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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!
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Kadangi dėl to dalyko kadaise 
buvo rašyta šitoj kolumnoj, tai 
ir šį adv. Bagočiaus pareiškimą 
tenka čia pakartoti.

Prie progos tenka pasakyti 
' mūsų korespondentams: Veng

site neteisingų aprašymų, veng-

Beširdė mirtis ir vėl išplėšė iš- 
mūsų tarpo vieną, šiuo kartu 
pasiėmė jauną, vos pražydusią 
Elytę Gražuliutę (žiur. šios die
nos “L.” korespondenciją iš Eli
zabeth, N. J.).
* Berods Leonardo da Vinci yra 
pasakęs:

Žmogiis mano, kad jis ruošia
si gyventi, bet, iš tikrųjų, jis 
ruošiasi mirti.

Velionė Elytė buvo nepapras
tai gabi mergina ir domėjosi 
darbininkų judėjimu. Ji mokė
jo labai gražiai (angliškai) ra
šyti ir, rodosi, rašytojavimo pro
fesijai ji ir ruošėsi. Rašinėjo 
ji kadaise ir “Laisvės” angliš
kam skyriui.

Ir štai, va, pačiam pradėjime 
gyventi, nelemtoji mirtis išplėšė 
iš mūsų tarpo daug žadančią vei
kėją!

Šitoj didelio liūdesio valandoj 
mirusios tėveliams dd. Gražu
liams reiškiame mūsų gilią už
uojautą !

Buržuaziniai laikraščiai ir net 
diplomatai daug triukšmavo dėl 
Maskvoj dingusių “amerikonų 
Robinsonų”.

Tačiau, kai atsipeikėjo, USA 
valstybės sekretorius, pagaliau, 
surado, kad Robinsonai jau se
nai mirę ir ne Maskvoj, bet Am
erikoj.

Gal būt koki nors šnipai-troc- 
kistai mirusiųjų Robinsonų var
du išsiėmė Amerikos pasportą 
ir nusidangino Sovietui Sąjun
gom

Jeigu tai buvo fašistų šnipai, 
nuvykę Sovietų Sąjungon šnipi
nėjimo tikslais, tai aišku, kad jų 
Sovietų vyriausybė nėpaglbstys.
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DIDYSIS KAPITALAS ŠAUKIA “MIR
TIES BATALIONĄ” NUVERST NAUJA J A 

DALYBA, NUŽUDYT ROOSEVELTA
Jungtinių Valstijų Prekybos Rūmo Redaktorius Ragino 

1,200 Fabrikantų Detroite Griebtis Ginklo prieš Valdžią
Detroit, Mich. — “Ar jūs 

esate pasirengę įstoti į mir
ties batalioną, idant išgel
bėt šios šalies konstituciją 
ir mūsų ekonominę tvar
ką?” šaukė Merle Thorpe; 
redaktorius laikraščio “Na
tions Business”, kalbėda
mas bankiete 1,200 fabri
kantų ir bosų.

Tai buvo šaukimas orga
nizuot fašistų jėgas ir 
smurtu nuversti Naujosios 
Dalybos valdžią. Bet kapi
talistiniai laikraščiai užty
lėjo tokią maištišką Thor- 
pe’o kalbą, pasakytą praei
tą ketvirtadienį.

Thorpe, redaktorius Jun
gtinių Valstijų Prekybos 
Rūmo organo, turinčio 300,- 
000 skaitytojų, reikalavo ne
leisti piliečiams rinkti se
natorių ; sakė, kad senato
riai turi būt skiriami iš vir
šaus.

Jo atsišaukimas į “mir
ties batalioną” buvo naujas 
raginimas pašalint Roose- 
veltą arba nužudyt jįjį. To-

kią1 “idėją” jau pirmiau pa
skelbė New Yorko republi- 
konų organai “Herald-Tri- 
bune” ir “Sun.”

Kada Thorpe šnekėjo apie 
Jungtinių Valstijų “konsti
tucijos išgelbėjimą,” jis gal
voj turėjo palaikymą Vy
riausio Teismo cariškos sau- 
valios, su kuria tas teismas 
iki šiol viešpatavo virš Am
erikos konstitucijos.

Kapitalistus jis vadino 
“turtų gamintojais”, o be
darbius “naikintojais/ ~ 
gi jis ir šaukė “turtų ga
mintojus” ir fašistinius gai
valus apskritai griebtis 
ginklo ir nušluoti demokra
tinę tvarką. “Gamint pro
duktus naudojimui tai yra 
asiliškumas!” rėkė Thorpe, 
garsusis trimitas didžiųjų 
kapitalistų, ir pakartojo jų 
obalsius: Taupyt šalies iždą, 
“neeikvot” jo bedarbiams ir 
nūmtišt faksus nuo bergž
džiai laikomų stambių kapi
talų.

Jau ir kruvinasis generolas Franco, agentas Hitlerio ir 
Mussolinio, fašistiniai saliutuoja savo pasekėjus.

AMERIKA REIKALAUJA, KAD JAPONI
JA PILNAI ATSIPRAŠYTU IR ATLY

GINTU UŽ NUSKANDINTUS LAIVUS
Perspėja, kad Japonija Nedrįstų Varžyt Amerikiečių Teises 

Chinijoj; Reikalauja Apsaugot nuo Japonų Atakų

Šmeižia Negrus, Puola 
Algu-Valandu Bilių

Japonai Įsteigia Neva 
“Chiny Respubliką”

• Washington. — Kongres-

Mūsų korespondentas South 
Bostone turėjo pasikalbėjimą su 
adv. F. J. Bagočium, kuris, tarp 
kitko, išsireiškė ir apie prieš ke
lias savaites sakytą prakalbą 
West Lynne.

Mūši] korespondentas, rašyda
mas apie tą prakalbą, matyti, 
neprisilaikė tiesos, nenugirdo 
arba iškreipė kalbėtojo mintį. 
Adv. Bagočius štai ką sako mū
sų southbostoniškiui korespon- 
tui:

“Lynno prakalbų korespon
dentas klydo, rašydamas ‘Lais
vėj ’ apie sakytą mano prakalbą. 
Matomai, jis nenugirdo, kad aš 
ne savo 'nuomonę raiškiau, bet 
citavau Sovietų Sąjungos priešų 
argumentus prieš Staliną. Nu
rodžiau, kad priešai rašo būk 
Stalinas nemokytas, pravoslavų 
popų seminarijos auklėtinis ir 
padoriai nemokąs net rusų kal
bos.

“Tuojau aš ten nurodžiau, 
kad būtų nelogiška taip manyt,
kad vienas žmogus galėtų už no- japonus ir išpyškino į juos 
šių vedžioti suvirs 180 milionų tūkstančius kulkų,/nors ne- 
gyventojų. Toliau nurodžiau, pataikė. Bet kai japonų 
kad ipenama Stalino diktatoriš
ka galybė yra tik kapitalistinės 
spaudos burbulas. Mes aiškiai 
matome, kad Sovietų Sąjungos 
industrijoj ir ekonomijoj pada
ryta stebėtinas progresas, kuris 
negali priklausyt nuo vieno ar 
kelių asmenų užgaidų ir genial- 
iškumo. Pasaulis žino, kad šian
dien Sovietų Sąjunga yra vie
nintelis taip vadinamo demokra
tinio tautų bloko nugarkaulis. 
Daleiskim, kad mano filozofija 
su tūlais Sovietų Sąjungos reiš
kiniais ir nesutinka, bet tokios 
nesąmonės, kokias Lynno kores
pondentas patiekė ‘Laisvėj’ ne- 
atatinka mano ypatai”.

Amerikos Jūrininkai 
Gynėsi nuo Japonų

Dingę “Robinsonai” Bu
vę Šnipai prieš SSRS

Shanghai, grd. 15.—Ang
lai praneša, kad japonai iš 
dviejų motorinių valčių ap
šaudė kulkasvaidžiais Ame
rikos karinį laivuką “Pa
nay” Yangtze upėj pirma, 
negu japonų lakūnai bombo
mis jį atakavo ir nuskandi
no.

Japonų lakūnai, dvylika 
sykių nusileisdami tik už 
kokio šimto jardų, pylė kul- 
kasvaidžių ir bombų ugnį į 
“Panay” ir tris amerikinius 
Standard Oil 'kompanijos; 
laivus.

“Panay” jūrininkai nusta
tė savo 10 kulkasvaidžių į

Washington. — Senato-

manas B. H. Snell, republi- 
konų vadas, smerkė Black- 
Connery’o įnešimą dėlei 
darbo laiko apribojimo ir 
būtinos algos nustatymo 
ypač todėl, kad, pagal tokį 
įstatymą, turėtų būt moka
ma ir negram darbininkam 
bent po 40 centų per valan
dą. O jie esą “prastesni” už 
baltuosius..... Jis sakę, kad 
joks įstatymas negalėtų pri
versti samdytojus pietinėse 
valstijose mokėt negram po 
40 centų už valandą. Ban
dykite, girdi, prispirt pieti
nius žemės savininkus ir ki
tus viešpataujančius ten 
baltuosius duot negrams ly
gias pilietines teises,• nors 
šalies konstitucijos patai-

rius Copeland ir kiti atža- Symai pripažįsta jiem tokias 
gareiviai pnphaupė šmeiž- teises.
tų prieš Sovietus kaip “te
roristus”, kada paskutiniu

Demokratas kongresma- 
nas S. D. McReynolds, pir-

bomba mirtinai sužeidė 
“Panay”, jo kapitonas įsa
kė jūrininkam nustot ir 
gelbėtis iš skęstančio laivo/

Respublikiečiai Bombarduoja 
Fašistus Madrido Srityj
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Respubli
kos artilerija bombardavo 
fašistų pozicijas į šiaurius 
nuo Madrido. Kanuolių šo
viniais1 daužė ir sprogdino 
fašistų trokus, kuriais buvo 
gabenama šviežia jų kariuo
menė į šį frontų. i

kit iškraipymo, draugai, kadan
gi iškraipymas, neteisybės pa
rašymas kenkia ne tik asmeniui, 
apie kurį rašoma, bet ir pačiam 
laikraščiui.

laiku dingo iš Maskvos vieš-1 mininRas užsienių santikiu 
^a^1]]ama^ am^1^“, komisijos, pareiškė, būk 

prezid. Rooseveltas “nere- 
miąs” minimo algų-valandų 
sumanymo. O visiem žino
ma, jog tas sumanymas bu
vo vienas svarbiausių rei
kalų, kuriem Rooseveltas 
sušaukė dabartinę, speciąlę 
kongreso sesiją.

McReynolds savo kalba 
tarnavo republikonam ir 
tiem atžagareiviam demo
kratam, kurie stengiasi su- 
mušt Black-Connery bilių, 
reikalaujantį sutrumpinti 
darbo savaitę ir nustatyti, 
kiek samdytojai būtinai tu
ri mokėti algos darbinin
kams.

tis “rašytojas Donald L. 
Robinson” ir jo pati. %

Dabar Jungtinių Valsti
jų užsieninė ministerija pri
pažįsta, kad “Robinsonai”, 
vykdami į Sovietus naudojo 
falšyvus pasportus, ir kad 
jiedu išvažiavo be jokio lei
dimo arba vizos. Kas jie to
kie, dar nežino pati Ameri
kos valdžia. Yra nurodymų, 
kad vadinami “Robinsonai” 
veikė kaip šnipai prieš So
vietus.

Bet dar štai kas paaiškė
jo. “Robinsonai” nusirašė 
vardus pavardes ir gimimo 
laiką nuo dviejų vaikų kapų 
paminklų Brooklyne, N. Y. 
Nusikopijavę tokiąs žinias 
nuo antkapių, jiedu nuėjo į 
miesto sveikatos komisijos 
raštinę ir išgavo tų vaikų 
gimimo metrikus-certifika- 
tus. Paskui su tais certifi- 
katais. ‘ apgavingai išgavo 
pasportus iš valdžios.

Gubernatorius Paskyrė CIO 
Vadą j Šelpimo Komisiją

Peiping, grd. 15.—Japo
nijos karo mašina paskelbė, 
būk įsikūrė nauja “Chinų 
respublika.” Jinai apimanti 
ne tik paskutiniu laiku už
kariautas provincijas šiau
rinėj Chinijoj, bet ir Shang- 
hajaus- Nankingo sritį.

