
nijos užsieninis ministeris 
prižadėjo “pilniausiai ištirt 
visą dalyką.”

ROOSEVELTO PROTES
TAS ĮTEIKTAS JAPONŲ 

IMPERATORIUI

Tokio, grd. 14. — Prezi
dento Roosevelto protesto 
nota tapo įteikta Japonijos 
imperatoriui Hirohitui. Su
prantama, jog Rooseveltas ■
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biliona doleriu ateinančiais 
, metais.

Atgaleivis teisėjas Mc-
l Reynolds savo pareiškimeJaponai Liepia Amerikie

čiam ir Anglam Išsikraus- 
tyt iš Chinijos

Shanghai, grd. 14. — Ja
ponijos karo laivyno ko- 
mandieriai persergėjo Ame
rikos ir Anglijos laivų ofi- 
cierius, kad geriausia jie tu
rėtų išplukdyt savo laivus iš 
tų vietų, kur japonai ka-

kį daugumos teisėjų nus
prendimą.

Japonai, Atakuodami Laivus, 
Suartino USA su Anglija

■:

Maskva. — Balsavimams 
rinkimuose atstovų į Vy
riausia Sovieta-seima buvo 
.skirta 18 valandų, pereitą 

Bet piliečiai 
taip entuziastiškai atsiliepė 
į rinkimus, jog per 10 va
landų buvo užbaigti balsavi
mai.

Prie visų traukinių buvo 
prikabinti specialiai vago
nai, kur keleiviai galėtų bal
suoti.

riauja su chinais. Kitaip, ja- Hiram Johnson reikalauja,
Shanghai, grd. 14. — Ja

ponija vedė tokią politiką,

Japonija žada Atlyginti už
Nuskandintus Amerikos 

i Laivus
Tokio, grd. 14. — United 

Press praneša, kad Japoni- 
jja pakartojo neformalų at
siprašymą Jungtinėm Vai s- kad sukiršint Angliją su 
tijom ir pasižadėjo atlygint Jungtinėmis Valstijomis; 
už nuskandintus keturis bet japonų valdovai dabar 
amerikinius laivus. Japoni-1 supranta, kad bombardavi- 
jos valdžia taipgi darysianti mais Anglijos ir Amerikos 
žingsnių, kuriais toliau gali- laivų jie labiau suartino An- 
ma būtų apsaugot Amerikos glijų su Amerika ir nustatė 
laivus nuo japonų oro bom-'jas prieš Japoniją.
bu. " I Japonų admirolas Hase-

----------- |gawa pasakoja, būk todėl 
DINGĘ 90 ŽMONIŲ NUO Japonijos lakūnai bombar- 
KETURIŲ NUSKANDIN-............................

TŲ LAIVŲ
Shanghai, grd. 4. — Dar 

nėra žinios, kas atsitiko su 
90 iš dingusių keleivių nuo 
keturių Amerikos laivų, ku
riuos paskandino japonų 
bombininkai.

ponai negalėsią užtikrint, 
kad jų lakūnai nebombar- 
duosia tų laivu “per klai
dą.”

Shanghai. — Japonų bom
bomis užmuštas ir Italijos 
karinis korespondentas San
dro Sandri.

kad Jungtinės Valstijos ne
siduotų terorizuoti kitoms 
šalims ir visur tinkamai ap
gintų amerikiečius.

Kongreso atstovė Edith 
N. Rogers trumpoj kalboj 
išsireiškė, kad ši šalis turė
tų neįsileistLdąugybės pigių 
dirbinių iš Japonijos.' Jinai 
apgailestavo, kad Amerikos 
bepusiškumo įstatymas yra 
netikęs. Sakė, jeigu pagal tą

*1Suomijoj politiniai kali
niai iki šiol galėdavo užsisa
kyti buržuažinius laikraš
čius, bet ne socialistinius ir 
komunistinius (pastaroji 
partija ten dar vis nelega- 
lė).

Kai žmonės pradėjo reika
lauti, kad kalėjimų adminis-

vą “Nagato,” lapkr. 24 d.

Osami Nagano. Jis buvo pa
vojingai sužeistas, kai chinų 
lėktuvai bombomis nuskan-
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davo ir nuskandino keturis 
Amerikos laivus Yangtze 
upėj, kad “per klaidą palai 
kę juos Chinijos laivais.”

London.—Nuo šalčių An
glijoj mirė 9 žmonės.

100,000 Automobilių, 261 
Lėktuvų Veža SSRS Bal

savimų Pasėkas
Maskva. — Pasėkos bal

savimų į Vyriausią Sovietą 
yra skubiai vežamos trau
kiniais, 260 lėktuvų ir 100,- 
000 automobilių iš įvairių 
milžiniškos šalies kampų.

Bet štai kitos žinios:
Baltstogėj ir Lubį i ne 60 

asmenų ir intelektualų teis
ta ir nusmerkta kalėti dėl 
priklausymo Lenkijos Ko
munistų Partijai.

Kiekiuose nusmerkta 30 
valstiečių, darbininkų ir in
telektualų kalėti dėl priklau
symo Laisvamanių Susivie
nijimui.

Krakovoj vienuolika dar
bininkų nusmerkta tarpe 
vienų ir dviejų metų kalėti 
dėl dalyvavimo demonstraci
joj taikai ginti.

Šiomis dienomis Pšemys- 
lio mieste 62 valstiečių par-

CHINAI UŽMUŠĖ JAPO
NIJOS ADMIROLĄ

Hong Kong, grd. 14. — 
Pranešama, kad nuo žaizdų 

tracija įsileistų kalėjiman ir miręs Japonijos . admirolas 
social - demokratų spaudą, Osami Nagano. Jis buvo pa
tai tie ponai dabar uždrau
dė bent kokius politinius lai
kraščius kalėjimuosna įsi-'dino didelį japonų karo lai- 
leisti!

Šiemet Nobelio dovana už 
literatūrą teko Franci jos ra
šytojui Martin du Gar d’ui.

Tūli reakciniai Europos 
laikraščiai dėlto skandalus 
kelia: Girdi, du Gard esąs, 
komunistas!

ORAS
Šiandien gal būsią sniego, 

sako N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 22, 

, Saulėtekis 7:12; saulėleidis 
4:29.

Ispanijos Vaikučiai Dėkoja 
Amerikos Aktoriams

Hollywood, Calif. — Ju- 
džių artistų komitetas ren
ka dovanas karo suvargin
tiems Ispanijos vaikams. 
Komitete darbuojasi Sylvia 
Sidney, Richard Arlen ir ki
ti žymūs aktoriai.

Dabar komitetas gavo pa
dėkos laišką nuo vaikų iš 
Antella Kolonijos Mokyklos, 
Valencijoj, Ispanijos respu
blikoj. Be kitko, vaikai dė
koja, jog tų artistų juda
mieji paveikslai duoda jiem 
džiaugsmo, kad ir baisiuose 
karo pavojuose.

* Geneva. — Tautų Lyga 
paskelbė, kad įvairios šalys 
šiemet išleidžia kariniam 
tikslam $7,100,000,000, skai
tant auksu, o 12 bilionų do
lerių pagal vertę dabar nau
dojamų apyvartoj pinigų.

1913 metais buvo 6,000,- 
000 vyrų pastoviose armi
jose visam pasaulyj, o dabar 
jau 8,500,000.

Jankių Veteranai Tyrinės 
Nazių Stovyklą

Waterbury, Conn. — Jan
kių Karo Veteranų Susivie
nijimo komitetas nutarė iš
tirti, kaip naziai darė kariš
kas mankštas savo stovyk
loj prie Southbury’o.
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Vokietijos Agentai Užplūdo 
Lietuvą

Vis aiškiau ir aiškiau kyla viršun Hit
lerio agentų veikla kitose šalyse, apart 
Sovietų Sąjungos. Lietuva irgi nėra jo
kia išimtis. Jie ten savo talkininkais ran
da voldemarininkus. Be abejonės, jų ne
mažai randasi ir Smetonos tautininkų 
•partijoj.

Apie Hitlerio šnipų-agentų darbus Lie
tuvoje, plačiai rašo “N.” korespondentas 
Lietuvoje. Čia paduodame dalį jo prane
šimo^ Tarp kitko, jis rašo:

“Lietuvoje paskutiniuoju laiku vėl 
voldemarininkai pradėjo atkusti. Tik
riau tarus, vokiečių-italų kai kurie 
tarptautinėje politikoje lyg ir pasise
kimai neduoda ramybės kaip kam iš 
tautininkų jaunimo. Sudaryta italų- 
vokiečių-japonų antikomunistinė su
tartis jaunuosius karštuolius lietuvius 
nacionalistus savotiškai nuteikia ir 
masina į šitokį bloką įtraukti ir Lie
tuvą. Kitaip tarus, tokių jaunuolių 
galvose bręsta mintis, kad reikia Lie
tuvai kardinaliai pakeisti savo užsie- 

• nių politiką. Aišku, savaime šiokios ori
entacijos mintys tų jaunuolių smege
nyse negimsta. Yra kas tas jiems min
tis pakiša. O pakiša tų valstybių įvai
rūs agentai, kurie tokį antikomunistinį 
bloką remia. Toms valstybėms nėra 
tiek svarbu, koks šiuo atsitikimu Lie
tuvos nusistatymas, kiek joms reika
linga tarptautinėje politikoje drumst 

.••vanduo. Jiems labai tiktų Lietuvą iš- 
.. mušti iš Prancūzijos, Anglijos ir 

SSSR fronto ir tuo būdu, kad ir pi
gius, vis dėlto savotiškus sau kreditus 
sudarius.

Iš visai rimtų šaltinių net tenka pa
tirti, kad vienos tų valstybių agentai 
davę suprasti, būk jų atstovaujama 
valstybė net garantuotų Lietuvos ne
priklausomybę, bet tai pasakę tik vie
nos valstybės agentai, o kiti, tur būt, 
tyli ir tik šiaip kursto jauniklius rei
kalauti keisti užsienių politikos Lietu
voje orientaciją. Turėkime galvoje, 
kad šiomis dienomis Prancūzijoj su
sektas ruošiamas sąmokslas prieš tei- 
setą vyriausybę, kitaip tarus, čia fa
šistai norėjo įsigalėti. Bet kas įdo
miausia, kad rasti ginklai vokiečių fir
mų !...

Vadinasi, fašizmp agentai visur, kur 
tik gali, mėgina įsigalėti ir provokaci
nį darbą varyti. Jei jie galėtų, visoje 
Europoje Ispanijos įvykius pakartotų, 
kad tuo būdu savo imperialistinius už
simojimus patenkinus.

Neabejotinai, kad tos rūšies agentai 
čia ir Lietuvoje nori sau lizdą sudary
ti. Prieinamiausią čia jiems veikti per 
voldemarininkus, tuos tautininkų at
skalūnus, jei norit, savo rūšies trockis- 
tus.

vimui. Visas padorusis svietas juokėsi 
iš to komisijos taip vadinamo teismo, 
ruošto Meksikoje, kuriame buvo pašauk
tas ir apklausinėtas" pats Trockis. Tas 
veidmainingai gynėsi ir teisinosi, o John 
Dewey ir jo draugai jam rankomis plo
jo ir paskui visam svietui paskelbė, kad 
Tręckis esąs taip nekaltas, kaip pirmo
sios nakties avinėlis. Tuo tarpu Trockis 
savo raštuose atvirai skelbė terorą prieš 
Sovietų valdžią ir jos vadus.

Nieko neįtikins ir šis tos tarptautinės 
komisijos raportas. Nei Trockio, nei jo 
sūnaus rankos nenuplaunamos. Sovietų 
Sąjungos liaudies teismas, pasiremdamas 
neužginčijamais liudijimais ir daviniais, 
rado juos kaltais. To nuosprendžio reikš
mės ir svarbos nesumažins jokios des
peratiškų trockininkų sorkės.

Sovietų valdžia davė progą Trockini 
grįžti Sovietų Sąjungon ir stoti prieš 
liaudies teismą. Jis negrįžo ir nestojo. 
Vietoje priimti tą progą, jis sudarė savo 
teismą iš ąavo agentų ir bandė silpnadva
sius apmulkinti. Deja, mažai tokių silp
nadvasių tesiras ir šis tarptautinės troc
kininkų komisijos raportas Trockio ir 
visų trockininkų nepadarys kitokiais. Jie 
buvo ir pasiliks fašizmo agentai, kontr- 
revoliucijos apaštalai, darbo liaudies 
priešai.

Gen. Franco Naujas Ofensyv&s
Laikraščiai praneša, kad gen. Franco 

jau pradėjo savo senai ruošiamą ofensy- 
vą trijuose frontuose. Tam tikslui esan
čios sutrauktos visos fašistų oro ir že
mės karinės spėkos. Puolimas ant liau
diečių esąs be galo atkaklus ir despera
tiškas. Matyt, gen. Franco rizikuoja vis
ką: arba laimės šitą ofensyvą, arba turės 
trauktis nuo Madrido. O kad jis šiam 
ofensyvui gerai pasirengęs, kad Hitleris 
ir Mussolinis yra jį puikiai aprūpinę 
ginklais, tai abejoti nereikia.