Japonų steigiama neva 
“Chinų respublika” apimtų 
antra tiek didesnį plotą ne
gu “Manchūkuo ir turėtų 
apie 150 milionų gyventojų, 
tai yra, penkis sykius dau
giau kaip Manchukuo.

Prie vadinamos “respub
likos” japonai dar nepriski
ria Chaharo ir Suiyano. Šias 
dvi provincijas jie planuoja 
prijungt savo viešpatauja
mam Manchukui.

Į klastuojamos “respubli
kos” valdybą japonai įstatė 
buvusį Chinijos finansų ir 
vidaus reikalų minister] dr. 
Tangą Gen-ho, senai žino
mą japonų pataikūną, ir ke
lis kitus parsidavėlius neva | 
“chinų vadus.”

Japonijos valdžia veid
mainiauja, būk dar “nepri
pažįsta naujos Chinų respu
blikos;” bet jeigu Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžia 
nepasiduos japonam, tai Ja
ponija pripažinsianti tą ap- 
gavingą “respubliką”. O ja
ponai nustatė jai tokius 
“principus”:

“Stipriai kovot prieš cen- 
tralinę šalies valdžią ir Kuo- 
mintangą (chinų “liaudies” 
partiją), visiškai išnaikint 
komunistinį judėjimą ir šir
dingiausiai bendradarbiaut 
su Japonija.” 1✓

Demokratinių Šalių Apsileidi
mas Padrąsino Japonus

Washington. — Amerika 
nepatenkinta ligšioliniais 
Japonijos atsiprašymais už 
tai, kad japonų lakūnai 
bombomis paskandino Jung
tinių Valstijų karinį laivu- 
ką “Panay” ir tris Standard 
Oil kompanijos laivus. Nau
joj protesto - reikalavimo 
notoj Jungtinės Valstijos 
reikalauja, kad Japonija 
“pilnai atsiprašytų ir pilnai 
atlygintų” už nuskandintus 
laivus ir atsiteistų nuken- 
tėjusiem amerikiečiam.

i Amerikos užsieninio mi- 
nisterio C. Hull’o nota Japo
nijai, be to, reikalauja,- kad 
Chinijos durys būtų palik
tos “atdaros” laisvai preky
bai, kaip kad buvo pirmiau, 
ir persergėja japonus, kad 
nemėgintų suvaržyt ameri
kiečių teisių Chinijoj.

USA užsieninio ministe- 
rio nota, be kitko, sako:

“Jungtinių Valstijų - vai- bartinė Amerikos nota yra 
džia reikalauja ir tikisi, stipriausias iki šiol pareiš- 
kad Japonijos valdžia dary- kimas dėlei amerikiečių tei
tų tikrus ir daiktiškus žing- siu Chinijoj.

snius užtikrint amerikiečių 
gyvybę, jų reikalus ir nuo
savybę Chinijoj, apsaugot 
juos nuo Japonijos ginkluo- . 
tų jėgų atakų ir nuo bet ko
kio neteisėto kliudymo iš 
Japonų valdovų pusės.

Iš šių žodžių suprantama, 
kad Amerika yra pasiryžu
si ginti savo piliečių biznio 
ir gyvenimo teises taipgi to
se Chinijos vietose, kurias 
užima Japonija.

Washingtone yra supran
tama, kad prezidentas Roo- 
seveltaš nebūsiąs patenkin
tas jokiu šlubuojančiu Japo
nijos atsiprašymu, kur jinai 
sykiu mėgintų pasiteisinti, 
kas liečia skandinimą ame
rikinių laivų.

Sakoma, kad Rooseveltas 
laukia atsiprašymo su para-' 
šu paties Japonijos impera
toriaus Hirohito, kaip Ja
ponų valdžios galvos. Da-

Kongresas Ima Darbo Ponai Teisia 14 Jūrinin- 
Federacijos Pataisos ky neva už “Maistą”
Washington, grd. 15.— 

Jungtinių Valstijų atstovų 
rūmas pradėjo svarstyt 
įvairius pataisymus prie 
Black-Connery algų-valan- 
dų nustatymo biliaus. Ypač 
Darbo Federacijos vadai 
bruka savo pataisymus. O 
jie abelnai blogesni negu 
pradinis Sumanymas ir tik 
trukdo priėmimą to biliaus.

Kai kurie kongreso dau
gumos vadai sako: jog Fe
deracija savo pataisymais 
taip trukdo darbo valandų- 
algų bilių, kad jis todėl gal 
nebus priimtas dabartinėje 
kongreso sesijoje.

Amerikos Laivų Admirolas 
Nepaiso Japonų Grąsinimų

■S

DVYLIKA JAPONŲ BOM
BŲ NUSKANDINO 4 
AMERIKOS LAIVUS

Shanghai, grd. 15.—Pasi
rodo, kad japonų lėktuvai 
numėtė 12 bombų, taikyda
mi į Amerikos karinį laivu- 
ką “Panay” ir tris Standard 
Oil kompanijos laivus, iki 
juos nuskandino.

Lansing, Mich. — Valsti
jos gubernatorius, demokra
tas Fr. Murphy paskyrė B. 
T. Frankensteeną, vice-pre- 
zidentą Jungtinės Auto 
Darbininkų Unijos (CIO), 
į Michigano Greitosios Be
darbių Šalpos Komisiją sy
kiu su advokatu W. J. Nei- 
thercut’u.

Roma, grd. 15.—-Mussoli
nio valdžia paskyrė $12,505,- 
000 daugiau karo tikslams, 
negu pernai buvo tam skir
ta.

Washington. — Devynios 
amerikiečių organizacijos, 
kovojančios už taikos palai
kymą, išleido bendrą pareiš
kimą prieš Japoniją, kaip 
Chinijos užpuolikę. Pareiš
kimas smerkia apsileidimą 
demokratinių šalių, kad jos 
sutartinai neišstojo prieš 
Japoniją, žiauriai laužančią 
savo tarptautines sutartis. 
Tai todėl Japonija įgavo 
tiek drąsos, kad nuskandino 
net Amerikos karinį laivą 
“Panay”, sako tos organi
zacijos savo pareiškime.

Shanghai. — Jungtinių 
Valstijų karo laivų admi
rolas H. E. Yarnell pabrė
žė,- kad jis nekreips dėme
sio į japonų grasinančius 
perspėjimus, kuriais jie rei
kalauja ištraukt Amerikos 
karo laivus iš Chinijos van
denų tose vietose, kur japo
nai grumiasi su chinais. 
Adm. Yarnell sako, Ameri
kos kariniai lavai ten bus 
tol, kol reikės saugoti ame
rikiečių gyvybę ir turtą.

Baltiniore, M d.—Eina by
la prieš keturioliką jūrinin
kų prekybinio laivo “Algic”. 
Jie kaltinami kaip “maišti
ninkai”, kurie būk neklau-» 
sę laivo oficierių įsakymų.

Iš liudijimų pasirodo štai 
kas. Kada laivas “Algic” 
nuplaukė į Montevideo, Ur- 
uguayų (Pietinėj Ameri
koj) rugs. 10 d., jo jūrinin
kai pamatė, jog ten strei
kuoja laivakroviai. Laivą iš- 
kraut atėjo skebai. Todėl 
amerikiečiai jūrininkai su
šaukė savo susirinkimą ir 
atsisakė dirbti su skebais. 
Bet kai streiklaužiai pasi
traukė, tai jūrininkai sugrį
žo prie paprastų savo parei
gų ir vykdė laivo o'ficierių 
įsakymus.

Teismui prieš tuos jūri
ninkus parinkta džiūrė iš 
poniškų elementų.

ORAS
Šiandien būsią apsiniau

kę, sako N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 26. 

Saulėtekis 7:12; saulėleidis 
4:30.

GRESIA SMARKI BAUS
MĖ “ROBINSONAM”

Washington, grd. 15.— 
Amerikos vyriausybė tyri
nėja, kas do vienas buvo 
tas amerikietis neva “rašy
tojas” ir jo žmona, kurie 
dingo iš Maskvos viešbučio 
praeitą savaitę.

Jeigu jiedu sugrįžtų ar 
būtų deportuoti į Jungtines 
Valstijas, galėtų būt nu
bausti $10,000 ir penkiais 
metais kalėjimo už tai, kad 
klastingai išgavo pasportus, 
svetimais vardais. Tie var
dai buvo nukopijuoti nuo 
kapinių' paminklų dviejų 
vaikų, mirusių 25 metai at-
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Vilnius ir Kryžiai
Kai kas už juoką palaike metai kiti at

gal klerikalų spaudos sumanymą Vilnių 
vaduoti statant Lietuvoje kryžius. Deja, 
tas sumanymas pasirodė rimtu dalyku ir 
dabar jau Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
pinigai žarstomi kryžių statymui Lietu
voje. “Mūsų Vilnius” paskutiniam savo 
numeryje praneša, kad Labanore, Utenos 
apygardoje, “Vilniaus Kryžius” jau pas
tatytas. Laikraštis sako:

Rugsėjo 8 d., didžiulių atlaidų'proga, ' 
vietos VVS skyrius surengė Labanoro ; 
miestelyje Vilniaus dieną ir iškilmingai 
atidengė pirmąjį Utenos apygardoje 
Vilniaus kryžių.

Vilniaus dienos iškilmės pradėtos pa
maldomis. Po pamaldų, VVS ir artimų 
šiai organizacijai žmonių eisena, prisi- I 
dėjus prie jos dar vietos ir kaimyninės l 
Saldutiškio parapijų didžiulėms proce
sijoms, vedamoms vietos parapijos kle
bono Dzekonskio, dalyvaujant Saldu
tiškio klebonui ir bažnyčios varpams 
gaudžiant, — nužygiavo prie VVS vie
tos skyriaus naujai pastatyto, dviejų 
gatvių sankryžoje, gražaus Vilniaus 
kryžiaus. Čia kunigas Dzekonskis, at-

• likęs kryžiaus šventinimo apeigas, tarė 
žodį, labai giliai persunktą Vilniaus 
meile ir jo vadavimo reikalingumu. Be 

•to, kalbėjo: vietos VVS pirm. K. Li
sauskas, VVS Utenos apyg. k-to atst. 
J. Blaževičius ir vietos jaunalietuvių 
vadas Šaltys. Vietos bažnytin. chorui 
sugiedojus atitinkamą religinę giesmę, 
atidarymo iškilmės baigtos.
Dabar matote, kur nuėjo VVS atstovo 

Uždavinio ir kitų surinkti iš amerikiečių 
pinigai Vilniui atvaduoti. /

New York “Times” labai nusiminęs, 
kad šie rinkimai, girdi, nepadarys Sovie
tų Sąjungoje jokio pamatinio pakeitimo. 
Matyt, buržuazinė spauda laukė pasikei
timo linkui sugrąžinimo kapitalizmo ir 
kapitalistų. Dabar gi labai nusivilus, kai 
nieko panašaus neatsitiko. Ir vėl, girdi, 
pasirodo, kad rinkimai nebuvo demokra
tiški, nors jie buvo visuotini ir slapti, 
nors kiekvienas pilietis turėjo teisę bal
suoti. Betgi ir Amerikoje 1936 metų rin
kimai nieko pamatiniai nepakeitė. Roo- 
seveltas buvo iš naujo išrinktas preziden
tu ir tęsia savo programą, kurią jis pa
vadino “Naująja Dalyba.” Tačiau šita 
pati spauda niekur nesakė, kad čionai 
rinkimai nebuvo demokratiški.

Sovietų rinkimai, žinoma, pasakė ir 
parodė labai daug—parodė tai, ko neno
rėjo matyti buržuazinė spauda, būtent, 
Sovietų liaudies solidarumą ir vieningu
mą, pasiryžimą suglaustomis eilėmis Ko
munistų Partijos vadovybėje nugalėti vi
sus priešus ir tęsti socialistinės kūrybos 
darbą. Šitie rinkimai uždavė skaudų 
smūgį ir tiems menševistiniams ir troc- 
kistiniams pleperiams, kurie sakė ir tei
gė, kad Sovietų žemėje liaudis esanti 
baisiai nepasitenkinus, kad ten verdanti 
neapykanta prieš Stalino vadovybę, prieš 
visus bolševikus jr tiktai reikią progos 
(slapti rinkimai davė tą progą) tam ne
pasitenkinimui išlieti. Tai visa neišsipil
dė. Dabar jie blofina iš naujo ir kaltina 
rinkimų sistemą, nors^ta sistema yra lai
sviausia ir demokratiškiausia visam pa
saulyje.

Tai Greyhound busų linijos darbininku mitingas, kuriam unijos Brotherhood- of 
Railroad Trainmen prezidentas Breslin skaito pranešimą apie streiko eigą. Kaip žino
mą, šitą streiką darbininkai greitai ir pasekmingai laimėjo.

LIETUVOS ŽINIOS gęs” ir atatinkamoms įstai
goms būtų laikas jį pašvarinti.

Sovietą Rinkimai ir Priešų Spauda
Pereitą sekmadienį devynios dešimtys 

milionų Sovietų Sąjungos žmonių balsa
vo ir išrinko Aukščiausį Sovietą, suside
dantį iš vienuolikos su virš šimtų narių. 
Dabar buržuazinė spauda plačiai daro 
komentarus apie rinkimų rezultatus^ 
Tūkstantį ir pirmą sykį pakartoja seną 
melą, būk šitie rinkimai nebuvę demo
kratiški. O demokratiškais jie nebuvę 
dar ir todėl, kad daugumoje distriktų 
buvę išstatyta tiktai po vieną kandidatą. 
Stalino distrikte buvo tiktai vienas kan
didatas, būtent, d. Stalinas. Bet kas bu-, 
vo jo kandidatūrai priešingas, tas galėjo 
jo vardą išbraukti. Juk rinkimai buvo 
slapti. Tačiaus tokių išbraukimų nebuvo. 
Buržuazinė spauda ir plepa, būk žmonės 
buvę taip išsigandę, taip įbauginti, jog 
niekas nedrįsęs Stalino vardą išbraukti. 
Tokiai nesąmonei juk netiki nei patys 

. redaktoriai. Tiktai įsivaizdinkite, visam 
distrikte iš kelių šimtų tūkstančių bal
suotojų slaptai balsuojant Stalino ir So
vietų priešai nedrįso jo vardą išbraukti! 
Tie žmonės, kurie nuvertė carą ir sudau
žė kapitalizmą, žmonės, kurie turi pui
kiausias revoliucines tradicijas, dabar 
taip susmuko, taip išsigando, jog net 
slaptuose balsavimuose nebedrįso bal
suoti prieš Staliną!

Tačiau, jei kiekvienam distrikte būtų 
buvę po keletą kandidatų, tai ta pati So
vietų Sąjungos priešų spauda būtų su
radus kitą priemonę komunistus mušti. 
Ji būtų teigus vieną iš dviejų: arba bū
tų sakius, kad bolševikai tyčia iškišo po 
kelius kandidatus, idant svietui pasiro
dyti demokratais, arba būtų garsiai suri
kus, kad Sovietų žemėje verda baisiausia 
nesantaika, eina akyplėšiškos peštynės, 
kad Sovietų valdžia laikosi tik kaip ant 
vištos kojos, kad pirmi slapti balsavimai 
parodė baisų žmonių nepasitenkinimą So
vietais ir bolševikais. Vadinasi, ar eisi, 
gausi mušti, ar neisi, gausi mušti...

Klausimai ir Atsakymai
Aš irgi dalyvavau panelės Ra

kauskaitės koncerte Brooklyne. 
Koncertą atidarė ponas Budrys, 
Smetonos valdžios konsulas New 
Yorko mieste. Aš dabar susi
maišiau ir nebežinau, ar p. Bud
rys yra lietuvis, ar kurios kitos 
tautos žmogus. Jr štai kodėl: 
jis taip negražiai kryžiavojo lie
tuvių gražią .kalbą, jog net pikta 
darėsi, besėdint krėsle, šalia 
manęs sėdįs žmogelis sudavė 
man šonan alkūne ir klausia: 
Ką jis ten dabar sapalioja? Jis 
kalba latviškai, o ne lietuviškai.

Ar jūs galėtumėte’paaiškinti, 
ar p. Budrys yra tikras lietuvis?

Newarko Pilietis.
Atsakymas:

G i r d ė j ome nusiskundimų 
prieš p. Budrio kalbinį jovalą ir 
nuo kitų žmonių, dalyvavusių 
panelės Rakauskaitės koncerte. 
Vieni jo negalėjo girdėti, o ku
rie sėdėjo arčiau ir girdėjo, tie 
jo lietuvišką kalbą smarkiai 
kritikuoja. Pavyzdžiui, vienoje 
vietoje jis pasakęs: “šiandien 
turėsime didelis trumpą pro
gramą.”

Ketvirtai., Gruod. 16, 1937

Komunistų Partijos Vajus
Chicagoje, Brooklyne, Clevelande, 

Pittsburghe, Detroite ir kituose miestuo
se nemažai lietuvių įstojo į Komunistų 
Partiją. Kai kuriuose miestuose tapo su
organizuotos kuopos, kurioms yra pui
kiausia proga augti nariais. Nemažai yra 
lietuvių, kurie sako, kad jiems sunkiai 
einasi su amerikoniška kalba, o t, girdi, 
jei būtų leista organizuoti lietuviškas 
kuopas, tai mes tuo jaus įstotume į Ko
munistų Partiją. Dabar pažiūrėsime, ar 
tie mūsų draugai ištesės savo žodį.

Šis Komunistų Partijos naujų narių 
gavimo vajus baigsis tiktai su sausio 15 
d. Vadinasi, turime dar ištisą mėnesį lai
ko. Bet tas mėnuo greitai prabėgs. Kiek
vienas susipratęs darbininkas, kiekvienas 
mūsų dienraščio skaitytojas turėtų rim
tai pagalvoti apie įstojimą revoliucinėn 
parti j on. Nereikėtų nei didelio raginimo. 
Kai revoliucinė partija kviečia įstoti į jos 
eiles, tai reikėtų laikyti už didelę garbę.

Iki šiol Komunistų Partijai gauta per 
dešimt tūkstančių naujų narių. New Įor- 
ko mieste įrašyta per penkius tūkstan
čius. Lietuvių irgi bus įstoję tarpe trijų 
ir keturių šimtų. Bet Lietuvių Komunis
tų Centro Biuras turi iškėlęs šūkį gauti 
visus penkius šimtus lietuvių. Taigi, šis 
paskutinis vajaus mėnuo turėtų privesti 
prie to užsibrėžto tikslo..Ir, be abejonės, 
prives, jei mūsų darbininkiškos spaudos 
skaitytojai daugiau susirūpins savo re
voliucinės partijos stiprinimu.

Ką Amerika Turėtų Daryti 
Prieš Japoniją?

Naujo pasaulinio karo debesys daros 
tirštesni. Sujudo ir sužiuro visa Amerika 
ir visas pasaulis, kai nuskambėjo žinia, 
kad Chinijoje Japonijos orlaiviai nuskan
dino vieną karinį amerikonų laivą dr ke
letą tavorinių. Žuvo keletas ir jūrininkų. 
Prezidentas Rooseveltas nusiuntė protes
tą ir pasargą. Rooseveltas reikalauja at
lyginimo už padarytą skriaudą, ir paža
dėjimo daugiau nebeatakuoti svetimšalių 
laivų ir žmonių. Japonijos valdžia atsi
prašė už “klaidą,” * bet nedavė prižado 
daugiau nebegriešyti. Šis Japonijos or- 
laivįninkų kruvinas žygis pablogino san
tykius tarpe Jungtinių Valstijų ir Japo
nijos. '

Bet ar tuo viskas užsibaigs? Ar prezi
dento Ęoosevelto protestas ir Japonijos 
atsiprašymas jau prašalino naujo karo 
pavojų? Ne, neprašalino. Jungtinės Vals- , 
tijos turėtų eiti daug toliau ir griebtis 
kitokių žygių prieš nuolat grūmojantį 
karo pavojų.

Kokie tie žygiai turėtų būti? Komunis
tų Partijos organas “Daily Worker”' 
duoda, mūsų supratimu, apčiuopiamą 
programą Amerikos vaidmeniui kovoje 
už taiką. Laikraštis siūlo sekamus grei
tus žygius:

Lūšnos Lydi Skurdą Visoje 
Lietuvoje

“XX Amžiuje” rašo buvęs 
, Lietuvos prezidentas Stul
ginskis:

“Nykaus vaizdo tatai nepa
taisys. Nugriovus lūšnas prie di
desnių kelių, jųjų pasiliks ma
žesnėse pakelėse, užkampiuose ir 
1.1, šalies vaizdas vis vien nebus 
išlygintas, jis pasidarys labai 
margas. Kyla klausimas, kodėl 
lūšnos nenyksta iš Lietuvos pa
danges ir mažai turi tendencijos 
nykti,.

Primesti mūsų kaimiečiams, 
ūkininkams apsileidimą, tingu
mą būtų per drąsu. Priešingai, 
mūsų kaimiečiai, apskritai, yra 
labai kantrūs, labai darbštūs, jie 
daug sunkiau ir ilgiau dirba už 
miesto gyventojus. . Kaimas su 
nepaprasta energija stengiasi iš 
skurdo 'išsinerti. Jei tik kuri 

1 nors žemes ūkio šaka Lietuvoje 
pasirodo šiek tiek pelninga, per 
kelerius metus ji išsivysto pla
čiausiu mastu. Taip, pavyzdžiui, 
buvo atsitikę su bekonų ūkiu. 
Trumpu laiku jų priauginta 
tiek, kad mūsų tam reikalui 
skirtos vadinamos ekonominės 
organizacijos nebepajėgė jų su
doroti. Tą patį mums teko pa
tirti suvo laiku su linu ūkiu ir 
pagaliau su cukriniais runke
liais. Pasirodo, kad ir cukraus 
pas save mes galėtume daug 
daugiau pasigaminti tik, deja, 
dėl jo brangumo mažai teįvei
kiame suvartoti.

Pasitaiso šiek tiek grūdų kai
na, žiūrėk, jau nebeužtenkama 
mineralinių trąšų, nes jų būna 
toks didelis pareikalavimas. Tai 
vien liudija, kad mūsų kaime 
yra labai daug gyvos iniciaty
vos, sveikos energijos. Mūsų ne
laimė, kad vis trūksta tinkamų 
sąlygų tokiam darbštumui ir ini
ciatyvai pasireikšti, kaip reikia 
išsivystyti.

Tiesa, netrūksta mūsų kai
mui užsimojimų bei platesnės 
iniciatyvos statybos bei kitokių 
kultūrinių įrengimų srityj. Sta
tyta, daryta visokių pagerini

mų, vestuojama kapitalas į sta
tybą ar pagerinimus, kadangi jo 
turima ir bijomasi dėl jo ateiti- 
ties.

Apskritai imant, tenka pasa
kyti, kad kaimo kultūros vargu 
pakelsim jojo skurdžią išvaizdą 
vargu bau pakeisti galėsime, ne
pašalinę iš jo skurdimų gyveni
mo sąlygų.”

UTENA
Baigta Trečia Mokykla 

Utenoje
Be jau veikiančių pastatytų 

dviejų aukštų dviejų mūrinių 6 
kompl. mokyklų, šiomis dieno
mis atidaroma baigta statyti žy
dų vaikams vienaaukštė medinė 
6 kompl. mokykla.

Mokykla dar netinkuota ir ne
apkalta lentomis, bet jau atida
roma mokymui. Dėl mokyklos 
statybinės medžiagos girdėti ir 
įvairių komentarų.