Bet ar jam pavyks liaudiečius sumuš
ti? Labai abejotina. Ispanijos liaudies 
valdžia jau turi gerai paruoštą armiją iš 
penkių šimtų tūkstančių vyrų. Visuose 
karo frontuose šita armija yra gerai įsi- 
drūtinus. Tai ne metai laiko atgal, kada 
gen. Franco stovėjo prieš silpną, mažai 
lavintą ir beveik beginklę liaudiečių ar
miją. Tada tiktai negirdėtas liaudiečių 
didvyriškumas neįleido fašistinių gaujų 
į Madridą. Šiandien gi prie to didvyriš
kumo yra pridėti ginklai ir daugelio mė
nesių kariniai prityrimai. Mes esame pil
ni vilties, kad liaudiečiai ne tik sėkmin
ga atsilaikys prieš šį fašistų ofensyvą, 
bet dar užduos jiems tokį smūgį, kurio 
jie ilgai nepamirš.

Kaip Susekė Fašistų 
Suokalbį Francijoj?

tuvų, taip pat vokiškos 
Schneffero išdirbystės, 50 
paprastų šautuvų ir daug 
amunicijos.

Pasirodo, kad Mauler bu
vo viršininku “Lygos Slapto

Trockį Išteisino tik Jo Draugai
Tai jau išdavė savo raportą taip va

dinama “Tarptautinė Komisija Apgyni
mui Trockio.” Iš amerikiečių toje ko
misijoje žymiausią rolę lošė prof. John 
Dewey. Žinoma, komisija atrado Trockį 
visame kame nekaltu. Taip pat jo sūnus 
Sędov nedalyvavęs jokiam suokalby j 
prieš Sovietų valdžią ir prieš jos vadus.

Bet tiktai politiniai kūdikiai ir tegalėjo 
laukti kitokio’raporto iš tos komisijos. 
Jinai buvo suorganizuota ne kam kitam, 
kaip Trockio ir trockistų rankų nuplo

Italija ir Tautų Lyga
Pagaliamu iš Tautų Lygos pabėgo ir Ita

lija. Mussolinis paskelbė, kad fašistų ge- 
neralė taryba nutarė su Lyga atsisvei
kinti ant visados. Tautų Lyga esanti Ita
lijos priešų įstaiga.

Pirmiau panašiais sumetimais iš Tau
tų Lygos pasitraukė Vokietija ir Japoni- 
nija. Taigi, Lygoje nebeliko nei vienos 
stambesnės grynai fašistinės valstybės.

Šis Mussolinio žygis yra tiktai forma- 
liškas pateisinimas ir užgyrimas tai, ką 
Italija jau senai yra padarius. Jau me
tai laiko ji nebeveikia Tautų Lygoje.

Lygoje dabar dominuojanti spėka pa-, 
siliko demokratinės valstybės—Sovietų 
Sąjunga, Anglija ir Franci j a. Jas palaiko 
mažosios valstybės, kurioms fašistiniai 
agresoriai grūmoja nepriklausomybės 
atėmimu. Jei tos trys valstybės gerai 
išvien laikytųsi, tai Tautų Lyga galėtų 
Vokietiją, Italiją ir Japoniją pažaboti. 
Deja, Anglijos valdžia flirtuoja su Hit
leriu ir Mussoliniu, o Francijos valdžia 
seka Anglijos uodegoje. Tame ir bus 
Tautų Lygos didžioji silpnybė ir tragedi
ja. Ji suparaližuota. Ji nepajėgia, vie
ningai atsakyti naujo karo kurstytojams. 
Ji leido Italijai užgrobti Ethiopiją, ji lei
džia Mussoliniui ir Hitleriui žudyti Is
panijos demokratiją, ji nesigriebia griež
tų priemonių sulaikymui Japonijos plėši
kų Chinijoje.

Dabar, spėjama, Italija visai atvirai 
pradės teikti visapusę pagelbą gen. Fran
co.

Francijos darbininkiška 
ir demokratiška spauda 
daug rašo apie tai,, kaip bu
vo susektas fašistų ginkluo
tas sukilimas ir kiek rado 
ginklų. Fašistai ginkluotą 
sukilimą ruošė vardu orga
nizacijos “Lyga Slapto Ap
sigynimo.”

Francijos valdžia visai ne
tikėtai susekė fašistų sukili
mą. Spalių mėnesį Šveica
rijos pasienio sargai, ties 
Francijos siena, savo pusėj, 
surado pribarstytų patronų. 
Tuom pat laiku ir Francijos 
pasienio sargai, savo pusėj, 
surado tokių pat patronų. 
Tas aiškiai rodė, kad pat
ronai gabenta per sieną. 
Matyti, dėžė buvo sudužus 
ir patronai iš jos byrėjo. 
Patronų pėdsakai atvedė 
prie kontraktoriaus Jukube, 
kuris buvo vietos fašistų 
vadu, pasivadinusių “Lieps
nojantis Kryžius.”

Jukube yra dalininku An- 
co firmos. Padaryta pas jį 
ir Anco įstaigoj krata. An- 
co firmoj surasta apie 450 
užsakymų ir dokumentų, 
rodančių, kad ji vedė dide
lį biznį ginklais. Firmos ve
dėjai bandė teisintis, būk jie 
tarnaują Francijos karo mi
nisterijai, bet ministerija tą 
užginčijo. Tada pasirodė, 
kad čia yra slapti ginklų ir 
amunicijos planai, kad kas 
nors (daroma prieš Franci
jos demokratinę bendro 
fronto valdžią.
“Senių Namas” Arsenalas

Fašistų “Lyga Slapto Ap
sigynimo” ruošėsi prie to, 
ką fašistai padarė Ispanijoj. 
Jos buvo suplanuota uždeg
ti didelį naminį karą Fran
cijoj ir gauti pagelbos iš 
Vokietijos ir Italijos. Ji bu
vo paruošus slaptus ginklų 
ir amunicijos arsenalus, 
įrengus požeminius apka
sus, ligonines ir net kalėji
mus. Štai kaip aprašo laik
raštis “Paris Suar” fašistų 
arsenalą, surastą po No. 37 
Ribera gatvėj:

“Ten buvo išbudavotas di
delis gotiško stiliaus namas. 
Jame buvo įsteigta neva se
nių namas, kur radosi 25 
senos ponios, didžiumoj ofi- 
cierių našlės. Jau pirmą va
karą policija darydama kra
tą ten surado labai įdomių 
dalykų. Veik visur buvo taip 
daug prikrauta ginklų ir 
amunicijos, kad prisiėjo 
gauti tris automobilinius 
sunkvežimius, kad tą išve
žus.

“Vieną radinį sekė kitas.

Kur tik pažvelgė, visur bu
vo ginklai. Policija tvirtina, 
kad ten buvo nemažiau 100,- 
000 patronų, didelis skaičius 
automatiškų šautuvų, 500 
kulkasvaidžių ir kulkasvai- 
džių, skiriamų apšaudymui 
lėktuvų. Visi tie ginklai 
naujutėliai ir gerai ištepti, 
gražiai sukrauti ir sunume- 
riuoti. Rastos šešios dėžės, 
kurių kiekvienoj buvo po 30 
rankinių granatų.

“Bet tai dar neviskas. 
Nustebimui policijos nebuvo 
galo, kada ji nuėjo į skiepą. 
Čia policija persitikrino, 
kad šis. namas įrengtas pa
slėpimui tikro arsenalo.”

Toliau laikraštis rašo, 
kad kada policija pradėjo 
daryti kratą skiepe, tai vie
na siena atsidarė. Prieš po
licijos akis buvo slaptas 
kambarys apie 7 pėdų pločio 
ir 9 ilgio. Šiame kambaryje 
prie sienos buvo rankena. 
Kada ją patraukė, tai sie
noj vėl atsidarė plieno du
rys. Įėjus giliau surasta tik
ras karinis centras, taip 
įrengtas, kaip ant karo lai
vo. Čia buvo viskas, kas tik 
reikalinga: mikrofonai, te
lefonai ir kiti prietaisai.

Darant toliau kratą, su
rasta daug sprogstančios 
medžiagos. Iš šio namo pa- 
grindžio buvo padaryti slap
ti išėjimai į Paryžiaus ka
nalizaciją. Kada policija da
rė kratą, tai kas nors stai
giai nukirto telefonų vielas, 
kad paslėpus, kur jos vedė. 
Prieš šį namą, kitoj pusėj 
yra namas, kuriame gyvena 
vienas Italijos atstovybės 
žymus asmuo. Veikiausiai 
telefono vielos buvo sujung
tos su jo namu.

Jau policijai darant kra
tą, prie namo privažiavo 
automobilinis sunkvežimis 
su ginklais ir amunicija. 
Matyti, kad suokalbininkai 
nežinojo, kad jų lizdas jau 
susektas, čia rasta daugiau
siai Italijoj pagamintų gin- 
klų.

Antras Arsenalas
Ant Rotru gatvės, name 

po No. 2, kur buvo neva 
krautuvė tūlo Maulerio, su
rastas antras ginklų ir amu
nicijos sandėlis. Čia surado 
45 naujus vokiškus kulka- 
svaidžius, 20,000 patronų, 
134 šautuvus, daug karei
viškų krepšių ir kitų reik
menų. Kitą dieną darant’ 
kratą, čia surado slaptus 
sandėlius, kuriuose buvo 
prikrauta kareiviškų dra
bužių, 50 automatiškų šau-

Nei Žiemos, nei Šalčio . . . įminti, kad dabar ten viešpatau- 
Šbvietų lakūnai Bicko ir Ko-|ja nuolatinė naktis. Bet Sovietų 

tov lėktuvais “P—5” sekmingaiglakūnams nei žiema, nei šaltis 
pasiekė Rudolf salą. Jie ten pri-gnėra baisus. Ant Rudolf salos 
buvo 24 d. lapkričio. Reikia at-wįsteigtas nemažas aerodromas su

visokiais aprūpinimais. Dabar 
ten yra virš 10 lėktuvų, kurie 
prie kiekvienos progos užsiima 
jieškojimu Levanevskio ir jo 
draugų.

\ Chinijos miesto Nantao žmonės, susikrovę į vežimėlius 
visus savo daik^s, bjšgą nuo Japonijos pribuvusių plėšikų.

Apsigynimo”. Kada šios ži
nios buvo paduotos, tai dar 
policija nebuvo baigus kra
tos. Ji mano, kad ten yra 
dar daug slaptų urvų, pri- 
kavotų ginklų ir amunicijos.

Požeminiai Kalėjimai
Ant Amper gatvės, No. 

20, buvo garadžius. Čia pat 
surado tokios rūšies ginklų 
sandėlį, kaip ir Ribera gat
vėje, tik šis dar buvo ne
baigtas. Kiek toliau, gara- 
džiaus savininko name su
rasta slapta ligoninė, daug 
medikamentų ir 17 neštuvų 
nešimui sužeistųjų.

Arti Paryžiaus, viloj La 
'Fue, policija surado net ka
lėjimus, paruoštus demokra
tijos šalininkams. “Skiepe, 
už siaurų slaptų durų,—ra
šo laikraštis “La Populai- 
re”,—buvo surastas siauras 
koridorius. Kairėj korido
riaus pusėj atsidaro kitos 
durys su kalėjimo langeliu 
jose... Čia sienoj įtaisyta 
geležinės kilpos, pastatyta 
geležinė lovelė — viskas 
įrengta, kad laikyti kalinį 
prie sienos prirakinus. Aiš
ku, kad tame urve galėjo 
laikyti kalinius, mušti, kan
kinti juos ir net žudyti, nes 
nei jų balsas, nei kitokis 
garsas negalėjo būti išgirs
tas.”

Pasirodo, kad veikė Vo
kietijos ir Italijos fašistai 
išvien su Francijos fašis
tais. Matyt, tūlos organiza
cijos “Lygos Slapto Apsigy
nimo” tuo pat kartu turėjo 
ryšius ir su Vokietijos ir 
Italijos fašistais, o tūlos tik 
su viena iš tų fašistinių ša
lių. Matyt, kad vieną gru
pę daugiau rėmė Italijos fa
šistai, o kitą Vokietijos, bet 
jie visi ėjo prie vieno tikslo, 
kad paskandinus Francijos 
■liaudį kraujuose, kad sunai
kinus demokratinius užka
riavimus. Fašistų organiza
cijos ne vien ginklais, bet ir 
pinigais labai aprūpintos. Iš 
vien su jomis veikė ir fašis
tų šnipų organizacijos, pasi
vadinusios “Juoduoju Le
gionu”, “Didžiuoju Frega
tų” ir kitokiais vardais. 
Šiuo kartu Franci j ai pavyko 
susekt tą barbarų suokalbį 
ir pastoti jam kelią. Bet tas 
dar nereiškia, kad jau fa
šistai ant toliau atsisakys 
nuo savo provokatoriškų 
žygių- š-

Sniegai ir Pūgos Kamuoja 
Europos Šalis

London. — Sniegų audros 
ir šalčiai suparalyžiavo 
traukinių ir automobilių ju
dėjimą šiaurinėj Vokietijos 
pusėj. Pūgos “surakino” 
veikimą traukinių, auto-bu- 
sų ir lėktuvų Anglijoj ir 
Francijoj. Sniego audros ir 
pusnys apšlubino važiotę 
Belgijoj.

Nuo staiga pradėjusių 
tirpti sniegų ir ledų kilo ža
lingi potviniai Jugoslavijoj 
ir Bulgarijoj.

Nepaprastai rūsti žiema 
apstabdė karinius veiksmus 
tarp liaudiečių ir fašistų 
šiaur-rytinėj Ispanijoj.