Apskr. Ligonine ir vėl 
Neturi Chirurgo

Apskr' ligoninės chirurgui 
Strimaičiui iš apskr. ’ligoninės 
pasitraukus, ligoninė vėl liko be 
chirurgo. Tiesa, buvo surastas 
net Mažeikiuose chirurgas, bet 
tas, susipažinęs su Utenos gyve
nimu, jos veikėjų ir inteligentų 
rietenomis, atsisakė persikelti į 
Uteną. '

Dabar susidarius didesniam 
skaičiui operacijos reikalingų li
gonių, chirurgas kviečiamas net 
iš Ukmergės. Tačiau kviesti chi
rurgą iš Ukmergės brangiai kaš
tuoja ir, be to, reikia laukti... 
kol susidarys keli ligoniai, nes 
he visi ligoniai gali specialiai 
sau chirurgą išsikviesti. Tai
gi, dabar neturtingas žmogus, 
jei jam skubiai reikia daryti 
operaciją, turi mirti arba va
žiuoti į tolimus kitus miestus. 
Tą reikalą reikia skubiai sutvar
kyti, nes nesant chirurgo nuken
čia daug žmonių. Ta proga rei
kia pastebėti, kad Utenos gyve
nimas dėl nuolatinių intrigų ir 
asmeniškumų yra visai “perrū-

žmona Nužudė ir Paskan
dino Savo Vyrą

1937 m. pavasarį Nevėžyje 
besigrūsdami ledai suardė 
daug tiltų, apsėmė namų, o le
dams išėjus, balandžio 15 d. 
Naujamiesčio valse, prie Lau- 
župio vkm. vanduo į paviršių 
išmetė nežinomo asmens labai 
sužalotą lavoną. Sraunus van
duo lavoną vilko į malūną, 
kur jis ir susilaikė.

Malūno savininkas Alėks. 
Kliačka apie šį vandens kelei
vį pranešė policijai. Buvo iš
aiškinta, kad tai yra Prano 
Dilkos, gyv. Pabiržės kaime, 
Krekenavos valse, lavonas.

Lavono galvos kaulai buvo 
sutriuškinti, — gyd. — eksper
tas pripažino, kad nuo to įvy
ko mirtis.

Bevedant kvotą,* paaiškėjo, 
kad Dilkos užmušėjas yra jo 
paties žmona — Nastazija Dil- 
kienė.

Tardoma Dilkienė kalta prisi
pažino ir paaiškino kodėl nužu
dė savo vyrą:

—Mano vyras, kurį aš nužu
džiau, buvo visų šeimos nepa
sisekimų šaltinis. Nuolat gir
tuokliavo, tingėjo dirbti, pas
prukęs iš akių nuolat tupėdavo 
pas svetimas moteris. Ką ska
nesnio pagriebdamas joms ne
šiojo, eikvojo mano ir vaikų už
dirbtą turtą.

—1937 m. kovo 30 d. suma
niau nuo jo atsikratyti. Vakare, 
apie 11 vai., iš kažkokios mo
ters grįžęs jis man pasakė: 
“Gana tau, rupūže, čia gulėti!” 
Dėl šių žodžių užsigavau, užsi
lipau ant krosnies, miegas neė
mė, o besišildydama sugalvojau 
padaryti jam galą. Kai jis už
migo ir pradėjo knarkti, nuli
pau nuo krosnies, susiradau 
metro ilgio ąžuolinį mietą, juo 
drožiau į galvą kartą, kitą ir...

—Kai pamačiau, kad nebegy
vas, pasišaukiau keturis sūnus, 
kurių vienam liepiau pakinkyti 
arklį, o kitiems padedant lavo
ną pakrovėme į vežimą. Dar ne
išaušus lavonas .buvo Nevėžyje 
po ledu.

'Pravedus kvotą, paaiškėjo, 
kad savo vyrą Dilkienė nužudė

Kas liečia paties p. Budrio 
tautinę kilmę, tai mes nežinome. 
Jis gali būti ir tikras lietuvis, 
bet kaipo tautininkas ir dagi 
Smetonos valdžios atstovas, tai, 
žinoma, sukulturėti ir gražiai, 
taisykliškai lietuviškai kalbėti j 
nesistengia. Visi šiandien žino, 
kad smetonininkai .yra Lietuvos 
liaudžiai ir kultūrai svetimas 
ir pragaištingas elementas.

Jei paimsime mūsų smetoni- 
ninkus Amerikoje, tai pamaty
sime, kad jie neturi nei jokios 
kultūrinės ir meninės organiza
cijos. Visi taip pat žino, kad jų 
vaikai daugumoje daug toliau 
atsitraukė nuo lietuviškos kultū
ros ir kalbos, negu, pavyzdžiui, 
progresyviškos srovės žmonių. 
Mes turime daug jaunimo cho- 
Vų, kurie gražiai dainuoja lie
tuviškas dainas ir dalyvauja 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
Tuo tarpu smetonininkai nebe
turi nei vieno choro, nei jokios 
jaunimo organizacijos.

Klaidos Atitaisymas
Pirmadienio “Laisvėj,” N 

292, antrame puslapyje, 
Klausimų—Atsakymų sky
riuje paliko neįdėtos korek
tūros ištaisytos eilutės. Čia 
pakartojame eilues, kurios 
liko neištaisytos, ir paduo
dame jas taip, kaip jos turi 
būt:

Antra eilutė klausime tu
ri būt: “bedamas Brooklyno 
mitin-”. Trečia eilutė: “ge 
Michelsonas sakė, kad.” 
Priešpaskutinė klausimo ei
lutė turi skaitytis: “pirma 
Franci jos revoliuci-”.

Atsakyme pirmoji eilutė 
turi būt: “Paprastai žmonės 
mano,”. —’Atsiprašome už 
tas nelemtas klaidas.

ir paslėpė viena, be sūnų pagal
bos.

Sūnūs greit pasigedo savo tė
vo. Visur jo jieškojo, klausinė
josi, bet veltui. Susidomėjo ir 
kaimynai tokiu staigiu ir sū
nums nežinomu tėvo dingimu.

Verkė vaikai žiūrėdami į

1. Prezidentas Rooseveltas turi tuo- 
jaus viešai užkviesti Franci ją, Angliją, 
Sovietų Sąjungą ir kitas demokratines 
šalis bendru darbu sustabdyti Japonijos 
karines provokacijas, vedančias žmoniją 
į naują pasaulinį kaitą.

2. Tuo tarpu Jungtinių Valstijų val
džia viena tuoj aus turi uždėti embargo 
(uždraųdinąą) ant visų Afnerikos pro
duktų, gabenamų Japonijon ir ant Japo
nijos produktų,' įvežamų Amerikon.

3. Savo protestuose prieš. Japonijos 
kruvinus žygius Jungt. Valstijos turi 
reikalauti griežčiausio užtikrinimo, kad 
Japonijos agresoriai nekliudys Amerikos

prekybai ir piliečiams Chinijoje.
4. Jungtinės Valstijos turi reikalauti, 

kad Japonija ištrauktų savo ginkluotas 
spėkas iš Chinijos ir gerbtų Devynių Val
stybių ir Kellogg Pakto taikos sutartis.

5. Jungtinės Valstijos turi pasiūlyti vi
soms taiką mylinčioms valstybėms ir vi
siems žmonėms kolektyviai pravesti prieš 
Japoniją ekonominį boikotą, tuojaus su
stabdyti pristatymą jai ginklų, amunici
jos, finansinių kreditų ir tt. v

Šitie penki konkretūs žygiai, mes tiki
me, užduotų didelį smūgį Japonijos mili- 
taristams ir pagelbėtų Chinijos žmonėms 
išvyti iš savo krašto priešus.

/’ '-7

ir kitus namųkruvinus ratus
apyvokos įrankius, bet snieguo
tas kelias ir nebuvimas jokių 
pašaliečio pėdsakų jiems nega
lėjo nurodyti kaltininko.

Motina, Dilkienė, savo vyro 
“sielojosi”, kartu su vaikais ai
manavo, net ir verkšleno, kol 
tardytojo įsakymu buvo patal
pinta į kalėjimą.

Lapkričio 4 d. Panevėžio apy
gardos teismas nagrinėjo D.il- • 
kienės bylą; ją pripažino kalta 
Baudž. St. 455 str. 1 punktu ir 
nubaudė 10 m. s. d. kalėjimo.

Teisme Dilkienė kalta prisi 
pažino ir prašėsi pasigailėjimo
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“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų 
Skaitytojų Arti Pabaigos

Vis dar yra vilties, kad tie dienraščio skaitytojai, kurie iki šiol 
negavo nė vieno naujo skaitytojo pasirūpins gauti šiom dienom.

Pasiskaitykime įdomų laiškelį:
“Brangūs Draugai “Laisviečiai” ir “Vilniečiai”:
Aš turiu Jums pranešti, kad dirbau kiek galėdamas su pa

siryžimu dėl “Vilnies,” “Laisvės” ir Jaunuolių žurnalo vajaus. 
Priežastis, dėl kurios negaliu pasekmingai vajaus užbaigti, nes 
apdaužiau savo automobilių ir negaliu pasiekti likusių senų ir 
naujų skaitytojų. Gražiai prašau draugų iš Pittsburgh© apy
linkės kolonijų stoti į darbą, kad galėtume baigti mūsų bran
gių dienraščių vajus.

Taipgi prašau draugių ir draugų, kurių prenumeratai yra 
pasibaigę atsinaujinti pirm negu vajus baigsis. Draugiškai ir 
broliškai, Pittsburgh© ir apylinkės vajininkas, P. J. Martin.”

Daugelis draugų prašo prailginti vajų. Vieni ant ilgiau, kiti 
ant trumpiau. Jau kartą vajus buvo prailgintas ir to užtenka. 
Švenčių sezonu prailginimas neduos naudos.”

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
ATstripeika, Elizabeth 4243 J.- Mileris, Thomaston . . 
Philadelphia Veik. Kom. 3171 M. Grybas, Aberdeen . .
S. Reikauskas, Hudson

>

> > • s
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Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu iermenis ir palaidoju tin

kamai ir UŽ prieinamų kainų
Paraamdaa autonoobiliua veatuvČM 

jparėna, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenne) 

BROOKLYN. N. Y.

Clement Vokietaitis | 
I LIETUVIS ADVOKATAS IĮ 
| 50 Court Street

TU Triangle 1-3621 ĮĮ 
Brooklyn, N. Y.

168 Granai Street
į TeL Evergreen 8-7171 |
| Brooklyn, N. Y. ■

Dr. Herman Hendlowitz
M METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. ilrd 8t.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiją, yps 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju J v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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.. 72 
M. Bendinskas, Summerlee . .72 
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55 
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50 
50

S. Reikauskas, Hudson 1774
K. Žukauskiene, Newark T458 Paulenka, Lowell
L. Žemaitienė,

Waterbury .....................
Pittsburgh© ir Apylinkes

Vajininkų Biuras . . . . 
S. Kuzmickas,

Shenandoah ..................
J. J. Bakšys, Worcester 
P. Bokas, Waterbury . . 
A. Kavoliunas, Montreal 
A. Klimas, Hartford .... 
A. Kazakevičius,

Minersville ....................
G. Shimaitis, Montello . . 
ALDLD 136 kp., Harrison 
G. Krance & I. Katilius, 

Bridgewater.............
A. Barčius, So. Boston 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
Cleveland© Draugijų Kom. 500 
ALDLD 20 k., Binghamton 461 
J. Matačiunas, Paterson 
A. Lideikienė, Great Neck 
J. žirgulis, Rochester . . 
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 
ALDLD 96 kp., Sudbury 
S. Puidokas, Rumford . . 
P. Šlekaitis, Scranton . . . 
J. Adams, Grand Rapids 
J. Rudmanas, New Haven 
G. Kuraitis, Brooklyn . . ! 
J. Grybas, Norwood ... ! 
V. Padgalskas, Mexico . . 
J. Bondžinskaitė, B’klyn
L. Prūseika, Chicago.........
A. Valinčius, Pittston . . . 
A. žemaitis, Baltimore . .. 
F. Gervickas, Athol ........
J. Žilinskas. Lewiston ....
K. Mikolaitis, Baltimore . .
A. Lipčius, Chester .....
S. Sharkey, Easton ..........
J. Weiss, Brooklyn............
F. Kazakevičienė, Jamaica 
D. Yonush, Scotia..............
Ig. Kubiliūnas, So. Boston.. 
V. J. Valaitis, New Britain 
F. Abekas, Chicago..............
J. Simutis, Nashua..............
S. Urbon, Salem...................
M. Vaičikauskienė, Herrin .. 72 j Barkus
B. *Shl?ves, New York City 72 J. Valatka ..

jj. Gugas, Detroit................
1387 C. Shaltis, Freehold............

; P. Grenevičienė, Spencer . . 
1347 a. Mažalis, Brooklyn ....