, Belgijoj vietomis prisnig- 
ta iki 18 colių. Audros už
nešė kelis laivukus iš jūrų 
ant pakrančių smėlio Fran
cijoj ir j Vokietijoj.

Amqy, ęhinija. — Karo 
teismo nuosprendžiais, tapo 
sušaudyta 140 Japonijos šni
pų Fukien provincijoj.

B. Charney Viadeck, New 
Yorko koncilmanas, darbiečių 
išrinktas būti jų vadu.

LIETUVOS ŽINIOS
Įdomi Byla, Kurioj Figūruoja 

Kristaus ir Nazių Vardai

Kauno žydų spauda paskelbė 
iš Klaipėdos spaudos paimtą ži
nią apie gana būdingą bylą iš 
nacionalsocialistų vokiečių ap
linkos. Byla buvus Klaipėdos 
prisiekusiųjų teisme už Dievo 
niekinimą. Bylą iškėlusi tūla 
Venskų kaimo gyventoja Ilzė R. 
to kaimo mokyklos mokytojui 
K., o pastarasis prieš skundė
ją iškėlęs bylą už šmeižimą.

Minėtoji klaipėdietė, kuri 
esanti dievota evangelike, išgir
do pripuolamai iš mokyklos vai
kų, kad pagal jų mokytojo aiš
kinimus per tikybos pamokas Jė
zus Kristus buvęs paprastas 
barzdotas žydelis....

Toji byla jau buvo nagrinėja
ma. Liudininkai esą apskųstojo 
mokiniai, kaimyniniai mokytojai 
ir kiti. Tačiau kol kas, abiem ša
lim prašant, byla liko atidėta.

Bylos esmė sukėlė didelį susi- 
įdomėjimą savo keistumu, nes šia 
proga Klaipėdos autonom. pri
siekusiųjų teismas sprendimu 
pasisakytų dėl nacių mokslo 
skleidžiamų savotiškų suprati
mų apie Kristų, kuris įžeidinė- 
jąs tiek katalikus, tiek evangeli- 
kus<4 Tai yra todėl, kad minėto 
mokytojo Kristaus apibūdinimas 
sutampa su nacių palaikomu 
Kristaus neigimu rasistiniais 
sumetimais dėl jo žydiškumo.

Lapkričio 3 d. prasidėjo Ma
rijampolės apygardos teismo 
baudžiamosios sesijos posėdžiai 
Vilkaviškyje. Pirm ininkauja 
pats apygardos teismo pirm. p. 
Skrinska, nariai—teisėjas pp. 
Giedrikas ir Mackevičius, sekr. 
kand. Jasinskas, kaltina prok. 
Miežinis. Pirmas tris dienas 
svarsto apeliacines bylas, o liku
sias—7 dienas—I instancijos 
bylas. 
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Klausimai ir Atsakymai
Grupė draugų susiginčijome 

dėl buržuazinio pasaulio pasi
ruošimo karui. Vieni draugai 
tvirtino, kad dabar karo reika
lams išleidžiama daug daugiau 
pinigų, negu prieš Pasaulinį Ka
rą. Kiti manė, lead tada daugiau 
valdžių budžetų prarydavo mili- 
tariški reikalai. Kurių buvo tie
sa? O gdl turite skaitlines po 
ranka? Debatorius.

Atsakymas
Klydo tie, kurie sakė, kad da

bar išleidžiama mažiau karo rei
kalams. Štai tik šiomis dieno
mis Tautų Lyga išleido knygą 
apie išlaidas karo reikalams. Jo
je parodoma, kad 1937 metais 
bus išleista $11,857,000,000, ar
ba beveik tris sykius tiek, kiek 
1913 metais, prieš pat Pasauli
nį Karą.

Šiandien ir pastoviosios armi
jos daug didesnės. Ta pati kny
ga teigia, kad 1913 metais visos 
armijos turėjo 6,000,000 vyrų, o 
šiandien turi 8,500,000.

Ir kasmet karo išlaidos dau
gėja. Pav., 1932 metais buvo iš
leista $7,181,000,000, 1935 me
tais $9,352,000,000.
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Šįryt dar Nevalgiau” KNYGA “VIRĖJA
Gražus, sekmadienio rytas, 

ana šaTa, nes šiandieną
Uau 12-ta gruodžio. Skaisčios 
saulės spinduliai linksmai žai
džia ant milžinų dangorėžių 
bokštų ir jų ilgi šešėliai pri
dengia blokus gretimais esamų 
mažesnių namų.

Neužmiršta saulutė ir dan
gorėžių globėjo — Wall Stry- 
to. Juk jis kontroliuoja ne tik 
mūsų didįjį miestą — New 
Yorką —, bet nuo jo daug 
priklauso visos šalies gyveni
mas. Jis švelniai, motiniškai 
glosto pinigingąjį poną ir šal
tais metaliniais nagais veria 
kiaurai širdį laužynų gyven
tojus. Jam nedaro skirtumo, 
kas tu — jaunas, petingas ga
liūnas, ar besirengiąs paskuti
nį testamentą rašyti senelis, 
meilės kupina motina ar mo
tinos prieglobstyje jieškąs už
uojautos mažytis kūdikis.

Tą gražų rytmetį ant New 
Yorko Foundling Hospital lai- 
pt”, 68th St. ir Lexington Ave
nue, stovėjo drebėdama nuo 
šalčio švelnutė geltonplaukė 
mergaitė. Jai keturi metai. 
Prie mažytės gražuolės men
ko, labai apdėvėto mėlyno 
ploščiuko buvo sekamas raš
telis.

“Aš vadinuos Joyce Midg-' nežino, 
ley. Mano mamytė negali ma- į skausmų Jr bado kankinamoji 
ne beaprūpinti. Ji nebeturi 
daugiau pinigų nei maisto. 
Taigi, malonėkite surast tokį 
asmenį, kuris myli tokius kū-

mano 
kad

patvarkymu, jis ten buvęs at
neštas keli mėnesiai atgal. 
Lapkričio 11-tą jį išsiuntę į 
persamdomus auklėjimo na
mus.

Kodėl Vaikus Apleido?

Kas toki per tėvai, kurie kū
dikius apleido, paklausite?

Jos motina buvo graži, švel-, 
nutė moteriškė iš Kingston, Ja-' 
maica. Pabasta jos vyras, vei
kiausia dėl tos pat priežasties 
— nedarbo ir skurdo — ją ap
leido. Ji tada nuėjo į šeimos 
Teismą, kuris pasiuntė Richar
dą prieglaudon.

Bet ji buvo prisirišus prie 
kūdikio. Kartą ji iš New Ro
chelle atėjus pėsčia į Bronxa, 
kad pamatyti sūnelį. Taigi, 
kankinama rūpesties, kad kū
dikiai palieka ne tik be tėvų, 
bet ir atskirti viens nuo kito 
šiame skurdo pasaulyje, mo
tina raštelyje atžymėjo faktus, 
kurie galėtų pagelbėt palaikyt 
vaikučius viens kitam pažįsta
mais.

Sušilus, pavagydinta mažo
ji Joyce paduota lėlę šypsojo
si, ją meiliai glaudė, tačiau 
pirmas žodis, kurį iš jos išgir
do prižiūrėtojai, buvo: “Kur 
mamytė?” Tuo tarpu niekas 

kur pasidėjo širdies

“Galų gale, taip nekantriai 
laukiamą knygą gavome. Tu
rėjau ir 
draugėms atiduoti
Kuriai tik padaviau, ta priėmė 
ją su linksma šypsą veide ir 

! veik kiekviena išsireiškė, kad 
‘dabar turėsime iš ko paga- 

I minti šeimynai skanų ir svei- 
' katai naudingą maistą.’

“Ištikrųjų knyga “Virėja,” 
suteikia tūkstančiam šeiminin
kių naudingų sveikų patarimų. 
Už jos išleidimą pirmas ačiū 
priklauso ALDLD Moterų Ko
mitetui, d d. Petrikienei ir Vil
kaitei, ir visiems, kurie darba
vosi jos užrašinėjimui. O rn.es 
šeimininkės džiaugsimės turė
damos ją savo virtuvėse ir kiek
vieną dieną naudosimės jąja, 
kaipo gera pagelbininke svei
katos užlaikyme.”

O. Girnienė.

aš laimę, kelioms 
’ “Virėją.”

viršelio pažymėta kaina. Pla
tintojams, užsisakantiems ne 
mažiau 5 kopijų, duodame 25 
nuošimtį nuolaidą ir iš centra- 
linio iždo apmokame persiun
timo lėšas.

Kad knygos galima išplatin
ti, rodo tas faktas, jog gauna
me daug pavienių užsakymų 
iš toliau, o vietiniai ateina į 
raštinę knygos j ieškot. Platin
tojai galėtų patarnaut savo 
kolonijos lietuviams užsisaky
dami knygos platinimui. Tuo 
pačiu sykiu savo draugijoms 
pelnytų keletą dolerių. Knygos 
platinimui padėtas triūsas eis 
abelnai lietuvių moterų gero
vei, nes už ją gauti pinigai bus 
sunaudoti moterų organizavi
mosi ir švietimosi darbui.

S. Sasna.

Prižadu Tavęs Klausyt’
Tironiško pobūdžio vyrams 

Sovietų Sąjungoj atėjo baisi 
gadynė. Buvusi caristinėj Ru
sijoj tokia šauni vedybinės 
priesaikos dalis, kaip kad se- 
kinys: “prižadu tavęs klausy
ti” beliko tik relikvija tiems, 
kam brangu vergiškoji .senovė 
ir jos liekanos. Sovietai jį iš 
savo knygų išmetė, o su tuo jis 
išsikraustė ir iš moterų min
ties.

So. Boston, Mass

Sov. Sąjungos Žinio

'motina. Gal išteks spėkų visa 
Į tai pergyventi, o gal jos ma
išytė niekad daugiau nematys 
savo mamytės ir neprisiglaus 
prie jos jautrios krūtinės.

Toki įvykiai yra įkrimina- 
vimu visos mūsų valdymosi sis
temos, tai juoda dėmė demo
kratinės šalies gyvenime. Ir 
jos prašalinimas priklauso nuo 
mūsų. Godusis kapitalizmas 
nepaiso, kiek šeimynų bus su
ardyta, bile apsaugot savo pel
nus. Mūsų pareiga organizaci
jos keliu aprubežiuot pelna- 
grobių teises ir aprūpinti vi
suomenę. Tai švenčiausia pa
reiga kiekvieno šios šalies gy- 

*1 ventojo ir piliečio. Tam gera 
pradžia padaryta išrinkimu 
kelių darbiečių į New Yorko 
Miesto ir Valstijos įstaigas, 

Įstaigos vedėjams perskaičius; kuriose, mes tikimės, jie gins 
tokį raštą, už dvidešimties mi-1 visuomenės ir, pirmoj vietoj, 

v. v .. ,. , _ biednuomenes reikalus. Dabarnučių mažoji pamestinuke vai-. su dar didesniu pasiryžimu ug-

dikius, kaip mane ir 
broliuką ir paprašykite, 
mus paimtų augintiniais.

“Mano broliukas randasi! 
Gould Foundation Bird’s Nest 
skyriuje ant Stillwell Ave., 
Bronxe. Jo vardas yra Richard : 
Midgley. Jisai vienų metų ir 7 
ir pusės mėnesių amžiaus. Ma
mytė išvažiavo toli, toli. Ne- 
jieškokite jos. Jūs jos nerasi
te. Man dabar 4 metai. Ma
no gimtadienis 19 rugpjūčio. 
Mano broliuko — bus 15-tą 
balandžio.

“Aš šį rytą dar nieko ne
valgiau. Būkite geručiai su
teikt mums gerą auklėjimą.”

Baigiant siuntinėjimą “Virė
jos,” dar buvo gauta sekamas! 
laiškutis:

Brangios Draugės:
“Siunčiu $3.25 už 4 “Virė

jas.” Malonėkite padaryti iš- 
imtį-nusileidimą, nes šios pre
numeratos surinktos seniau, 
bet dėl mano suįrusios sveika
tos užsiliko nepasiųstos; vis 
maniau, sustiprėsiu ir gal nors 
vieną visą knygutę išplatinsiu. 
Nelaimei, ir šiandien nesu 
tvirta, kaip reikia. O “Virėja” 
jau gatava, jos savininkės ne- 
trivoja žingeidumu turėt “Vi
rėją” po ranka virtuvėj,
galo svarbu ir man turėti “Vi
rėją,” kaipo ne bile ką galin
čiai suvalgyt.

Svarbi paskaita sveikatos 
klausimu įvyks ateinantį ne- 
dėldienį, gruodžio 19 d., 7 v. 
vakaro, 376 Broadway.

ALDLD 2-ros kuopos Mote
rų Skyrius, apvaikščiodamas 
savo dviejų metų gyvavimo ir 
darbuotės sukaktį, užkvietė 
Dr. Pilka, kuris duos mums 
daug svarbių patarimų mūsų 
sveikatos reikaluose. Todėl vi
si dalyvaukite. Rengėjos.

Mainierių Poilsis
Sovietų Ukrainoj šiemet 

75,000 mainierių buvo sana
torijose ir poilsio namuose, 
kur jie pataisė savo svei
katą. Sekančiais metais dar 
daugiau mainierių gaus tą 
progą. Mainierių unija pa
skyrė 40 milionų rublių lė
šoms padengti sanatorijų ir

Tačiau moterų pavergimo! poilsio namų išlaidas. Se- 
šalininkai anaiptol to nepamir- i kančiais metais 19,000 mai
šo. Jie vis dar tebesvajoja apiej nierių bus pasiųsta į Kry- 
tas saldžias dienas, kuriomis mą, Kaukazą ir kitur į ku- 
turtingas haremo savininkas rortus ir 65,000 į poilsio nu
turėjo desėtkus arba kelis | mus, Sovietų šalis rūpinasi 
šimtus vergių. Jos ne tik kadi ‘ 
jam nudirbo darbus, bet len- 
ktyniuodavo viena su kita už 
viešpaties malonę — už pir
menybę “jo aukštenybės” aky
se. O tosios nusilesusios “auk
štenybės” vieninteliu rūpesčiu 
tebuvo — kuria čia nusivest 

I nakčiai pas save.
Dabar, 

džios, tos bobos pavirto 
džiausiąs neklaužadas, 
ką laimėt, tai prašyk, kaip ko-, 
kį žmogų. O kas baisiausia, tai 
dar svietą valdyt užsimanė, 
balsuot nori, valdžion eina. To 
tai jau perdaug, mano sau bu- 

. vusieji haremų valdonai. Ir 
i pradėjo didžiausį terorą prieš 
į tas “ištvirkėles.”

Sovietų Valdžia, davus lais
vę ir lygias teises moterims, « • •» 1 • J .*

tori jos “Komunist” ir “Ko- 
munary” padidino po 200 
lovų. Kitos Krymo sanatori
jos padidino ant 1,000 lovų 
jų kiekį.

Tas nereikštų, kad Sovie
tų šalyj yra daugiau ligo
nių. Mat, ten ir taip pavar
gę arba nors kiek jaučianti, 
kad jų sveikata nėra tvirta 
vyksta į sanatorijas, nes su
darytos tam sąlygos.

prie Sovietų Val- 
į di- 
Nori

Moterų Susirinkimas
ALDLD 2-ros kuopos Mote-1 

rų Skyriaus priešmetinis susi- _ 
rinkimas įvyks trečiadienį, stovi sargyboje, kad visa tai 
gruodžio (Dec.) 15 d., 7:30 būtų griežčiausia pravesta gy- 
vakaro, 376 Broadway.

šiame susirinkime turėsime 
. išsirinkti naują valdybą 1938 
I metams, o po susirinkimo turė- 

“Platinimą “Virėjos” pašilai-' sime atlankyti savo sergančią 
kau, nes turiu viltį pasveikt... i draugę Pauliną Antanuk, 
ir tuomet pasistengsiu užbaigt dėl visos būkite^ laiku. _ 
pradėtą darbą pagal prižadą 
(prižadėjau išplatint 2 knygu
tes.).”

Be

Draugiškai,
O. Gaškauskiene.

Dėl panašių, priežasčių, taip
gi dėl negalėjimo susisiekti su 
draugėmis, kurioms buvo pa
duotos prenumeratų rinkimo 
knygelės, dar gauta jau pra
dėjus siuntinėti knygą užsili- 
kusios prenumeratos: per J.
Jurienę 3 pr., per M. Jamiso- jos ir gyvena, 
nienę 5 pr., per M. Sukackie
nę 3 pr.

Org. H. T.

To-

Pasaulio Vaikai
Pagarsėjusios Dionne penk

iukės mergaitės išleidžia savo 
pragyvenimui po $1,800 į mė
nesį. Jos yra pusketvirtų metų 
amžiaus ir jų vardu bankuose j 
jau padėta pusės miliono tur
telis. Taigi, sulyg savo “stono”

venime. Dėlto ji aštriai bau
džia moterų kankintojus. Vie
nok to pikto pilnai dar nenu
galėjo. štai tiktai prieš šiuos 
rinkimus iš Taškento praneša
ma, kad vienas vyras pakorė 
savo žmoną arklydėj, kad ne- 
daleist jai eiti į rinkiminį mi
tingą. Kitas nuplėšęs nuo savo 
žmonos visus drabužius ir pa
sakęs, kad jei nori eiti balsuot, 
ji galinti eiti nuoga. Abu niek
šai sulaikyti ir turės atsakyti 
už savo darbus.

Ot bus strazdeliečiams aša
rų dėl Sovietų valdžios “žiau
rumo.” Ai.

ge pusryčius su tokiu apetitu,1 dykime savo organizacijas ir
kuris liudijo, kaip senai ji ga
lėjo būt valgius žmonišką valgį.

Pasiteiravus pas Gould’s 
Foundation viršininką Griffin 
sužinota, kad ten tikrai buvo 
mažasis Richardukas. Teismo

vienykime spėkas, kad reakci
jai ir begėdiškam išnaudojimui 
duotum,e dar didesnį smūgį 
ateinančiuose kongresmanų ir 
prezidentiniuose rinkimuose.

Mažytė.

Daugiau Darbininkių į Komunisty Partiją!
Daugiau Darbininkių j Ko

munistų Partiją

Sekant Komunistų Partijos 
pranešimus spaudoje apie da
bartinį naujų narių gavimo va
jų, tenka pastebėti, kad jau 
nemažas būrys darbininkių 
moterų įstojo į Komunistų 
Partiją. Tas džiugina kiekvie
ną partijos narį. Bet to dar 
neužtenka. Dar yra tūkstan-

daug susipratusią darbininkę, 
kad jos vieta yra tos partijos 
eilėse. Darbininkės moterys, 
kurios tik veikia darbininkiš
kame judėjime, be jokio ati
dėliojimo turėtų tapti Kom’ 
Partijos narėmis. Dar negana 
to, kad pačiai įstoti, bet reikia 
dėti daugiausia pastangų ir 
savo drauges, kurios dar nėra 
partijoj, įtraukti į didesnį vei- Į M

čiai darbininkių, kurios turėtų , kimą ir įrašyti jas Komunistų Ohio, 
būti Komunistų Partijos eilėse, Partijom I A.
bet kol kas dar nėra. Tad 
šiandieną prieš kiekvieną kla
siniai susipratusią darbininkę 
ir stovi tas labai svarbus die
nos klausimas — tai Komunis
tų Partijos budavojimo klausi
mas.

Šiomis dienomis, kuomet K. 
P. vajus už gavimą naujų na
rių eina prie užbaigos, ir ži
nant tai, kad dar daug mote
rų darbininkių pasilieka už 
partijos sienų, tai čia ir norisi 
tarti žodis kitas į tas darbinin
kes, kad jųjų, kaipo dalies 
darbininkų klasės, yra būtina 
pareiga būti Komunistų Par
tijos narėmis.

Juk mes įsitikinę ir patsai 
gyvenimas parodo, kad K. P., 
tai yra vienintelė partija, kuri 
rūpinasi darbininkų klasės rei
kalais apskritai. Kiekvienas 
darbininkų streikas, kiekvie
nas darbininkų klasės susirė
mimas su valdančiosios klasės i draugės darbininkės, šiandie- 
spėka, yra vadovaujamas Ko- ną stokime į Komunistų Parti- 
munistu Partijos. Ir tas neat- ją ir subudavokime ją taip 
laidus K. P. vadovavimas vi- tvirtą, kad ji galėtų sumobili- 
sose darbininkų klasės kovose zuoti liaudį apgynimui taikos, 
turėtų įtikinti kiekvieną maž-l Onyte S.

Darbininkiškų organizacijų 
eilėse yra tūkstančiai darbi
ninkių moterų, kurios jau po 
keliolika metų darbavosi dar
bininkiškame judėjime. Jos 
dirbo komunistinį darbą būda
mos už partijos sienų. Tad per 
šį vajų parodykime pasauliui, 
kad mes įvertiname savo par
tiją įstodamos jon ir su padi
dinta energija darbuokimės, 
kad ko daugiausia darbinin
kių sutrauktume po K. P. rau
dona vėliava.

Mes diena iš dienos mato
me spaudoje, kad gręsia ant
ras pasaulinis karas. Komunis
tų Partija kovoja už palaiky
mą taikos. Ji reikalauja su
valdyt fašistus, kurie yra kal
tininkais jau esamų karų ir ku
rių tolimesnės žudynės Ispani
jos ir Chinijos liaudies, taipgi 
kėsinimąsis pulti kitus kraštus, 
gręsia pasaulio taikai. Tad,

Onytė S.

“Virėjos’’ Užsakymai

P. Matulaitytė iš Montreal 
užsakė platinimui 20 kopijų 
“Virėjos.” Tai stambiausias iš 
visų iki šiol gautų užsakymų, j 
Rašo, kad jos galėtų labai 
daug išplatinti, jei atsiėmimo 
sąlygos būtų lengvesnės. Jos 
turi eit į paštą parsinešt, taip
gi reikia atlikt tam tikrus for-! 
malumus ir mokėt muitą. Joins , 
sunkiau, negu mums, tačiau 
jos nugali sunkumus.

A. Rudzinskas iš Somer
ville, Mass., i 
ir iš anksto atsiuntė mokestį.

H. Tamošauskienė
Roxbury, Mass., — 10

J. žolynienė iš New 
! Conn., — 10 knygų.

L Valentą iš Cleveland,
, — 5 kn.

A. Pajaujis iš Shenandoah, 
Pa., — 4 kn.

Mrs. K. Stanislow iš 
bury, Conn., — 5 kn.

M. Grigaliūnienė iš 
kasing, Can., užsisakė 
gas ir pasveikino mus 
“Bravo!” už išleidimą knygos.

Daugelis draugų ir draugių 
užsisako po 1 knygą.

J. Sasnauskienė iš Gerald- 
ton, Can., buvusi torontietė, 
reikšdama padėką už išleidi
mą knygos, prie ko ir ji pati 
gražiai pasidarbavo, rašo:

“Draugutės, aš labai esu 
ksma sulaukus knygos, 
man labai gaila, kad mes, 
rontietės, mažai pasidarba- 
vom “Virėjos” bųdavojime. 
Tiesą pasakius, kada mes ga
vom laišką iš jūsų su pirmu
tine prenumeratų knygute, 
mes visai neįvertinom svarbu
mo tos knygos — “Virėjos.” 
Tik vėliau mes susipratom, 
kad klaidą padarėm. Toronto 
plati dirva, galėjom ją gerai 
purenti. Dabar pamoką turė
sime kitam kartui.”

Knygos Platintojams

Knygą reikia parduoti

Jų išlaidos yra va kokios: 
Daktarui Dafoe moka po $200 
į mėnesį. Tėvams — po $100. 
Taipgi jos moka algas dviem 
slaugėm, trim sargam, moky
tojai, šeimininkei, 
žiūrėtojui

namo pri- 
ir dviem tarnaitėm.

Sąjungoje apie mė- 
valdžia areštavo 11

Sovietų 
nuo atgal

( mokytojų, kuriem buvo paves- 
• ta gaspadoriaut Strėlna moky- 
i Idoje, esančioje netoli Lenin- 
i grado. Jie tiksliai terorizavę 
vaikus, kad nustatyt juos 
prieš Sovietų Valdžią. Tie ne
naudėliai mušdayę vaikus, už-

darbininkų sveikata, kad jie 
būtų sveikiausi ir galėtų ge
rai pasilsėti.

Būdavo j a Sovietų Palocių
Aukščiausias pasaulyje 

namas/bus, tai Sovietų Pa- 
locius Maskvoj. Jo budavo- 
jimo darbai pradėta šių me
tų gegužio mėnesį. Pamate

čechoslovakų Dailė
Leningrade suruošta Če- 

choslovakijos dailės atsieki- 
mų paroda. Ji užima 10 
kambarių Valstybės Ermi
taže. Išstatyta parodai pie
šiniai, skulptūra ir kiti dai
lės atsiekimai.

Nauji Gyvennamiai •
.Minske baigta budavoti 

18 naujų gyvennamių, kurie 
bus du apvali cemento—ge-1 bendrai turi 144 moderniš- 
ležies lankai. Jie abu turės i kus kambarius. . Gomelyj 
nuo 13 iki 17 pėdų pločio.1 baigtas gyvennamis 24 kam- 
Vidurinis lankas jau baig
tas, o išlaukinis bus baigtas 
iki metų pabaigos.

Pabaigoj 1938 metų jau 
bus pastatyti plieno griau
čiai to milžiniško namo. 
Tarpe kitko jame bus sve
tainė su įtalpa 20,000 žmo
nių.

bariu.v
Gražina Miestus

Šiemet vien Stalingrade 
gatvių ir šaligatvių taisy
mui išleista 4,500,000 rublių. 
Asfaltu išpilta 127,000 ke
turkampių metrų gatvių ir 
67,000 keturkampių metrų 
šaligatvių.

Mirė Poetas Stalski
Mirė Dagestano poetas 

Suleiman—Stalski, vienas iš 
žymiausių dagestaniečių po
etų. Jis palaidotas 26 d. lap
kričio.

Didina Sanatorijas
Krymo ir Kaukazo sana

torijos didinamos. Sanatori
ja “Sujuzkurort” padidino 
lovų skaičių ant 522. Sana-

Mainieriai Stachanoviečiai
Donbaso anglies kasyklo

se jau yra 4,576 mainieriai 
stachanoviečiai (greitadar- 
biai). Jie dabar dar mokina 
8,000 kitų mainierių stacha- 
noviečiu.

■k.