K. Balčiūnas, Brooklyn ....
J. Visockis, Wilkes-Barre . ..
K. T vari jonas, Rockford . . . . 
J. Tvaronaitė, Manchester
E. žalnerienė, Renton..........

j S. Wort, Brooklyn.................
P. Saykes, Youngstown . .. 
J. V. Stankevičius, 

Wilkes-Bare ........
A. Masilionis, Hartford . . . 
A. Marshalatis, Torrington. 
J. Januška, Rochmond Hill. . 
J. Daubaras, Athol................
V. čiudinis, Minersville . . . . 
J. Betroski, Herrin..............
J. Venckevičius, Cambridge. . 
A. Vinckevičius, Stoughton. . 
J. Stanys, Baltimore............
S. Šaltys, Rockford ............
V. Naruševičius, Kenosha . . 
P. Karpich, W. Lynn............
M. Deedas, Red Lake............
A. Mureika, Brooklyn..........
J. Rakauskas, Tamaqua . . .
F. J. Madison, Youngstown
J. Jukelis, Chicago................
J. Kairys, Brooklyn,............
Ch. Žukauskas, S. Boston . .

1 J. Mickūnas, W. Hazleton . . 
Paul Jurkoriis, Springfield. . 
J. J. Ynamaitis, Union City 
J. Patrick, So. Boston ....
O. Kalvaitienė, Maspeth . . . .
A. Dapsis, Detroit..............
M. Baliūnas, Chicago............
P. žemaitis, Detroit............
S. Pečiulis, Sheboygan ...... 
P. Boika, Cleveland.............

1265
1262
1157
1131

861

621
746
573

526
520
507

418
397
368
368
301
270
262
260
251
246
240
240
214
176
170
161
160
150
150
150
143
132
110
108

99
i 98
. 84

80 : D. M. šolomskas 
•77 P. Baranauskas

P. Buknys

Newark, N. J
Mažesnė, negu pragyvenimo 

alga yra mokama tūkstančiam 
New Jersey valst. darbininkų. 
Tokį raportą paskelbė šios 
valstijos Darbo Dept. galva 
Edward J. Flynn, kaipo vienas 
iš komisijos narių, kurie buvo 
seimelio paskirti tyrinėt algas 
ir valandas.

Tyrinėtojai surado, kad 34,- 
000 darbininkų gauna mažiau 
algos, negu 5 dolerius į savai
tę. Kiti 292,000 darbininkų 
yra apmokami mažiau negu 
17 dol. į savaitę. Toliau, užė
jo Morris County’je dirbtuvė
lę, kurioje dirba 83 darbinin
kai už $7.50 į savaitę; o du 
bosai gauna po $100 į savaitę 
ir dešimts bosų šeimynų narįų 
gauna po $10 į savaitę, kurie 
niekad nėra dirbę toje dirb
tuvėje.

Nors minimum algų įstaty
mas yra išleistas jau keletas 
metų, bet valdininkai jį nepil
do. Jeigu kas už tai pabara, 
tai atsako, kad pinigų nėra 
tam įstatymui įvykint gyveni
mam Pavyzdžiui, šiemet, girdi, 
tik 12,500 dolerių tegavę tam 
Įstatymui įvykdint. Tai viskas, 
ką galėjo padaryti, tai patyri- 
nėt kiek kas algos gauna ir 
kiek valandų dirba.

Toliau, ponas Flynn nuro
do, kad tokia pat dirbtuvė 
fcjTewarke apmoka $14.67 Į sa-

Dalis Francijos kareivių, kurie pastatyti daboti Francijos rubežius nuo 
Vokietijos. Šioje vietoj tęsiasi taip vadinama “Maginot Line.” Tai linija 
milžiniškų požeminių tvirtovių, paruoštų atrėmimui įsiveržusios priešo 
armijos.

Los Angeles, Calif
Gruodžio 5 d. turėjom AL 

DLD 145 kuopos metinį susi
rinkimą. Ši kuopa turi 110 na
rių ir yra viena iš didžiausių 
draugijų Pacifico pakraštyj.

Apsvarsčius visus svarbes
nius reikalus, rinkta valdyba 
1938 metams. Valdyba išrink
ta' iš sekančių draugų : org. 
Henry Rodo, užrašų rast. M. 
Pilypas, turtų rašt. 
ižd. P. Richardienė, 
čiulienė.

Taipgi išrinkta 2 
dentai: P. Repečka 
vis. Tikimės, kad nauja val
dyba ne tik išlaikys kuopos 
čielybę, bet dar ir padaugins 
ją ateinančiais metais.

Gruodžio 6 d. įvyko Lietu
vių Laisvės Kliubo metinis su
sirinkimas. šis kliubas yra vie
kas iš senesnių lietuvių drau
gijų, taipgi ir turtingiausias 
Los Angeles. Kliubas visuomet 
remdavo progresyviškus reika
lus. šiuo sykiu irgi padarė 2 
gerus tarimus: nupirko “Vil
nies” Šerą už 10 dol. ir paau
kojo Lietuvių Laisves Chorui

50
50
50
50
50 |
50 !
50
44
44
44 l
44
44
44
44
44
43
40
39
30
27
27
22
22
22 | $25. Atsižvelgiant, kad choras

M. Pūkis 
knyg. Pe-

korespon- 
ir D. Da-

22 daug patarnauja Los Angeles
221 lietuviam, dainuodamas pa-
22
21
20 į
20

| lietuviam, 
rengimuose ir keldamas lietu
vių kultūrą, tai kliubas labai 
gerai padarė, paremdamas jį.

Taipgi vienas geras mūsų 
i judėjimo rėmėjas Niek Moc- 
| kus, nuo savęs pridėjo 

264 viso 
148 nes, 

70

pasidarė $30: Be 
kaip “Vilnis,” taip 
reikalui prisiėjus70 ras,

441 naus kliubui.
24 ‘

vaitę ir savininkai padarė mi- 
lionus pelno per kelis metus. 
Passaic County dirbtuvėje su
rado mokant algos po $9.86 į 
savaitę; didžiausia alga tai 
$19.67 į savaitę.

O tie šimtai tūkstančių ką 
visai nedirba, negauna darbo, 
tai tuos ir tyrinėt nereikia.

“L.” Korespondentas.

$5,-tai

ir cho- 
pątar-

Dabartiniu laiku mes lau
kiam Kalėdų, bet visai neat£ 
rodo, kad būt panašu į Kalė
das. žmonės nusiminę, nes ma
žai dirba arba visai nedirba.

Biznis susmukęs, visi dejuo
ja, — prie to ir gamta prisi
dėjo —T vietoj lyti ir būt biskį 
šalčiau, tai lietaus dar beveik 
nebuvo nuo pereito gegužės 
mėnesio. Oras taip šiltas, kaip 
vasarą — 75 iki 80 laipsniu.

R-ka ‘

Bift

Nashua, N. H.
ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš MŪSŲ 

KOLONIJOS
Pas mus tankiai atsiranda vi

sokių nesusipratimų, štai kad ir 
sekamas atsitikimas, kuris paro
do pavyzdi pavydumo vieni ki
tiems. čia buvo rengiama Lais
vų Kapų Kooperacijos vakarie
nė, lapkričio 13 d., 1937 m. Dar
bas buvo pradėtas gerai ir visi 
nariai gerai platino tikietus. Bet 
atsirado pora vyrukų, kurie su
manė ant rytojaus (t. y. nedėl- 
dienį) surengti lietuviškus pa
veikslus, kuriuose daugiausia 
parodoma smetoniniai valdinin
kai ir kunigai, ir pelną paskirti 
atgavimui Vilniaus. Tai jau an
trą kartą tokį parengimą ren
gia, bet šį sykį prastai pavyko. 
Laisvų Kapų Kooperacijos pa
rengimas davė pelno $60, o sme
toniniai su judžiais laimėjo tik 
$5. Reikia priminti, kad vie
nas Laisvų Kapų Koop. rengi
mo komisijos narys taipgi labai 
smarkiai darbavosi ne savo pa
rengimui, bet fašizmo reikalams, 
pardavinėdamas jų tikietus ir 
visaip peikdamas Laisvų Kapų 
Koop. parengimą. Geda taip da- 
rvti.

Lapkričio 29 d. “Laisvėje” bu
vo patalpinta korespondencija, 
kurioje Vienas iš Visų aprašė, 
kad Nashuoj sumažėjo darbai. 
Tas yra tikra tiesa. Bet dabar 
dar daugiau sumažėjo, nes šiuo 
laiku dirba tik tris dienas ir tik 
po 6 vai. į dieną. Pirmiau čia 
buvo C.I.O. ofisas ir bandė-suor- 
ganizuoti vietinius darbininkus. 
Bet daugelis tuomet atsakyda
vo, kad Nashuoj^nereikia unijos, 
nes darbai eina gerai. O jeigu 
pradėsim organizuotis, tai gali 
uždaryt fabrikus. O dabar dar
bininkai unijos neturi, o fabri
kantai vistiek neduoda dirbti.

* * *

Nesenai “Laisvėj” buvo pra-

TOC

Tai Japonijos tvirtovės ant ratų. To s milžiniškos kanuolės sulošė nulemia
mą rolę paėmime Šanchajaus ir Nan Ringo.

nešta, jog Monika Večkiūtė ap
sivedė su Juozu Tamuliūnu, ir 
buvo pažymėta, jog Večkiūtė bu
vo progresyvė mergina. Tas yra 
netiesa. Vedybų ceremonijos bu
vo atliktos bažnyčioje, ir to vie
no užtenka, kad jos negalima va
dinti progresyve.* e. *

Gruodžio 5 d. Piliečių Kliu
bas surengė “surpraiz parę” Ta
rnui Grigui, kuris tapo išrinktas 
į Mokyklų Komitetą. Susirinko 
įvairios publikos, taipgi buvo in- 
telingentų ir kunigų. Parę pra
dėjo kun. Bružas su poteriais. ..

* * *
Gruodžio 6 d. tapo sužeistas 

F. Vajanauskas, ALDLD 42 kp. 
narys. Bedirbant
sunkus velenas nukrito 
jų ir labai sužeidė.

* * *
Pranešame Nashuos 

linkės lietuviams, kad
42 kp, rengia vakarienę paramai 
d. J. Karsono. Vakarienė įvyks 
gruodžio 31 d., 1937, t. y., bai
giant senus metus ir pradedant 
naujus. Vėliau bus paskelbta 
svetainės vieta.

dirbtuvėj,
ant ko-

ir apie-
ALDLD

Amerika Tariasi su Anglija, 
Ką Daryt prieš Japonų 

Atakas
London, grd. 13.—Jungti

nių Valstijų atstovybė ta
riasi su Anglijos valdžia, ką 
reikėtų daryt, kad japonai 
bombarduoja šių šalių lai
vus Azijoj. Bet, sakoma, 
dar neis į jokius bendrus 
žingsnius prieš Japoniją.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 7-4381

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—*.

Nžra valandų sekmadieniais.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8791 JOS CAMPAU AVĖ.. DETROIT, MIC H

LIETUVIV KŪRO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į 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.

• • •

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ČIGONAI KLAJŪNAI7
TRIJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ

LYROS CHORAS IŠ PHILADELPHIA, PA.STATO SCENON

Įvyks Šeštadienį

(Gruodžio
25

December

MERCANTILE HALL
Broad & Master Sts.

PHILADELPHIA

Genie Macenas
Konstancijos rolėje

Muzikos Direktorius ir veikalo 
režisierius J. Bulauka, Jr. Eddie Pildis

Raulo rolėje

TUOJ PO OPERETES BUS ŠOKIAI
Įžanga i operetę ir šokius $1.00, 7Sc, 50c. Vien tik šokiams 50c.

Lyros Choras kviečia visus kaip jaunus, taip ir suaugusius atsilankyti ir pasilinksmin
ti šia operete, šokiams grieš labai gera orkestrą.

Lošimas Prasidės Lygiai 7:30 vai. Vakaro. Prašome Nesivėluoti.
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ŠYPSENOS

Ne Visiems Limpa
Ji: “Sako, jog entuziaz

mas tai kai limpama liga— 
nuo vieno asmens kitam pri
limpa.”