Motery Karas Šilkui

Nžra valanda sekmadieniais.

žymios1 
visuomenininkės, 

, Hester 
Phoebe Brent,

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji).

□---------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

1

“Nors eisiu basa, bet chinie- 
čių motinų ir vaikų kraujais 
sumirkusių šilkinių kojinių ne
dėvėsiu!”

Taip kalbėjo tėmytojos mo- 
U'terų parado, kuris įvyko New 

Yorke 11 gruodžio. Jis rengta 
protestui prieš Japonijos fa- ; 
šistų žudymą nekaltų chinie-1 
čiu. šimtais įdomių iškabu, 
taipgi šūkiais maršuotojas iš
aiškino minioms parado tėmy- 
tojų, kad dabar dėvėjimas šil
kų reiškia padėjimą Japonijos 
fašistams tęst žudynę.

Parade ėjo tokios 
aktorės ir

užsisakė 13 knygų j darydavę juos tamsion čelėn'įaiP Sylv” Sj,dney’
. . , - i <• . . ... SnnrWfi n rd -----

iš W. 
knygų. 
Haven,

Water-

Kapus- 
2 kny- 
dideliu

lin- 
bet 
to-

ant

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

BALTIMORE, MD

net po 12 valandų ir maitin
davę sugedusiu maistu.

Be abejo, tokiem Trockio 
apaštalam bus riestai, 
siems darbininkų ir Sovietų 
Sąjungos priešam bus labai 
liūdna žinia, kad jų kolegos 
pakliuvo.

Amerikos našlaičių ir pame
stinukų gyvenimas ne rožėmis 
klotas. O tokių vaikų gana 
daug. Vaikus dabar pameta ne 
tik meilužių suviltos moterys, 
bet ir formaliai šliūbuoti tė
vai, kurie dėl skurdo priversti 
atiduoti prieglaudon arba pa
mesti savo vaikus.

Valdžia iki šiol dar neturi 
pakankamo aparato tų nelai
mingųjų auklėjimui, tam ne
gana skiriama pinigų, dėlto 
daug tokių vaikučių išduoda
mu, pareiškusiems norą'juos 
paimt auklėtiniais, taipgi 
“burdingieriais” (įnamiais).

Nesenai Pennsylvanijoj, 
Cumberland Apskričio teisme, 
iškelta byla prieš Mrs. S. Ma
rie Noss, 18-kos metų. Jai bu
vo pavesta auklėti apskričio 
globojama trijų metų mergaitė 
Dorothy Hinkle, kuri neužil
go mirė įtartina mirčia. Teis
me žiauruolė 
pažino, kad 
“labai bloga,” 
“sudavus” už
rinkt trupinius.

Sondegaard, 
Francis Farmer, Mrs. Julia, 
Church Kolar ir daug kitų.

Gražuolės aktorės, kaip ir 
o vi- visos kitos maršuotojos, paro

dė, kad moterys gali būti taip 
jau gražios ir dėvėdamos 
“lisle,” “mesh lisle” ir “rayon” I 
kojinėmis, kaip kad šilkinėmis. 
Faktinai jos būna gražesnės, 
nes jos smagios, kadangi jų 
sąžinė rami. Juk jokia rimta 
mergina nesijaus smagi, žino
dama, kad ji dėl savo tuštybės 
remia japoniškus žudeikas.

Sovietu Policija Jieško 
Dviejiį AmerikiečiŲ

au k lėto j a prisi- 
mergytė buvus 
ir jinai kūdikiui 
atsisakymą su-i

Washington. — Sovietų 
vyriausybė pranešė C. Kul
iui, Amerikos užsieniniam 
ministeriui, jog nėra žinios, 
kur dingo amerikietis rašy
tojas D. L. Robinson ir jo 
žmona iŠ Maskvos viešbu
čio. Sovietų policija jieško 
judviejų, sako užsieninis 
SSRS komisariatas.

(Kaip tik Robinsonai din
go iš Maskvos viešbučio, ka-! 
pitalistinė spauda tuoj pa
skleidė šmeižiančius girdus, 
būk jiedu suimti Sovietų 
slaptosios policijos.) X

Svarbus Pranešimas 
Draugo Juliaus Janonio 

20-ties Mėty Mirties Sukaktuvės 
Ruošia Baltimorės Darb. Organizacijų Komitetas

Sekmadienį, Gruodžio 19-tą
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Julius Janonis

LIETUVIŲ SVET., 853 HOLLINS ST
Referatą apie J. Janonį skaitys R. MIZARA, “Lais

vės” redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Todėl, visi Baltimo- 
rės lietuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, kad aiš
kiau susipažinus su poeto nuveiktais darbais.

Kviečia KOMITETAS.
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(Tąsa)
Dabar (apie Merkinę), atrodė visai 

kitaip, o vietomis, tai pavyzdingiau, negu 
vidurinėj Lietuvoj. Labai pavyzdingai ir 
tvarkiai vedamas Makniūnų dvaras, ku
ris traukia akį apžiūrėti iš visų pusių. 
Tai centras Merkinės apylinkės pieninin
kų ir pažangesnių ūkininkų. Šiame dva
re, sako, ir darbininkai, andinarščikai 
geriau aprūpinti pragyvenimu. Dar Dzū
kijoj sudaro gerumą pagerinti keliai. 
Mat, dabar ir šunkeliai paverčiami 7-nių 
metrų pločio vieškeliais, o Dzūkijoj žvy- 
ruot veik nereikia, tai kelias, vieškelis ir 
Įsivažinėja kaip “stiklas”, anot žmonių 
posakio. Ūkininkams, tiesa, daug dar
bo sudaro tie kelių taisymai: griovių ka
simai, žvyravimas, bet žmonės tuo nesi
skundžia perdaug, ir jiems maloniau va
žinėti geru keliu.

Aplankiau Veismūnų k. buvusio ame
rikono šeimą Baranauskus (laisviečio 
P. Baranausko tėvą ir brolius, sesutes). 
Jų ūkis gana gražiai vedamas, ant 17 
ha. žemės sėjama bent keletas ha. tik 
dobilais, o jau dabar, jei nesėjama kur 
dobilai, tai tas ūkis skaitomas atsilikusiu 
nuo pažangos. Aplankiau brolių Mizarų 
gyvenimus. Tai laisviečio Roko Mizaros 
broliai. Povylas naujakurys, turi ūkelį 
iš 9 ha., ir taip sutvarkęs, kad atrodo 
pavyzdingu ūkiu, triobos veik visos deng
ta skarda (blėta), tvartai pavyzdingi, su 
grindimis, sodas veik čielo ha. Jo vaikas 
12 m. amž. išaugino pomidorą, (tomeitę) 
3 kilogramų svorio. Jis, anot jo kai
mynų dzūkų, kiaulių nelaiko, o tik be
konus augina. Pas jį net ir karvės ver
šiuojasi rudenį, kada pienas brangesnis.

Tiesa, valdžia Dzūkijai teikia daugiaus 
"irpašalpų: pagerinti pievas (kurių Dzū
kijoj mačiau jau pagerintų) tvartus sta
tyti ir kit., kurias nekurie dzūkai ir nau
doja. Teko užsukti pas brol. B., kurie 

.’stebėtinai pasiturinčiai gyvena, ypač 
triobėsių daugumu: 2 klėtys, 2 klojimai 
ant 38 ha.

Jaunimas Dzūkijoj atrodo naturališ- 
"Resnis, nepijokauja ir dirbtino linksmu
mo nejieško, kaip kad daro mūsų (Tra
kų) apylinkėj. Vakaruškos pas juos ir 
išnykę. Pasakoja vienas jaunuolis: “Jei
gu negalima organizuotų susirinkimų 
laikyti, tai nereikia nei naktigoniškų va
karuškų.” Samagoną, klausiu, ar verda 
dzūkeliai, kaip kad mano apylinkėj daro, 
kurį “raistybine” vadina—vietoj valsty
binės. Jis atsako, kad niekur nei negir
dėjęs tokią “savo pramonę”. Tiesa, jisai 
pasakoja, “kad mes mažai kur toliau sa
vo km. ir nuvykstame, nes dabar, mat, 

; gauni ir pabaudų, štai: jei lentelės prie 
vežimo su adresu neturėsi—5 lt. pab. Jei 
arklys nepakaustytas—10 lt. pab., jei 
nevalytas arklys į miestą neleis. Tai taip 
ir sėdime sau namie, kol ką pašauks.

Valdininkija
Teko svečiuotis pas keletą lietuviškų 

ponų—valstybės tarnautojų, kurie save 
vadina valdininkais, o tų valdininkų visur 
perteklius, tiesiog veltėdžiai, dirba tik 6 
vai. į dieną ir tai pusdykiai. Svečiuojuos 
■pas miškų urėdo pavaduotoją. Jis pats 
pasisakė, kad tik algas dykai gaunam, o

darbą atlieka tik raštininkai ir girinin
kai. O jų algos nebot kokios—400-600 lt. 

ir 12’ha. žemės, kurios jie patys nedir
ba, išnuomuoja. Patys vald. stebis: algas 

i moka nemažas, tarnautojų perdaug (tin
giniauja), o mišką kerta jau normą 1940 
m. O kai ateis 1940 m., tai, aišku, turės 
kirsti kokius 1950 ar dar vėlyvesnių. 

! Valdininkams tikras rojus, darbo mažai, 
algos nemažos, o jei dar tautininkų plau
ko, tai į kategorijas kyla, kaip ant mie
lių ir jam revizijos nebaisios. Va, vienas 
urėdas (Trakų), sako, išeikvojo 40,000 
litų ir revizija privertė “išeit” į pensiją 
(vietoj kalėjimo) su neva 50% sveikatos 

; nustojimu, ir 300 lt. algos mėn. Jis, mat, 
• Trakų apskr. “jaunalietuvių” (juos čia 

vadina “jaunapaleistuviais”) šefas ir mi- 
nist. J. TuMio kūmas ir, žinoma per jo 
malonę, įsigijb^fhfckinykėliii dvarelį (Su-

■ valkijoj). Taipgi (jis man pats sakėsi) 
( gauna Kaune dar tarnybėlę; žinoma, per 

protekciją, su 400 lt. alga. Tai štai ko
kiems tipams LDTivoj gera gyventi.

I Mmi p.'.ra.k.' ja vienas kauniškis apie 
Tapeno bylą—sako, kad toj byloj nebūtų 
buvę “griekų” minist. J. Tūbelio, tai, aiš
ku, l)ūtu byla nenumarinta, bet dabar...

Svečiuojuos pas vieną policininką, ku
ris turi tarnybą lenkų pasienyje. Jis pa
sakoja daug nepalankių dalykų valdžiai. 
Dabar Lietuvoj, .jis pasakoja, labai dide
lis popierizmas, taip sakant, viens kitu 
lyg nepasitikėjimas, net kvitam reikia iš
duoti pakvitavimą, gaunant jį iš kitos 
įstaigos. Klausiu, kaip Vilnių, ar atgau
si m greit? Jis tik nusijuokė. “Gal greit 
ir Klaipėdą prarasim su tokia’politika,” 
jis atsakė. Jis išpasakojo, kaip viena iš 
Lenkijos ateivė mokytoja pas dvarinin
ką mokino apylinkės vaikus ir kartu ve
dė agitaciją už lenkiškumą, o kai policija 
ją areštavo ir visą literatūrą konfiska
vo, tai vėliaus iš Kauno “viršūnių” gavo 
įsakymą, kad viską grąžinti ir ją tuojalus 
paleisti ir net vėliaus liepė globoti ją. 
Tai, sako, yra lenku komitetas Kaune, 
kurį užlaiko Tubelienė ir Smetonienė, 
pirma viešai, o dabar kaip ir sląptai. Jis 
net tokį uždavinį uždavė: “Kas paaukojo 
daugiausiai Panevėžio lenkų gimnazi
jai?” Ir kartu atsakė: “Nagi, Tubelienė 
ir Smetonienė tam po 500 lt. aukavo”.

Taipgi, jis pasakojo, kaip Smetonienė 
susirgo, tai buvo sulaikytas visas judė
jimas Prezidento ir Lukšio gatvėmis, o 
daktarą šaukė iš Karaliaučiaus. Jis kai
navo 15,000 lt., o mokyklų vaikai ėjo mel
stis bažnyčion už jos sveikatą.

Vienas polio, viršininkas pasakojo apie 
išlaidas militarizmui. Vienas patrankos 
šovinys kainuoja 160 lt. (o tokių šovinių 
išleidžia nemažai), priešlėktuvines (ar 
12) pirko ir kainavo valdžiai po 50,000 
lt. viena; algos kariškių: jaun. leitenan
tui 420 lt, mėn., pulkininkui jau virš 
1,000 lt., apskr. virš. 700 algai ir 500 ne
tikėtoms išlaidoms, už kurias neatsiskai
to, konceliarijai atskirai.

Keletą kartų teko būti su reikalu že
mės ūkio ministerijoj. Tai tiesiog reikia 
stebėtis tarnautojų, valdininkų dykumų.

(Bus daugiau)

DAISY®

Tai grupė amerikonų, narių Abraham Lincoln batalijo- 
no, kurie kariauja Ispanijoje prieš fašizmą.

Skaitytojų Balsai
Amalgameitų Siuvėjų Unija 

Ar Industrinė (CIO) 
Unija?

Pastaraisiais laikais siuvėjų 
Amalgameitų unija vis glau
džiau ir glaudžiau kooperuoja 
tvirtesniais ryšiais susirišus su 
Industrine (CIO) unija, kurios 
pirmininku yra John L. Lewis. 
Smagu matyti šias dvi organiza
cijas taip glaudžiai veikiant 
darbininkų organizavime už jų 
ekonominės būklės pagerinimą.

'Tačiau, su apgailėjimu reikia 
prisiminti, kad pamatiniai "jos 
skiriasi viena nuo antros. Ką 
turi nauja industrinė unija, to 
neturi mūsų Amalgameitų uni
ja. Industrinė '(CIO) unija ne
palyginamai demokratiškesnė už 
siuvėjų uniją visa savo sudėčia, 
struktūra. Pastaroji, jeigu išėjo 
darbininkai j streiką, tai komi
tetas (turiu > omenyje streiko 
komitetą) su unijos vadovybe, 
dalyvauja tarp bosų ir darbinin
kų, ir sušaukus masinį susirin
kimą sprendžia visi darbininkai 
sąlygas, kokias bosai siūlo. Ar
ba rinkimai komiteto, viršininkų 
eina demokratišku būdu visų 
narių nominavimu ir balsavimu.

Dar daugiau. Industrinės uni
jos nariai turi ir darbe geres
nes sąlygas, kaip tai: už virš
laikio darbą mokėt laiką ir pu
sę ir daugiau. Vakacijų gauna 
savaitę ir dvi apmokamų. Mėne
sinės duoklės daug žemesnės 
($1 į mėnesį) ir daugiau asme
ninių teisių.

Tokios tvarkos, tokios demo

kratijos neužtiksit dienos šviesoj 
pas mūs siuvėjus.

Mūs Amalgameitų unijoj ne
galima nominuot į viršininkus, 
o tik balsuot iš viršaus paskirtą 
asmenį; algų pakėlime bei va
landų sutrumpinime, mes, eili
niai nariai, taipgi beteisiai, čia 
ponai iš viršūnių, t. y. preziden
tas Hillmanas su savo aukštes
niais pagelbininkais viską apdir
ba be eilinių narių žinios, ar 
tas jiems gerai ar ne, turi tylėt, 
ką viršūnės iškepa tau. Mėnesi
nės duoklės irgi pasiutusiai 
aukštos—50 centų į savaitę, dar 
gerovės laikais iškeltos, nežiū
rint, kad dabar siuvėjų algos 
per. pus mažesnės.

Tokiu viską tvarkymu iš vir
šaus, aišku kaip diena, eiliniai 
nariai labai nepatenkinti ir ki
taip nevadina savo viršininkus 
didelius ar mažus, kaip rake
tiniais. Baisiai keikia savo vir
šininkus ir visą uniją už tokią 
sauvalę ir savo viršininkais ne
pasitiki, nei per nago juodymą. 
• čia paduosiu tik trumpą ži
nutę iš Newarko ACW unijos 
lokalo 21, o tokių pavyzdžių be 
abejo buvo ir yra visur. Nuo 
1928 iki praeito pavasario, 
1937, šį lokalu valdė 2 biznio 
agentai gengsteriai. Per tą visą 
laiką nei vieno masinio susirin
kimo nesušaukė. Duokles ir vi
sokias mokestis bosai atskaity
davo iš darbininko mokesties po 
1 ir 2 dol. kas savaitė ir tik jie 
žinojo, kur tie darb. pinigai ei-

na. Mokesčių knygučių niekuo
met narys nematė ir nežinojo, 
kaip jis stovi unijoj.

Kuris narys kuo nusiskųsda
vo, ar paprašė parodyt knygu
tę, tai gaudavo išvyt iš raštinės, 
kartais apkult, o kartais ir dar
bo nustodavo, žinoma, jų šuny
bes surašyt, reikėtų didelės kny
gos.

šimtai narių ėjo į generalį ofi
są skųstis. Generalis ofisas visgi 
gaudamas tiek skundų ir maty
damas, kad iš virš tūkstančio 
narių tik keli šimteliai ateina į 
generalį ofisą, tuodu gengste- 
rius prašalino nuo vietų ir at
siuntė iš generalio ofiso savo 
žiliones tvarkyt unijos reikalus. 
Gi tuodu gengsteriu, prisiplėšę 
kišenes pinigų, dabar sau liuo- 
sai baliavoja, vietoje belangėj 
tūpėt už tokias bjaurias šel
mystes.

G. Albinas.
Redakcijos Pastabos: /

Drg. G. Albinas apsilenkia su 
tiesa. Jis rašo: “Tačiau, su ap
gailėjimu reikia prisiminti, kad 
pamatiniai jos skiriasi viena 
nuo kitos, ką turi nauja indus
trinė unija, to neturi mūsų se
noji Amalgameitų unija.”

Tikrumoj pamatiniai CIO in
dustrinės unijos nieku, nesiski
ria nuo Amalgameitų. unijos, 
nes ir Amalgameitų unija yra 
industinė ir ji aktyviai dalyvau
ja organizavime industrinių 
unijų plieno, automobilių, gu
mos ir kitose šakose tvėrime. 
Ką gi reiškia industrinė unija?

Tai reiškia, kada visi tos indus
trijos darbininkai priklauso prie 
tos pat unijos. Argi to nėra 
Amalgameitų unijoj? Taip. Ten 
ir kirpikai, kišeniniai, p rosy to
jai, mašinų operatoriai ir kitokį 
darbininkai priguli prie tos pa
čios unijos, tų pat lokalų.

Kai dėl viršininkų rinkimo, 
tai kaip naujai CIO tveriamose 
unijose, taip ir Amalgameitų 
unijoj yra ta‘pati tvarka — na
riai turi teisę statyti kandida
tus ir rinkti, čia nėra kaltė uni
jos tvarkos, jeigu Newarke ar 
kitur įsivyrauja koki viršinin
kai ir viešpatauja metų metus, 
čia jau patys nariai kalti, kad 
prieš tai rimtai nekovoja. Na
riai gali išvyti netikusius vir
šininkus, jeigu tik jie visi soli
dariai veiks ir rūpinsis savo ir 
unijos reikalais.

Čiužių Sportas
Prisnigus, plačiai prasidėjo 

čiužių (lyžių) sportas. Sovietų 
šalyj ant čiužių greitai eina ne 
vien paprasti sportininkai, bet 
tas plačiai naudojama ir armi
joj.

Komandieriai Svečiuose
Eilė Raudonosios Armijos ko- 

m a n d i e r i ų aplankė kaimelį 
Frunzovką, Odesos gubernijoj, 
kur gimė ir augo buvęs garsus 
Raudonosios Armijos vadas 
Frunze. Jis miręs, bet ten gyve
na dar jo brolis Tichonas, 75 
metų amžiaus. Komandieriai 
draugiškai buvo pasitikti ir pri
imti. Frunzių diedukas čia savo 
laiku buvo baudžiauninkas.

Siųskite į 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 
lend ori a is. i

DYDŽIO 15X20,
DYDŽIO 12X16,

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

iy su amerikoniškais ka-

KAINA 20c
KAINA 15c

Mokesti 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:

Pradžia dvidešimtmetinčs sukakties demonstracijos Maskvos Raudonojoje aik
štėje, lapkričio 7 dieną.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Angly kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurio yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS’ 

Knygute 64 puslapių, kaina' 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mc^estį galite prisiųsti 

. 3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se
kamu antrašu:

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

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

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 PĖDELĖ. 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 turėtu Įsigyti kiekvienas lietuvis ir perskaityti.

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

daugiausia platinti tarpe katalikų.

Tad užsisakykite desčtkais ir šimtais kopijų platinimui.

’ . ’ ‘ •' f* • -X7’* -'A' ■ ' ‘ri',. C-.

CHICAGO, ILL.3116 S. HALSTED ST.



Trečiačl, Gruodžio 15, 1937

Nuogi Faktai apie 
Lietuvos Gyvenimą

(Mūsų Spccialio
1933 metais aš buvau sunkių

jų darbų kalėjime, žinojau, kad 
visiems kaliniams, daug metų 
nemačiusiems laisvės, be galo 
įdomu ką nors išgirsti apie žmo
nių gyvenimą laisvėje. Bet ką
aš galėjau jiems papasakoti, 
pats tos laisvės jau ketveri me
tai nematydamas? Aš nuspren
džiau atydžiai skaityti kiekvieną 
mums įleidžiamą laikraštį, rink
ti atskirus faktus ir iš jų para
šyti raportažą. Pagaliaus lais
vės gyvenimą pats pamačiau ir; 
būdamas tikras, kad 1933 me
tai mažai kuo tesiskiria nuo 1937 
metų, tuos nuogus, be jokio pa
dailinimo, faktus paskelbiu jum.

1931 m. rugpjūčio mėn. pabai
goj pas Lipkuvos vienk. Kurk
lių vals. Utenos aps. gyventoją 
Stasį Steikūną iš spintos dingo 
40 litų. Steikūnas įtarė, kad pi
nigus paėmė piemuo P. Macke
vičius, bet trūkstant įrodymų 
policijai nepranešė. Apie lap
kričio mėn. iš spintos dingo vėl 
100 litų. Steikūnas, pasikvietęs 
du savo brolius nusiviliojo Mac
kevičių į klojimą ir čia ėmė jį 
žiauriai odiniu bizūnu mušti. 
Mackevičius kankinimo nepakęs
damas pasakė, kad eisiąs atnešti 
paslėptų pinigų. Tuo jis norė
jo išvengti tolimesnio kankinimo 
ir, ištrūkęs, nusiskandinti. Vie
no piemens Steikūnai paleist ne
sutiko, o su jais kartu jis nėjo.- 
Tada jam užmetė kailinius ant 
galvos, galvą prispaudė prie že
mės ir pradėjo mušti toliau. Pu
siau užtroškęs piemenukas iš už
verstų ant galvos kailinių kiše
nės išsitraukė peilį ir perpjovė 
sau gerklę. Tada Steikūnai nu
stojo jį kankinę ir pasiskubino 
nuvešti ligoninėn, čia buvo nu
statyta, kad Mackevičius sau 
kakle padarė 7 cm. ilgio negilų 
įpjovimą.

“L. ž.” 1932-X-29.

Tais pačiais metais pavasarį 
Raseinių miestas matė tokio pat 
masto vaizdą. Miestu ant arklio 
jojo išdidžiai įsisprendęs ūkinin
kas. Paskui arklį už kaklo pri
rištas virve sekė persigandęs, 
nuo smaugimo pamėlynavęs 
vaikas. Kai žmonės pasibaisė
dami to ūkininko klausė:

—Ką darai?—jis atrėžė:
—Vagį policijon vedu.
Ir kas per vagis. Piemuo, ne

beiškentęs pas jį tarnauti, pabė
go. Ir pabėgo ne nuogas, o ap
sivilkęs ūkininko duotais dra
bužiais, nes jo savi drabužiai bu
vo užrakinti. Dabar beširdis 
kaltina vaiką drabužius pavo
gus. * * *

Daugelis vaikšto po namus, 
klebena duris, teiraudamiesi, ar 
nereikia sargo namams saugoti, 
ar nereikia žmogaus sniegui ga-

Louisiana valstijoje savininkai priev arta verčia negrus dirbti laukuose be
veik veltui. Šis paveikslas parodo porą tokių negrų, dirbančių prie nuėmimo 
cukrinių nendrių.

Korespondento) 
---

tvėj nuvalyti. Visur betgi gau
na vienodą atsakymą:

—Labai gaila, mes turim žmo
gų, kuris ir namus apsaugo ir 
sniegą nuvalo, dargi ir vaikus 
rogutėmis pavežioja.

Prie viešųjų darbų tuo tarpu 
pilna savų, Kaune gimusių ir au
gusių. Tų viešųjų darbų taip 
maža, kad nuo ryto ligi vakaro 
prakaituodami vos litą, kitą su
kala. Jie taip į savo darbą įki
bą, kad svetimo žmogaus iš tolo 
neprisileidžia.

Ir taip išbandę visas galimy
bes rasti darbo ir išleidę pa
skutines sutaupau dažnas užsuka 
į paskutinę vietą, taip vadinamą 
darbo biržą. Nuo ryto ligi pie
tų čia pilna visko—murkso pa
gyvenę vyrai, jaunikaičiai, snū
du riuoja pagyvenusios moterys, 
jaunos mergaitės. Vieni apdris
kę, kiti švariai apsirengę. Visi 
laukia, ar neateis koksai nors 
darbininko ar tarnaitės reikalin
gas ir ar nepasirinks bent vieno.

Pasitaiko, kad užeina kai kas, 
pasirenka vieną ar keletą stiprių I 
vyrų ir prasideda derybos. Už į 
darbo dieną su savo valgiu, su 
savo drabužiais pasiūlo du-tris 
litus. Pasirinktieji sutinka, jie 
sutiktų dirbt ir už litą, nes dau
gumas jų dažniausiai būna nė 
sausos duonos neragavę. Išeina 
tokie nušvitusiomis akimis, o ki
ti palydi juos pavydėdami. . .

Mačiau kartą, .kaip viena po
nia ieškojo biržoj tarnaitės. 
Įėjusi ji apmetė akimis visas i 
moteris ir pasirinkusi vieną, tik
rą aukštaičių žemės klonių duk
terį, raudoną, kaip uogą, išdėstė :

—Turėsi plauti grindis, laip- i 
tus, valyti indus, atlikti visą 
ruošą, prižiūrėti vaikus ir t. t. 
Dirbsi su savais drabužiais, bet 
gausi maistą ir dešimts litų mė
nesiui. Ar gerai?