Jis: “Ne visuomet taip. 
Aš prie daugelio merginų 
jaučiau .entuziazmą,—jos gi 
tuo jausmu link manęs vi
siškai neužsikrėtė.”

Koks Tėvas, Toks 
ir Vaikas...

Tėvas: “Ir kodėl gi tu vis 
su ta mergše susitikdinėji?”

Sūnus: “Todėl, kad aš no
riu.”

Tėvas (nuožiūringai): 
“Nori ko?”

Sūnus: “To paties, ko tu, 
tėve, norėdavai, kada mano 
motina susitikdinėdavai.”

Jis žino
Motina: “Jonuk, ar tu ži

nai, ką gauna maži vaikai, 
kurie meluoja?”

Jonukas: “Jes, mama, ži
nau—jie visur nuvažiuoja 
už pusę fėro.”

Surinko Juodvarnis.

žino, Kas Jo Laukia
Vyras įbėgo į saliu na, 

tuoj prie baro ir sako:
“Duok antrą stiklą! Bus, 

Bus man bėdos”...
Patarnautojas mitriai pri

pylė stiklą’ ir tėmija tą sve- v • cią.
Vienu gurkšniu stiklą iš

tuštinęs, vyras skubiai sa
ko:

“Duok antrą stiklą! Bus 
oi, bus man bėdos”...

Tarnas, stiklą pripylęs, 
žiūri pro langą ar kas nors 
jį neatsiveja, bet nieko ne
matyti.

Svečias ir vėl: “Duok tre
čią stiklą! Bėdos man vis- 
tiek jau bus...”

Šį sykį tarnas klausia: 
“Kokios tokios bėdos jums 
bus?”

“Ogi tu man bėdos pada- 
rysi, nes aš neturiu kuo už 
alų užsimokėti.” T.

sovietuWngoj
Didvyriai Parvyko

Lapkričio 25 dieną į Vologdą 
atskrido Sovietų Sąjungos did
vyriai Vodopijanovas, Moloko- 
vas ir Aleksėjevas. Jie atskrido 
milžiniškais lėktuvais “H-170”, 
“H—171” ir “H—172”. Su jais 
parvyko dar apie 20 kitų orlai- 
vyno specialistų. Visi jie ilgą 
laiką j ieškojo Levanevskio ir jo 
draugų arti šiaurių Poliaus. 
Juos ten dabar pakeitė kita gru
pė lakūnų vadovystėj didvyrio 
Čuknovękio.

i

■■

Sugavo Šnipus _
Du Sovietų pasienio sargai 

Sedliarov ir Mulkov netoli va
karų sienos eidami krūmais pa
matė ugnelę. Priėję rado tris 
miegančius žmones, šiame punk
te Sovietų sieną saugoja sargai 
vadovystėj pulkininko Bartašiū- 
no. Suimti šnipai prisipažino, 
kad jie perėję į Sovietų šalį miš
ke paklydo, susikūrė ugnį ir su
migo. Mat, jie manė, kad jau to- ' 
Ii nuo sienos ir jiems nėra pavo
jaus.

Gili'žiema Buffalo, N. Y.
* Buffalo, N. YA-Čia per 

tris dienas tiek prisnigo, 
kad suparalyžiavo judėjimą 
gatvekarių ir automobilių. 
Kai kur pripustyta iki 15

• pėdų sniego. Sušalo 6 žmo-
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BOSTON, MASS. O

“KORNEVILIO VARPAI”
(Chim es of Normandy)

RENGIA L. M. S. 2-ras APSKRITYS
f

BRONĖ ŠALINAITĖ
Muzikos Direktorė

PERSTATYS

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.

Muzikos Direktorė Bronė Šaknaitė 
Režisierius Artistas Jonas Valentis >

JONAS VALENTIS 
Režisierius

įvyks Kalėdų Dienoje, 25 December

Pradžia
Lygiai 

3:30 Vai. 
Po Pietų

Įžanga 
$1.00 
$1.25 
$1.50

PRANAS YAKšTYS 
Gasparo Rolėj

ALDONA KLIMAITĖ
Serpoletės Rolėje

JUOZAS SUKACKAS
Grafo Rolėje

Jordan Hall--New England Conservatory of Music
• ! " 1

Huntington Ave. ir Gainsborough Street, Boston, Mass.

Žymūs
Talentai

Dalyvauja
Vaidinime

L. KAVALIAUSKAITĖ * 
žerinės Rolėj

Nepraleiskite 
Nepamatę 
Tą Puikią
Operetę ’

JUOZAS JUDŽENTAS 
G renio Rolėj ,

TRANAS PAKALNIŠKIS 
s Vaito Rolėje

imi-i—-rm—tai—itn«

PO OPERETES BUS ŠOKIAI IR VAKARIENE
Pakeista vieta vakarienei, ji bus: Ritz-Plaza, 218 Huntington Ave., Boston, Mass.

įžanga vakarienėn ir šokiam tik 50 centų; Šokiam 25 centai. Duodame už žemą kainą todėl, kad neturime tikslo daryti pelno is Vainienės.

* V , 4^ ;? _ .f. .7

. D .J, I
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje j
Ų—......... (Keliones Įspūdžiai ir Atsiminimai) IĮ

TRAKIŠKIS
(Pabaiga)

Daugiaus laiko praleidžia koridoriuje 
rūkydami, negu kabinete prie darbo. 
Kartą teko išbūti apie 3 vai. minėtoj mi
nisterijoj ir mano tas pažįstamas vald. ! 
išbuvo visą laiką koridoriuje su manim. 
Aš klausiu jo, ar jis turi laiko. Jis atsa- • 
ko, kad jis laiko turi įvalias ir tik laukia 
2 vai., kad galėtų knygas spinton užra
kinti. .Taipgi dvi tarnautojos vald. tiek 
laiko flirtavo pas langą atsirėmę, tar
tum, kad jos kur būtų 'šokiuose.

Bankuose irgi navatna, dirba tik iki 
14 vai., t. y., iki 2 vai. dieną, o 10 vai. at
neša tiems visiems ponams' arbatą prie 
darbo, ir kol jie geria arbatą, tai jų ne
gali “baderiuoti,” tai būtų nežmoniška. 
O dar keisčiausia, tai valiutų komisijoj, 
kur aš turėjau reikalą su jais. Ten ke
liolika tų ponų vienam kabinete, o dar
bo visai neturi, apart dviejų mašinisčių, 
kurios protarpiais ką nors turi atmaši- 
nuoti. Interesantų neperdaug turi, bet ir 
tų nesistengia skubiau atleisti. Man kar
tą būnant gauti liūdymą, buvo dar 3 kiti 
ir mus išlaikė veik pusę dienos, kol jie 
pasirašė, arba perleido per rankas tuos 
liudijimus. Mes jau aiškiai pradėjome 
pykti ir nelaukus, kol pašauks, atsisto
jome pas langelį, o jie sau per telefoną 
juokus krečia ir tiek, atrodytų, kad jie 
telefoną tik ką įsigiję ir negali juo nie
kaip atsidžiaugti. Kitas vėl su mergina 
rusiškai kol atsiflirtavo prie langelio, 
mes turėjom laukti.

Nekurie Liet, ponų manęs, kaipo sve- 
čio-amerikono, klausia, kaip atrodo pa
žanga Lietuvoje. Aš atsakau pirmiausia, 
kad perdaug turi ponų, valdininkų, o nė
ra kam ūkiuose dirbti. Jie atsako, kad in
teligentijos Liet, perteklius, tai stengias 
kiek galint į tarnybas juos padėt. Bet 
kiek aš patyriau, tai ne visai taip: jei 
jiems rūpėtų tie naujieji abiturjentai- 
inteligentai aprūpint tarnybom, tai jiems 
reikėtų perkratyt dabartinį valdžios apa
ratą. Štai man pažįstamas pulk. Įeit. Šan
čiuose tarnauja, žinoma, su gana aukšta 
alga. Bet ir jo žmona turi tarnybą val
džioj, aišku, nežemos jau kategorijos. 
Mūsų miest. mokytojai taip pat abu mo
kytojauja vienoj mokykloj. O kurie išėję 
į pensijas, kaip aukščiau minėjau, vienas 
urėdas, tie, apart tų pensijų, dar grei
čiau (per protekciją) gauna ir tarnybas. 
Dabar, mat, kaip ir mada (daugiaus pas

Baltimore, Md.
Iš Lyros Choro Susirinkimo
Išskiriant baltimoriečius, ma

žai kas žino, jog Baltimorėje 
gyvuoja Lyros Choras. Iš jo su
sirinkimo, kuris įvyko 5 d. 
gruodžio, 1937 m., Lietuvių 
Svetainėj, verta šis tas pa- 
briežti.

Narių skaičiumi choras 
skaitlingas, nes ne tik choro 
nariai, bet ir daugelis pritarė
jų atsilankę svarstė dalykus 
rimtai ir nuosekliai choro ge
rovės naudai.

Atsilankę jaunuoliai ir jau
nuolės irgi ėmė dalyvumą 
svarstymuose. Pirmininkaujant

Tai pasitarimas naujai suorganizuotos apdraudos kompanijų agentų industrines 
unijos viršininkų. Jie tariasi su C. I. O. direktoriumi John Brophy. Brophy šiame pa
veiksle yra antras dešinėje pusėje. Viso apdraudos kompanijose dirba 200,000 dar
bininkų. Manoma juos visus sutraukti j industrinę C. L O. uniją, kuri vadinas United 
Office and Professional Workers of America.

ponus) neturėti vaikų, todėl ir žmonos 
gali tarnybas turėti. Namie pas juos ruo- 

1 ša atlieka, aišku, tarnaitės už 30 lt. mėn.
Jei vienos maža, tuomet ir antrą pasi- 

! samdo (“part time”). Nekurie vald. ir 
juokias, kad dabar vald. bagotumą ma- 

; tuoja tarnaičių skaičiumi. Be tarnaitės 
vald. būtų visai negarbingu, už tai ir 
gaudamas 200 lt. mėn. stengiasi samdy
tis nors prastesnę kaimietę.

Net ir valstiečiai, gyvendami arčiau 
! centro ir matydami tą ponišką gerbūvį, 

ūkio tiek neprižiūri, o vis svajoja apie 
kokią nebūt tarnybėlę, bile tik kokią al
gelę gauti. Būta atsitikimų, kad prieš 
rinkimus seniūnų viens prafundino 500 
lt., kad tik jį išrinktų seniūnu, nes jis 
gautų per keletą metų algelę. Taipgi tar
nybą gauti dar reikia priklausyti kokiai 
valdžios artimai organizacijai “jaunalie
tuvių” arba šaulių. Vienas mano kaimy
nų norėjo eigulio tarnybą gauti, tai jam 
raštu davė užklausimą, ar priklauso ko
kiai organizacijai. Jei ne, tai turi įsira
šyti (aišku, iš to spėja, kokių esi pažiū
rų). Ir ištiesų, didžiuma tarnautojų‘pri
klauso “jaunalietuviams” tik dėl algų, 
pragyvenimo. Organizacijos neva įsta
tymais leistos kurtis, va, kad ir laisva
manių Etinės Kultūros Draugijai leista 
įsikurti ir skyriai provincijose registruo
jami pas apskr. viršininkus, bet susirin
kimams leidimų neduoda nuovadų virši
ninkai, aiškindami tuo, kad jie turi, 
apart visų įstatymų, vieną svarbesnį — 
ypatingą įstatymą ir juo dabar vadovau
jąs, kol yra karo stovis krašte.

Šiaip supratimas gero ir blogo žmo
nėse yra aiškus, laikraščius retas kuris 
neskaito. Ant “standų,” patėmijau, perka 
daugiausia “Liet. Žinias,” o paštuose 
daugiau “Liet. Ūk.,” paskui “Pasaulį 
Iliust.”, “Kuntaplį”. “L. Aidą” tik versti
nai tarnautojai skaito, kitaip tai jo ir 
viena laida į dieną būtų nereikalinga. 
Bendrai, Lietuvos žmonių skurdą^ (val
stiečių) nesumažėjęs, kaip ir prieš' 10 me
tų atgal, gal dar padidėjęs, o politiniai 
suvaržyti jau perdaug. Jaunimas seniaus 
lošdavo teatrus, dabar to nėra. Mokyto
jai skundžiasi, kad jaunimo negali dasi- 
šaukt (vyresniųjų), o jaunieji perdaug 
girtuokliauja (samagonu); tai akty
vesnio organizacinio veikimo nesimato.

Tuo ir baigiu savo aprašymus.

mūsų jaunam organizatoriui 
K. Juškauskui, Jr., su pagel- 
ba suaugusių, daug dalykų ta
po apkalbėta.

Pirmiausia, buvo paskelbta 
vajus, gavimui naujų narių, 
kuris tęsis iki paskutinei savai
tei vasario mėnesio, 1938 me
tų. Kuris jaunuolis bei jaunuo
lė prirašys daugiausia narių ir 
lankysis nuo prirašymo iki ko
vo mėnesio pabaigai, — tas 
gaus pirmą dovaną, kuri bus 
geros vertės. (Tą dovaną ga
lės gaut ir suaugęs, jei bus 
pirmuoju.)

Patikrinti, dėl kokios prie
žasties pirmiau įstoję nariai 
nelanko praktikų, išrinkta ko
misija iš 5 narių, keturi yra 
jaunuoliai: A. Jekevičia, A.

Juškevičia, E. Juškevičiūtė, L 
Balsiutė ir J. Jasaitis.

Gaminti gaidas prie draugo 
S. Reimonto, kuris tuom darbu 
daugiausia rūpinasi, išrinkti 
jaunuoliai — K. Juškauskas, 
Jr., A. Juškevičia, A. Jekevi
čia. Korespondentėmis į 3L.” 
Anglų Skyrių, išrinktos: E. 
Juškevičiūtė ir L Balsiūtė. 
Tvarkdariu, laike praktikų, iš
rinktas drg. M. Seimys.

Šie visi nuveikti darbai aiš
kiai parodo pasekmingumą 
šio susirinkimo. Todėl,-ne tik 
tarti-planuoti yra ' naudinga, 
betxir darbu tas patvirtinti rei
kalinga.

Todėl, kiekvienas choristas 
ir choristė privalo dalyvauti 
kiekvienoje praktikoje, kurios

EAISV.l 
... . . ,1 ... .

Puslapis Penktas

įvyksta kas sekmadienį, 8 vai. 
vakaro, Lietuvių Svetainėje, 
853 Hollins St.

Vinco Duktė.

Elizabeth, N. J.
Pranešu liūdną žinią, jog 

Elytė Helen Grozan-Gražuliu- 
tė, “Laisvės” angliško sky
riaus bendradarbė ir skaityto
ja po trumpos ligos (plaučių 
uždegimo) mjrė gruodžio 13 
dieną, 10:45 vai. iš ryto, Muh
lenberg Hospital,z Plainfield, 
N. J.

Elytė Helen Grozan-Gra- 
žuliutė gimė birželio 11 dieną, 
1917 metais.

Kūnas pašarvotas, 23 Hein
rich St., Cranford, N. J.

Laidotuvės įvyks iš tėvelių 
namų, 2 vai. po pietų, ketvir
tadienį, gruodžio 16 dieną, 
1937, laisvomis apeigomis Lin
den, N. J. krematorijoj.

Prašoma gimines ir draugus 
atiduoti paskutinę užuojautą 
savo atsilankymu ir palydėji
mu į kapines.

“L.” Reporteris.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

* šeštadienį, 18 d. gruodžio. Lietu
vių Kom. Frakcija rengia balirj pa
ramai darbininkiškos spaudos. Įvyks 
Laisves Choro Svet., 57 Park St., 
7:30 vai. vak. Kiekvienas lietuvis 
darbininkas ir darbininke yra kvie
čiami dalyvauti. Bus gera orkestrą 
šokiams taip pat turėsime skanių 
užkandžiu ir gėrimu. Įžanga 25c. — 
L. K. Frake. ‘ (295-296)

CLEVELAND, OHIO
Puiki vakariene bus duodama šeš

tadienį, gruodžio 18 d. Lietuvių Darb. 
Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 7 vai. 
vak. Pa vakarienes bus šokiai prie Į 
geros orkestros. Įžanga 25c, vien tik 
šokiams 15c. Visas pelnas yra ski
riamas Ispanijos Liaudies Vaiku
čiams. širdingai visus užkviečia AL 
DLD 15 Apskr. Mot. Kom. K. Ro- 
mondienė, pirm. (295-296)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. metinis susirinki

mas įvyks gruodžio 19 d., 7 vai. vak. 
Darb. Svet., 3rd ir South St., Yra 
svarbu, kad kiekvienas narys daly
vautų šiame susirinkime. Nes bus 
renkama nauja valdyba 1938 me
tams. Taip pat svarbu, kad visi na
riai užsimokėtų už 1937 duokles. — 
Sekr. (295-296)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Ūkihinkų suaukoto šviežio 

maisto pietūs. Rengia Lyros Choras, 
šeštadienio vakare, gruodžio 18-tą, 
Lietuvių Svet., 852 Hollins St. Choras 
padainuos keeltą dainų. Bus gera or
kestrą šokiams. — Kviečia visus Ko
mitetas. (295-296)

DETROIT, MICH.
_ ALDLD 52 kp. susirinkimas Įvyks 
gruodžio 19 d., sekmadienio popietį, 
2-rą vai., Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Visi nariai būtinai dalyvauki
te. Rinksime naują valdybą 1938 me
tams. Susirinkimas yra perkeltas iš 
šeštadienio į sekmadienį — Sekr. J. 
Gugas. (295-296)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbi paskaita sveikatos klausimu 

įvyks ateinantį nedėldienj, gruodžio 
19 d., 7 vai. vakaro, 376 Broadway.

ALDLD 2-ros kuopos Moterų Sky
rius, apvaikščiodamas savo dviejų 
metų gyvavimo ii’ darbuotes sukaktį, 
užkvietė Dr. Pilką, kuris duos mums 
daug svarbhj patarimų mūsų sveika
tos reikaluose. Todėl visi dalyvaukite. 
— Rengėjos. (295-296)

WORCESTER, MASS,
Suvienytų Lietuvių Draugijų Namo 

(Lietuvių Svetainės), 29 Endicott St., 
atsibuvusio bazaro užbaigtuves įvyks 
gruodžio 18-tą, vakare. Bus didžio
joj Svet., turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Įžanga 25c asmeniui su 3 do
vanom, kurios bus ištrauktos fėruo- 
se. Pirmoji $5 pinigais. Nepamirški
te tos progos, ypač jaunimas.

Visos Draugijos ir kuopos prigu
linčios prie Suvienytų Lietuvių Drau
gijų Namo, ypatingai komitetai įsi- 
tėmykite ir nepamirškite priešmeti- 
niuose ar metiniuose susirinkimuose 
išrinkti atstojus į metinį dalininkų 
Namo susirinkimą, kuris Įvyks sau
sio 20 d., 1938 m., vakare didžio
joj svetainėje. Pavieniai dalininkai 
taipgi raginami dalyvauti, kad ne
reiktų siųsti atskiro pakvietimo. — 
SLD Kom. Sekr. D. J.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

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)

CLEVELAND, OHIO
ošelienos ir Kugelio vakarienę ren

gia ALDLD 15-to Apskr. Moterų 
Kom. šeštadienį, gruodžio 18 d. Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Bus gera, 
orkestrą šokiams. Gaspadinės užtikri
na, kad vakarienė bus nepaprastai 
gardi. Tą patį vakarą, bus leistas di
delis gyvas kalakutas laimėjimui. 
Visas pelnas skiriamas Ispanijos 
Liaudies vaikučiams. Įžanga Vakarie
nei ir šokiams 25c. Vien tik šokiams 
15. centų. Pradžia 7 v. v. Visus kvie
čiame dalyvauti, linksmai laiką pra
leisti. — Kom. (295-296)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y«

WORCESTER, MASS.<
Draugės ir Draugai! Kurie mano

te važiuoti į Bostoną Kalėdų Dienoj 
pamatyt perstatymą didžiosios opere
tės “Kornevilio 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 visi 
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)

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arę m Yra Skaniausi.

vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stolleiu 
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, N. Y.

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)

GARSINK1TES "LAISVĖJE

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

s

S 3
H

Gold Seal Coal
$11.00 už toną. Dviejų tonų 

užsakymai
u Užtikrintas pasitenkinimas

Angliai visi sudega

STETSON FUEL CORP.
496 FIRST ST.

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

s
5

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Naujausio išdirbinio, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

<!>

<♦>

<♦>

<i>

<i>

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

apylinkę orui atvčstant.
O

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Jų yra 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 kalbamų mašinėlių.
“Laisve” parduoda tas mašinėlės 

ant labai lengvų išmokesčių.

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

<t>

<♦>

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

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

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

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 E. 16 St. Tar» Uni°” s«-ir IrvingPl- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,
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vai.
mc-

Gražiai Palaidojom 
Stasį Balčiūną

DRAUGIJŲ ATYDAI

paėmė

Antradienio popietį, 1 I 
džio, Stasys Balčiūnas 
žaus būrio laisviečių ir 
draugų palydėtas į Alyvų kalne
lio kapines.

gra-

Brooklyno Skyrius 
Ideal Ball Room Svetainę 
Knickerbocker ir
Avenues, sekmadienį, 13 die
ną kovo, 1938, metais. Bus su
vaidinta trijų veiksmų kome
dija “Solomėja.” Vaidinimą 
duos Liaudies Teatras. •

Prašome kitų organizacijų 
nieko nerengti aukščiau minė- 

diena.
J. NALIVAIKA, 

Brooklyn© Am. Liet.
Kongr. Sekretorius.

Minint Jono Zubavi 
čiaus Mirtį

PADĖKOS ŽODIS

Flushing

tą

Komunistų 1-mos Kuopos 
Darbuotė

Brooklyno 14-to Assembly Di- 
strikto 1-ji Komunistų Partijos 
kuopa laiko savo susirinkimus 
kas antradienį, 419 Lorimer St. 
čia priklauso daug lietuvių.

Gruodžio 14-tos susirinkime, 
kuopos organizatorius d. Turner 

i pranešė liūdną žinią, kad mirė 
kuopos narys Stasys Balčiūnas, 

----------------------------------- buvęs partijoj nuo pat jos susi- 
STASYS BALČIŪNAS tvėrimo. Nariai atsistojimu pa

gerbė mirusio draugo atmintį.
Dar prieš antrą valandą, gra-'Apie jo mirtį lietuviai nariai ži- 

boriaus Garšvos laidotuvių įstai- nojo iš pranešimų “Laisvėje,” 
goj ir prie jos buvo susirinkę bet kitataučių žinojo tik keli iki 
nemažai velionio draugų ir pa- atėjo į susirinkimą, 
žįstamų. Paskutinėmis ^minutė-j Ateinantį antradienį, 
mis tas būrys daug padidėjo,1 gruodžio, kuopa turės atvirą su
neš pribuvo “Laisvės” darbiniu- [sirinkimą, į kurį kviečiami ir ne- 
kai, su kuriais velionis dirbo. Į priklausantieji kuopoj. Bus ge- 
“Laisvės” įstaigoj tuo tarpu su- ras kalbėtojas iš Chinijos Drau- 
laikyta visas darbas ir laikraš
čio spausdinimas, kad visi galė
tų suteikti paskutinį patarnavi
mą išsiskyrusiam draugui.

šiaip 
savo

gų centro, taipgi draugiškas pa
silinksminimas.

Kuopa rengiasi šauniam ba
liui 8 sausio, 1938 m., “Laisvės” 
Salėj. Bilietai jau platinami. 
Jų karna iš anksto 25cr prie 
durų—35c.

Vardai Aukojusiu Lietuvių 
Kongreso Prakalbose

Skaitlingai dalyvavo ir 
laisviečiai, kad pagerbt 
įstaigos darbininkų.

Iš tdliau pribuvusių pastebė
jau “L.” Direktorių Tarybos 
narę A. Lideikienę, iš Great 
Neck, ir žymų “L.” rėmėją Sta- 
siukaitį iš Cliffsides, taipgi da
lyvavo Senas Vincas, kuris tuo 
tarpu svečiavosi Brooklyn©.

Velionio karstą puošė gėlių 
vainikai nuo “Laisvės
nuo Komunistų Partijos, nuo jo 
šeimininkų Sadauskų, pas ku
riuos išgyveno apie 13 metų, 
taipgi nuo jo draugo Steponavi
čiaus.