Mergaitė, išspaudusi iš akių
porą ašarų, su tomis sąlygomis 
sutiko.

“Mūsų Rytojus” 1933 m. 96 Nr.
X: *

Tauragės ūkio banko direkto
rius Tauragėje yra vienas tur
tingiausių žmonių. Bet apie jo 
šykštumą tauragiškiai turi visą 
eilę anekdotų. Galų gale dėl 
šykštumo atsidūrė teisme. Di
rektorius Zableckis įtarė savo 
tarnaitę pavogus dešros galą. 
Girdi, ji atsinešusi apie pusę me
tro dešros, bet kai išvirusi, likę 
keli centimetrai. Dėl to padavė 
tarnaitę teisman. Teisme tarnai
tė papasakojo, kad kartą Zab
leckis atėjęs su policija ieškoti 
pavogtų uogų. Radęs stiklinę su 
uogomis ir ją pasiėmęs, be to 
radęs dar moteriškas kelnes, ku
rias taip pat ilgai žiūrėjęs ar 
kartais ir tos ne jo esančios.
Teisėjas tarnaitę išteisino, o iš 
Zableckio priteisė tarnaitei stik
linę su uogomis.

—“—’1 r-
•----- --

“Lietuvos žinios” 1933 V. 6.
* * *

Vėlai vakare stoty rasti ap
sikabinę centralinio šildymo 
vamzdį du plonai apsirengę ber
niukai, vienas kokios 13 metų,ki
tas 15 metų. Paklausti, iš kur 
jie, pasisakė atvykę iš Kėdainių, 
vienas pas seserį, kuri čia kažin 
kur tarnaujanti, kitas pas brolį 
—8 pulko virėją... Vaikai tvir
tino turį geležinkelio bilietus ten 
ir atgal, bet kai reikėjo parodyt, 
parodė kažkokias reklamos kor
teles. Buvo manyta, kad tai bus 
pabėgę iš Kalnaberžio auklėjimo 
įstaigos jauni nusikaltėliai. Ge
ležinkelio policijoj vaikai besi- 

I aiškindami “suklupo” ir prisipa
žino, kad neturi čia nei seserų, 
nei brolių, o atvyko “zuikiu” 
tikėdamies, kad kareivinėse kur 
nors priims juos auginti, nes 
vienas neturi visiškai tėvų, kito 
tėvai be darbo. Peralkę ir suša
lę naktį bijoję eiti į nežinomą 
didelį miestą.
“Dienos Naujienos”, 1933.XII.9.

* * *
i

Abejuose fortuose gyvena 25 
šeimynos. Kiekviena šeimyna tu
ri atskirą butą—šlapią patalpą 
po žeme, tikriau sakant, atskirą 
kamerą. Tokių kamerų yra di
desnių ir mažesnių. Didesnės su 
langais, o mažesnės be jų. Bet 
užtat mažesnėse šilčiau. Grindų 
kamerose visai nėra, pečių taip 
pat. Gyventojai patys susilipdo 
iš poros plytų kokį pečiuką, o kai 
užkuria kamera prieina pilna dū
mų ir pasidaro be galo tvanku. 
Juose gyvena daugiausia bedar
biai, kiti jau likę Lumpėnais. 
Purvini, apdriskę, atrodo kaip 
ligoniai. Ir iš tiesų retas kuris 
iš jų sveikas. Mokėt reikia 15 
litų į mėnesį. Ir dar ne kiekvie-, 
nam leidžia ten apsigyventi. Tu
ri gauti iš policijos liudijimą, 
kad nebuvai baustas, nesėdėjai 
kalėjime ir tt. I 

Teko aplankyti šeimyną iš 6 siekia 24,000. Už Vileišio ir Vy- 
žmonių. Visi bedarbiai, tiktai tauto tiltus atsiskaitant pada- 
vienas vaikas kokių 14 metų ryta valstybei nuostolių 150,000. 
amžiaus dirba “Aleksoto” stiklo “Tautos Balsas”, 1933-VIII.19. 
fabrike ir gauna 2 litu 75 cen-l * * *
tus per dieną, jis dirbo naktinėj 
pamainoj. Jis gulėjo drėgname 
kampe. Pradėjus kalbėt su mo
tina jis nubudo ir paprašė val
gyt. Motina verkdama paaiški
no, kad paskutinius porą litų ji 
buvo priversta sumokėt miesto 
valdybai už butą.

—Nėr gyvenimo, nėr jokios 
išeities, tik imk virvę ir pasi
kark—skundėsi tie fortų gyven
tojai.
“Lietuvos žinios”, 1933, 297 Nr.

* « *
Su ūkiais šiandien ypatingai 

bloga. Jei jau varžo ūkį, tai vi
sai už menkas sumas. Gaila ūki
ninkų, tačiau ką padarysi, sko
la ne rona—neužgys. Taigi ne
senai man teko varžyti vieną 
ūkininką Veliuonos valsčiuje. 
Ir žinoma, niekas, iš to neišėjo. 
Mat, tas ūkininkas nebijo jokio 
antstolio, nes jo ūkis pagal žmo
nių pasakojimus esąs užkeiktas, 
tačiau svarbiausia, kad tėvas 
turi tris žaliūkus sūnus, .kurie 
jei tik pirkėjai ateina ūkio ap
žiūrėti išeina su gerom kampuo-

EAISyf

tom' lazdom ir tokiais baisiais 
žvilgsniais apdalina pirkėjus, 
kad tuos tik šiurpas pakrato ir 
nueina sau.

—Ką čia, mano, pirksi. Pa
degs arba užmuš. Ir taip jau tre
ti metai to ūkininko išvaržyti 
negalima, o skolų jis turi, anot 
juokdario, tris Baltijos marias.

Nuovadose varžytinių skelbi" 
mų pilna, tačiau ūkių nedaug 
teišvaržo.

—Karves—sako ūkininkas — 
ne mano. Trobesiai ne mapq. žo
džiu, čia mano nieko nėra. Vis- 
nuosavybės dokumentus ir ka- 
kas brolio.
‘ Pradėjau žiūrinėti, tikrinti 
maro j užėjau 12 šeškų kailiukų.

—O šičia tai mano, tačiau jau 
vabalų suėsti, niekam nebetin
ka.

—Na tinka ar netinka, vis dėl
to aš juos aprašysiu.

Ir ką jūs manot, ūkininkas 
pajuodo ir balsiai sušuko:

—Lauk, lu smarvė, kokią tu 
turi teisę šeškus aprašinėti!

“Mūsų Rytojus”, 1933.XI.7.
* :|s *

Bįrželio-liepos mėnesiuose iš
kilo aikštėn šie Išeikvojimai. 
Pašto ženklų afera padaryta 
valstybei nuostolių apie 4 milio- 
nus litų. Kubilius išleisdavo iš 
muitinės neapdėtus pašto rink
liava radio aparatus ir tuo są
moningai padaro nuostolių apie 
13,000 lt. Kauno pašto taupo
mųjų kasų kasininkas Janulis 
pasisavino 100,000 litų ir pabė
go. Iš Tauragės pašto išvogta 
13,000 lt., Panemunės (Pagėg. 
aps.) pašte išeikvota apie 10,000 
litų. Iš Kauno miesto valdybos 
kasos — 100,000. Koperacijos 
banko tarnautojas Markevičius 
išeikvojo 73,000 litų. Valstybės 
radiofono buchalteris Linkevi
čius išeikvojo 28,000. Belvede
rio pienininkystės ir gyvulinin
kystės mokykloj išeikvojimas

Rimtas, sąžiningas amatinin
kas lietuvis j ieško betkurios rū
šies darbo: šaltkalvio, modelisto, 
stalio; sutinku dirbti 8 valandas 
per dieną už 3 litus (50 ameri
koniškų centų—E. R.). Kreip
tis : Kaunas, Linksmadvaris, 
Vyties g-vė 10. K. Navarauskas. 

“Lietuvos Aidas.” 1933. XI.24.
* :j: *

Ponas vidaus reikalų minis- 
teris savo kalboj pabrėžė, jog 
Lietuva turi būti dėkinga savo 
tautiškai vyriausybei. Nes tik ji 
sugebėjo pašalint nedarbą, pa
šalint atskirų gyventojų sluoks
nių nesantaiką, duoti tokį gyve
nimą, kur nėra nei alkanų, nei 
be pastogės. Tuo atžvilgiu mes 
galim didžiuotis prieš kitas tau
tas.
“Lietuvos Aidas”. 1933. XII.17.

Washington, grd. 13.— 
13.—Pranešama, kad kon
greso dauguma priešinsis 
turčių reikalavimams nu
mušti taksus, dabar imamus 
nuo nepaskirstytų pelnų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
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) . •

GREAT NECK, N. Y.
Prašome Pirmyn Choro narių įsi- 

tėmyti, kad repeticijos įvyks gruo
džio 15-tą, trečiadienio vakare kaip 
8 valandą. Reiškia šį vakarą.

CLEVELAND, OHIO
LDS 4-to' Apskr. susirinkimas įvyks 

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

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

gia didėlį balių; gruodžio 17 d., penk
tadienio vak., 8 vai. Įvyks Sūnų ir 
Dukterų Švėb.,’ 1057 Haniilton Avė. 
Prašome visų draugų dalyvauti šiame 
baliuje.' ‘ Įžanga labai maža ir prie 
įžangos tikieto gausite valgyti, gerti 
ir šokti. Turėsime gerą orkestrą šo-

■5

kiąms. Užtikriname visiems atsilan
kiusiems, kad praleist linksmai vaka
rą. — Kom. (293-295)

Puslapis Penkta^.

VARPO KEPTUVE
HUDSON, MASS.

TDA 20 kp. metinis susirinkimas 
įvyks 18 d. gruodžio, 7 vai. vak. H. 
L. P. Kliubo Svet. Prašome visus na
rius laiku pribūti susirinkime, turė
sime svarbių dalykų aptarti, šiame 
susirinkime dalyvaus ir Distrikto Or
ganizatorius, T. Burr. Kviečiame ir 
pašalinius dalyvauti šiame susirinki
me, susipažinti su šios organizacijos 
Veikimu. — Org. (294-296)

WORCESTER, MASS.
Drauges ir Draugai! Kurie mano

te važiuoti į Bostoną Kalėdų Dienoj 
pamatyt perstatymą didžiosios opere
tes “Komevilio Varpai,” malonėkite 
paduoti savo vardus M. Kizienei, 29 
Endicott St. Taipgi draugai, kurie 
važiuosite su mašinom, praneškite 
kiek galėsite nuvežti norinčių važiuo
ti. Komisija nori sutvarkyti taip, kad 
būt galima važiuojančius kuo pi
giausia nuvešti. — M. K.

(294-295)

HAMTRAMCK, MICH.
TDA Kazio Giedrio kuopos susirin

kimas įvyks 19 d. gruodžio, 10 vai. 
ryto, 3014 Yemans. Malonėkite vjsi 
nariai dalyvauti susirinkime, nes bus 
valdybos rinkimas 1938 metams ir 
Pramogų Komisijos raportai. — Org. 
J. Ste. (294-296)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp.' susirinkimas įvyks 

gruodžio 19-tą, sekmadienį po pietų, 
2-rą vai. 1252 Providence Rd. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus renkama nau
ja valdyba ateinantiems metams. — 
Sekr. (294-296)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apylinkės lietuvių 

žiniai. Gruodžio 19-tą, A. K. Partija 
rengia didelį masinį susirinkimą. 
Kalbės drg. Steve Nelson, nesenai 
sugrįžęs iš Ispanijos, apart jo, bus ir 
kiti kalbėtojai ir taip pat muzikalė 
programa. Bus Manfield Hall, kam
pas' Northampton ir S. Washington 
Sts. Pradžia 7 vai. vak. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti.

(294-296)

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

Rūgšti rugine, sn/di ruginė, cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
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 svori ir kainas.

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

GARSINKITES “LAISVĖJE”
GRAŽI KALĖDOMS DOVANA!

Knyga—išsimokinimas notų 
be mokytojo

8 Lekcijos $1.50. Gausite dvi knygas, 
vieną dovanų

Gaunama pas pati kompozitorių

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

3
G. A. BARONAS

Rd. 1, Box 428, Warren, Mich. 5

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

Si

s

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GKABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

5
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 8 
5

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

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Naujausio išdirbimo, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yrą skirtingų kainų. Nau
jos mašinukes parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

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

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

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

kale kąlbamų mašinėlių.
“Laisve” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų iŠmokesčių.

‘LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.
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Valgykite Medų
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“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.
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<|>

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius
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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 j “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

S
Odos-Kraujo-Nervy Chronišky 
Ligų Gydymas Vyram-Moterijn
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VU Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖšLĄŽARNftS 

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

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimą* 

DĮano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. Į. ZINS
110 E. 16 St. T“r*’ Uni»" S* ir Irviną PI. tyeW York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: » Ą. M. iid | P. jf,

■ .................. ...................................... -Tirti
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MASPETlt N. Y.

Vienas blokas nuo lietuvių bažnyčios

Duokit Kelią ir Kitam!

THOMSON

JBS

Prašo Padėt Darbe

FOTOGRAFAS FRANK DOMIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, ‘‘Laisvės” Name

JOHN VALEN

—r

PHONE PULASKI 5-1090

TDA Lietuvių Kp. NariamsSaugos Unijistą
atostogauti.

Rep. OPEN DAY AND NIGHT

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
žino-

kuris nuo to mirė.

2$
X •w

E

S

I PAIN-EXPELLE-R 1

Paskirta auka $2.
Centro sekretorius

b 
g 
$

Malinauskienę, K. šolomskienę 
ir H. Kanaporienę.

Apart geros vakarienės, sve-

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenūe J 

Kampas E. 2Srd Si.

prisųsime NATU- 
TEA.

Paselos orkestros. Šokiams ti- 
kietas 35c. Dainuos solistai: A. 
Velička, P. Pakalniškis, A. Kli- 
maitė ir L. Kavaliauskaitė.

Rengimo Komisija.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
. Sun. all day and night.

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

iždininku— 
Velička, korespondentu—Murei- 
ka, knygiais—Kuraitis ir Murei- 
ka. Kp. Korespondentas.

Skaityta laiškas nuo Ateivių
Gynimo, kviečiantis dalyvaut

w o R-A <>;■ r a Mid/u.b'!
Ll H 1 M e nY j

Clement Vokietaitis J
LIETUVIS ADVOKATAS | 

SO Court Street 8 
T»Z Triangle 1-3621 |

Brooklyn, N. Y. ||

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Dr. Herman Mendlowitz!
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Managed by
RHEA TEITELBAUM

OFISO VALANDOS 
nuo 1—1 dienų ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. T.

BROOKLYNO MOTERIM
ALDLD Moten? 81-mos kuopos 

priešmetinis susirinkimas įvyks ši 
ketvirtadienį, 16 gruodžio, lygiai 8 
vaL vakaro, “Laisves” Salėj. Visos 
narės pribūkite laiku, nes bus per
rinkimas kuopos valdybos ir kiti rei
kalai. Kviečiamos ir ne narės.—Sekr.

(294-295)

Valdybos rinkime palikta vir- 
įšininkais visi buvusieji, su maža 
Į permaina: Organizatorių—Wa-

įdedame Master-Kraft Oil Burners j Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių*
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
gamdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir J už prieinamų kainų
Parunnuiau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Sleeping Accomodations.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes elereiterio stoties.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185-tos kuopos metinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, gruod
žio (Dec.) 15 d, Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave, Brooklyn, N. Y, 
8-tą vai. vakaro.

Malonėkit visi nariai susirinkt ap
tarimui svarbių reikalų.

O. Daugėlienė, Sekr.

Stephen Aromiskis
(Armakauskaa)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. .

Telefonas: EVergreen 7-4381

Tūkstančiai pasiekė palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su kelinis 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLERIS 

su “Inakro” vaisbaženkliu yra
II "^naudojamas per 70 metų.

sale) parduotuves ir pataria apie 
i pirkinių vertybę ir madingumą. 
| Jis taipgi tebetaiso visokius 
Į laikrodžius. Sic.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

K. Hutchinson, 28 m., 34-16 ir jis atvyks pas pirkėjus. Jis 
93rd St, Jackson Heights, juos nusiveža į urmo (whole- 
Queens kriminalistų teismo su-1 - - - • ■ ■
..... ...... > po $1,000 kaucijos už 
suvažinėjimą ir palikimą ne-

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavufl 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui eshnt ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju {vairiom 
spalvom.

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

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

Pajieškau gyvenimui draugės tarpe 
naitienę, F. Kazakevičienę, O. Į 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. £292-294)

< nuo
dieną

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

Puslapis Šeštas

Šį Vakarą Tom Mooney Išlaisvinimui Mitingas; Dalyvaukite!

Gruodžio 8 d. Tom Mooney susilaukė 55 metus savo amžiaus ir pasižymėjo savo 
kalendoriuje kalėjime. Kaip jis kalėjime, jau prabėgo 21 metai. Vienok Mooney 
nenusiminęs ir laukia tos dienos, kada jis vėl bus laisvėje.

Tomui Mooney laisvę suteiks tik stiprus darbininkų judėjimas. Tuo tikslu trečia
dienio vakarą, 15 gruodžio, rengiamas milžiniškas masinis mitingas Madison Sq. 
Gardene, 50th Street ir 8th Ave., New Yorke. Jį rengia darbo unijos, TDA ir ki
tos masinės organizacijos. Kiekvienam Tom Mooney išlaisvinimo šalininkui svar
bu dalyvauti. Kalbės majoras LaGuardia, senatorius Murray, kongresmanai Mave
rick, O’Connell, Honeyman, taipgi žymūs darbininkų vadai. Vito Marcantonio bus 
vakaro pirmininku. Įdomu ir svarbu ten būti.

Ar Lietuvis Bus Kumš
tininko Čampionn?

Eddie Hogan (Yuskis), lietu
vis smarkus kumštininkas iš 
Waterbury, Conn., yra vienas iš 
pagarsėjusių jaunuolių, iš kurių 
gal bus kumščiakovių čampio- 
nas.

Iš ALDLD 1-mos Kuopos Lietuvių Kom. Frakcija
Susirinkimo

Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyko 9 d. gruodžio. Org. rapor
tavo, kad per metus įvyko šeši 
parengimai ir dvejos prelekcijos.

Komisija rengimui judamų 
paveikslų raportavo, kad judžiai 
perdaug kainuotų. Prieita prie 
išvados, kad plačiau pasiteira
vus apie juos ar kitą kokį paren
gimą suruošti to vietoj. Palikta 
komisijai rūpintis ant toliau.

Iš bendrų parengimų Sąryšio 
raportavo K. Levanas, kad kuo
pa gavo $5 pelno.

Apskričio laiškas priimtas ir 
apskričio bilietukai gerai plati
nami.

Rengiamės prie iškilmingo 
metinio bankieto, kuris įvyks 
16 d. sausio, 1938 m., Lietuvių 
Am. Piliečių Kliube. Laikas jau 
beliko trumpas. Įžangos ti.kietų 
esame išdavę daugiau dviejų 
šimtų. Ko mes, komisija, norė
tume, tai kad draugai, kurie pa
ėmė tikietus, visus parduotų ir 
pinigus grąžintų prieš vaka
rienę, “Laisvės” raštinėj, pasa
kant, kiek ir nuo ko buvote gavę 
tikietų. Toj pat vietoj galima ir 
pasipirkti vakarienės tikietų.

Tikietai, perkant iš anksto, 
vienas doleris, o prie durų— 
$1.25. Vakarienes gerumą gali
me užtikrinti. Gaspadines, pa
tyrusias valgių gaminime, turi
me šešias: M. Maželienę, M. Ba-

K. Petrikienė Kalbės Lisajų 
Sūnaus Laidotuvėse

Draugų Lisajų sūnus Alber
tas, kuris mirė 13 gruodžio, pa
šarvotas tėvų namuose, 26 Cros
by Ave., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, 16 gruodžio, 2 vai. po pietų, 
Alyvų Kalnelio kapinėse, Mas- 
peth; L. I. Ant kapinių kalbės 
draugė K. Petrikienė.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas) .

Mūsų gatvėse įvyksta daug 
nelaimių dėlto, kad tūli auto 
vairuotojai neduoda kitiem 
kelio, nepraleidžia.

Gi tam taisyklė yra labai aiš
ki ir paprasta: kur prie kryž
kelės nėra važiuotos tvarkyto
jo nei lempos, ten važiuojantis 
iš dešinės turi legalę teisę pra
važiuot pirmutinis. Tačiau, 

I reikia perspėt ir turinčius tą 
teisę nešinau dot ja per prie
varta, nes iš nelaimiu aukų *.7 A C

daugelis būnai važiavusių tei
sėtai. Trafiko Stotis “K.”

Majoras Susitaręs Dėl 
Butu Statybos

Majoras LaGuardia susita
ręs su J. V. butų administrato
riumi Strauss, padarydamas 
kai kuriuos nusileidimus, kad 
gaut administratoriaus sutiki
mą tuojautiniam pradėjimui 
butų statybos, kuriai manoma 
išleist $40,000,000. Tuo reika
lu majoras greit vėl vyksiąs 
Washingtonan.

Atsidaro Nauja

Lietuviška Barbernė
kurios savininku yra

Stanislovas Kunevičius
Gerai patyręs barberys, pui
kiai įruošta vieta tinkamam 

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

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

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 
pairusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tains 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 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 

i iki vėlai.

. Tik nesenai Jack Sharkey bu
vo čampionn. Sharkey buvo pir
mas žinomas lietuvių atletas, bet 
atrodo, kad yra jų daugiau. Jei
gu Eddie Hogan išlaimėtų čam- 
pionatą, tai jis būtų antras lie
tuvis pasaulinis čampionas! Mes 
jau žinom, kad perdaug mūsų 
ristikų ir atletų yra vadinama 
“lenkais”, bet tikrenybėje šiais 
laikais yra pusėtinai daug lietu
viškų sportininkų. Yra sakoma, 
kad lietuviai yra drūti ir tą ga
lim tikėt, kada pažiūrim į tuos j konferen-joj, įvyksiančioj saus, 
jaunus lietuvius, kurie dabar . 9 d. 1938 m. Išrinkta trys dele- 
yra amerikoniškose arenose gatai: Mureika, Gužas ir Kovas, 
(rings).

Tik gaila, kad lietuviai neat-' 
kreipia atydos į tuos jaunus vy- kas raportavo, kad 
rus ir neduoda jiems moralės pa- 1937 metus—“Kelias 
ramos. 
ir žinot tuos lietuviškus 
čiakovius.

Ateinantį penktadienį 
Hogan kumščiuosis su 
Baer. Jeigu jis išlaimės, tai irjgą. 
galima tikėti, kad jis bus ant ke-i tą ir pirmiau išleistą ALDLD 
lio j “čampioną”. Mums irgi rei- knygą, 
kėtų tam lietuviui duot kiek iš- 
galim moralės paramos ir pri
duoti drąsos iki išlaimės!

Aš jums suteiksiu žinių apie' rison, protokolų rašt. Kovas, fi- 
jo progresą, bet noriu, kad jūs nansų—Balčiūnas, 
visi eitumėt ir, kaip sako, “cheer 
him until he wins!”

Tom Ycrmal.

d. šoloms-
knyga už čiai galės pasišokti prie geros J. 
Į šviesą”

Mums reikėtų suprasti į—jau baigiama ir sekančiame 
kumš-1 susirinkime bus dalinama na-

I riams. Todėl nariai ir narės ma- 
Eddie lonėkite užsimokėti užsilikusias 

Buddy , duokles ir gaukite tą puikią kny-
Naujai įstojanti nariai gaus Senas Vincas Lankosi 

Brooklyne

Policijos sargyba pastatyta 
saugot Austin Muldoon, Com
pressed Air Workers Unijos 
102 Lokalo sekretorių, kuris 
telefonu gavo grąsinimus, kad I 
jis “atsiimsiąs savo,” '
kad jį “pavėžins.” 
deda pastangas išaiškint žu- 
deikas tos unijos pirmininko 
Norman Redwood, kuris buvo 
nudėtas pereitą vasarį, kada 
jisai vedė kovą prieš naudo
jimą pigių darbininkų 6th 
Avė. subvės statyboj.

Pirmadienio vakarą lankėsi 
“Laisvės” įstaigoj plačiai žino
mas lietuviuose apysakų rašė- 
jas Vincas Jakštys arba geriau 
žinomas jo raštus skaitančiajai 
lietuvių visuomenei kaipo Senas 
Vincas. Jisai atvykęs čia pasi
svečiuoti pas brooklyniečius ir 
apylinkėje. “Tai mano atosto- 
ga,” sako d. Senas Vincas, “ži
note, kad farmeriai vasara ne- 
gali atostogauti.”

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
I

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS 

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17-tos kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 15 
gruodžio, 7:30 vakaro, “Lais
vės” Svetainėj.

Draugai ir draugės: Šis su-
Muldoon ' brinkimas yra labai svarbus 

, visiems. Viena, rinkimas valdy
bos 1938 metams; antras, turi
me prisidėti prie sukėlimo pi
nigų politiniams kaliniams, nu
teistiems trumpiem ir ilgiem 
terminam kalėjimo, taipgi rin
kimas delegatų į ateivių gyni
mo konferenciją ir naujų na
riu gavimas į TDA.

Valdyba.

Parduoda ir Taiso 
Laikrodėlius^

SAUGOK SAVO KOJAS!

Mrs. K. Kane prie 29-15
Ditmars Blvd., Astorijoj, smar
kiai užgavo automobilis, su
laužydamas abi kojas. Auto , queens 
vairuotojas H. Moore paleistas' laikytas 
be kaltinimų. Reiškia ir pėsti- suvaz.ulvJ1IIli} „ pallR1Illi} lle..

• n,n'cąi turi sau£otz savo kojas, laimės vietoj Fritz Kummet, I 
neatsidet ant automobilistų.

Brooklyniečiams gerai 
mas Viktoras Januška, 104-56— 
118th St, Richmond Hill, nors 
nebeužlaiko brangakfnenių krau
tuvės, tačiau pas jį galima gaut 
visokių laikrodėlių, žiedų ir ki
tokių brangumynų. Norinti 
pirkti tokių daiktų gali nuvykt 
pas jį į namus arba parašyt jam