Išlydint velionį, atsisveikini
mo kalbą pasakė A. Bimba, vie
nas iš “Laisvės” redaktorių, at
žymėdamas, kad S. Balčiūnas- 
nuo jaunystės dienų vedė lais
vą gyvenimą ir buvo organizuo
tas darbininkas, priklausė Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijoj, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime ir Amerikos 
Komunistų Partijoj, taipgi raši
nėjo spaudai. Nors pastaraisiais 
laikais, dėl tūlų priežasčių, ve
lionis didelio veiklumo neparodė, 
tačiau visuomet pasiliko organi
zacijose, kas yra visiems pavyz
džiu.

»Velionį į kapines palydėjo 20 F. Bepirštis, J. Kasiulaitis, A. 
su vifš mašinų. Prie kapo trum-1 Balčiūnas, Miškinis, A. Palkai- 
pą atsisveikinimo kalbą pasakė' tis, P. Rainys, Siurba, K. Mi-

Pereitą penktadienį įvykusio
se Am. Lietuvių Kongreso pra- 

štabo,1 kalbose, Grand Paradise, buvo 
rinkta aukos vedimui kongreso 
darbo. Stambesnės aukos užra
šinėta.

Aukojo po $1: J. Chelus, K. 
Joneliunas, M. Liepa, J. Vaigi- 
nis, P. Kapickas, J. Ažius, X. |

Po 50 centų: Kapočius, Mar
cinkienė, S. Stankus, P. Poškai- 
tis, Z. Gailiūnas, A. Kisielius, 
Sasna. Kalvaitis—30c.

Po 25 centus: Ig. Karlonas, K

Gruodžio 6-tą dieną, savo 
namuose, 147 Starr St., Brook
lyn©, mirė gerai žinomas 
brooklyniečiams, ypatingai 
kriaučiams, Jonas Zubavičia, 
turėdamas 71-na metą. Pragy
veno gana ilgą amžių, kas pa
rodo, jog jis buvo fiziniai drū
tas žmogus ir tuomi nušluostė 
nosis tiems, kurie skelbia, — 
būk nevedęs vyras nesulaukia 
seno amžiaus. Gi Jonas ir buvo 
pavienis, einantis lenkčių gy
venime ir su vedusiais vyrais. 
O kiek jis pasiliko nuo savo 
vedusių draugų?

Jonas Zubavičia gimė Lietu
voje, 1866 metais, Auriliškių 
kaime, Pumpėnų valsčiuje, Pa
nevėžio apskrityje.

Amerikon atvyko 1895 me
tais, ii', išskiriant paskutinius 
15-ką m>etų, — visą laiką dir
bo drabužių siuvimo industri
joj, kaipo rankinis kriaučius. 
Taip sakant, — valgė duoną 
iš savo prakaito.

Jiis buvo taupus ir gerai už
silaikantis žmogus. Paskuti
nius 20 metų svaigalų veik ne
vartojo. Jo palikto turto teko 
ir giminėms.

Amerikoje velionis Jonas 
paliko brolį Stasį Zubavičią, 
gyvenantį Brooklyne, ir seserį 
Konstanciją Dūdienę, pas ku
rią visą laiką gyveno ir pasi
mirė. Taipgi seserį Barborą 
Cedronienę, gyvenančią Lietu
voje.

Jonas paskutinius penkioli
ka metų nieko nedirbo ir gy
veno iš savo taupos. Jis būtų 
galėjęs ir ilgiau taip gyventi, 
bet mirtis neklausia, ar tu turi 
ką valgyti, ar ne. Laikas atėjo, 
— negali išlaikyti mario sun
kaus spaudimo ir keliauk lau
kan iš gyvųjų tarpo, nepai-' 
sant, kiek palieki verkiančių 
ar besilinksminančių draugų 
bei giminių. Tas pats atsitiko 
ir su mūsų gerbiamu ir gerai 
žinomu Jonu.

Jonas buvo laisvas ii; stipriai 
tuomi klausimu nusistatęs 
žmogus. Jis suprato, kad reli-’ 
gija ir jos apeigos yra niekas 
kitas, kaip tik profesionališ
kas biznis. Todėl ir jo kūnas 
likosi užverstas rudens šalta 
žeme miestavose kapinėse — 
Alyvų Kalne, kur laidoja visus 
laisvai gyvenusius žmones.

Laidotuvės buvo iškilmin
gos. Lydėjo apie 25 automobi
liai, iš kurjų už 11-ką jo pa-

• ties buvo iš anksto apmokėta. 
Yotauta, W. Mališauskas, K. Ru-1 Taip pat ir vaišės lydėtojams, 
šinskienė, J. Velička, A. Jasu- Reiškia, jis prie pabaigos gy- 
laitis, V. Meisi, M. Baltrušaitis, venimo rengėsi rimtai ir šaltai. 
J. Svirskis, V. Balkauskas, M., Tad ar daug yra tokių prisi- 
Rišulis, V. Tauras, < 
D. M. šolomskas, J. Bartačius, | 
J. Juozevičius, K. Balčiūnas, 
Waresonas, V. Čepulis, Mikalau
skienė, J. Jankauskas, Andruš- 
kevičienė, M. Zinkas, P. Vaznis, 
M. Kraujalis, E. Morkus, A. Be- 

i pirštis, Paltanavičia, P. Buknys,

Laikau malonia pareiga labai 
nuoširdžiai padėkavoti draugui 
Bukniui ir kitiems draugams ir 
draugėms, kurie tik dalyvavote 
šermenyse ir palydėjote į kapi
nes mano geriausį draugą ir gi
minaitį Stasį Balčiūną, kuriam 
taip staiga atėjo visų vakarų- 
vakaras ir gamtos įstatymai jį 
atskyrė nuo mūsų, iš gyvųjų tar
po. Tegul jam būna ilsėtis leng
va šios šalies žemelė.

Liekamės nuliūdę,
J. M. Jansonai, > 

North Weymouth, Mass.

šiandien, 16 gruodžio, 2 
po pietų, draugų Lisajų 14 
tų sūnus Albertas bus išlydėtas 
iš namų, 26 Crosby Ave., Brook
lyn©, į z Alyvų kalnelio kapines. 
Kam galima, dalyvaukite ir 
tuomi suteikite užuojautą nu- 
liūdusiems tėvams. Prie kapo 
kalbės K. Petrikienė.

Draugė.

Atsidaro Nauja

Lietuviška Barbernė
kurios savininku yra

Stanislovas Kunevičius
Gerai patyręs barberys, pui
kiai įruošta vieta tinkamam 

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

Vienas blokas nuo lietuvių bažnyčios

Tūkstančiai Užsirašė 
ADP Balsuotojais

Pirmadienį paskelbtos Rinki
mų Tarybos oficialūs skaitlinės 
rodo, kad pereito j balsuotojų į 
registracijoj virš 200,()()() pilie-' 
čių užsirašė Amerikos Darbo 
Partijos balsuotojais. Viename 
Manhattan e 41,789 piliečiai už
sirašė po ADP emblema.

Vien tik už LaGuardią AD 
(Partijos balotu paduota apie

Lietuvių Komunistų kuopa 100,000 balsų. Numatoma, kad 
3-1 kviečia visus į<pirmą savo 
parengimą, kuris bus linksmas 
ir įdomus, nes grieš Geo. Kaza
kevičiaus orkestrą, dainuos 
deklamuos Ateities žiedo
kyklėlės vaikučiai. Taipgi dai
nuos L. Kavaliauskaitė ir 
dainininkai. Bus ir kitokių įvai
rumų. Įžanga tik 25 c.
. Tas viskas įvyks šį šeštadie
nį, gruodžio (Dec.) 18 d., “Lais
vės” Svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7 v. v. 

Liet. K. Kuopa 3-1.

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Balius

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

prisųsime KATU
TE A.

THOMSON

ir
Mo-

Sustreikavo Taksių 
Vairuotojai

kiti

Išėjo streikan 200 Statler 
Transportation Co. taksių vai
ruotojų. Tuo tarpu eilės kitų di
džiųjų taksėmis transportacijos 
kompanijų darbininkai taipgi 

streiko 
2,200

svarsto ir 
klausimą.
Parmellee Transportation Siste
mos “taksimanų” nubalsavo už 
streiką. Manoma, kad streikas 
galės išsivystyt į viso miesto 
taksių vairuotojų streiką.

balsuoja 
Pirmadienį

visame mieste partija galėjo 
gauti tarp 200,000 ir ketvirta
dalio miliono balsų.

M. J. Carr, liuosnorių gais- 
ragesių leitenantas, ta-1 
po areštuotas po to, kaip jis 
išgelbėjęs du vaiku iš 33 Mel
ba Court. Oficialių gaisrinin
kų viršininkas Maguire sako, 
kad Carr savo pastangose dau-1 
giau sutrukdęs, negu padėjęs 
gesint gaisrą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIM

ALDLD Moterų 81-mos kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, 16 gruodžio, lygiai 8 
vai. vakaro, “Laisves” Salėj. Visos 
nares pribūkite laiku, znes bus per
rinkimas kuopos valdybos ir kiti rei- . 
kalai. Kviečiamos ir ne nares.—Sckr. ' 

(294-295)

PARDAVIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
Ar Aš Parduodu Laikrodėlius?

Man pardavus laikrodžių krautu
vę, nekurie draugai klausia ar aš 
pardavinėju laikrodėlius ir kitus auk
sinius daiktus. Taip, draugai, aš par
davinėju viską, kaip ir krautuvę tu
rėdamas ir dar už daug pigiau. Jeigu 
kam reikalinga gerų laikrodėlių, žie- : 
dų, daimontų ir kitokių auksinių daik
tų, kreipkitės prie manęs. Aš jums 
pervesiu arba pačius nusivešiu į 
Wholesale ir pasirinksite kokį ar ką ■ 
norėsite, naujai padirbtą ir naujau- I

Darbas.” Jis už jo įsteigi- i apsaugoti” nuo įvairių apgavysčių, 
kreipkitės prie manęs. Aš jums są
žiniškai patarnausiu. Galite atva
žiuoti pas mane, arba parašykite. Aš 
galėsiu pas jus atvažiuot. Aš taipgi 
taisau visokius laikrodžius, kam tik 
reikalinga. Viktoras Januška, 104-56 
— 118th St., Richmond Hill, N. Y.

(295-297)

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

MftAAAi RA IUI

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Komunistų Partijos 6-tos Sekci
jos atstovas d. Howard. Kalbė
jo ir Senas Vincas, pabriežda- 
mąs, kad mirti ne naujiena —vi
si mirsime. Jis ragino su padvi
gubinta energija darbuotis tose 
rganizacijose ir judėjime, ku- 

xivoc velionis priklausė ir .ku
riose liekasi spraga jam aplei-

chelsonas, A. Bimba, C. Schrie- 
ber, J. Orman, Marozienė, Ado
maitis, Klimas, Vinikaitis.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $41.77. Am. Lietuvių 
Kongreso Brooklyn© ir Apylin
kės Skyrius dėkingas visiems pa- 
rėmusiems jo darbą. Vik.

eta Stasiui ilsėtis parinkta 
tiKrai graži ir pats gražiau bū
tų neišsirinkęs — pačiam krašte 
kapinių ant kalnelio, po dide
liu ąžuolu, kuris dabar irgi 
liūdnas, be lapų, tačiau pava
sario sulaukęs jis sužaliuos ir 
Vilios paukščius giesmininkus 
pas save.

LDS Radio Programa

Rep.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Ketvirtadienį, 16 gruodžio, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas turės ketvirtą iš eilės ra
dio programą. Faktinai, tai bus 
LDS Jajin. programa, nes ją 
pildys vieni jaunieji. Dainuos 
Aldona Klimaitė. Kalbės Mary
tė Sinkevičiūtė ir Jonas Orma- 
nas.

Programa bus iš stoties 
WMBQ, 8:30 vai. vakaro, V. 
Matusevičiaus vedamu laiku.

Rep.

J. Kairys, i rengiančių žmonių ?
Negana to, kad jis buvo pa

lydėtas kapuosnh giminių ir 
daugelio draugų, bet ir na- 

! muose, kuomet jis miegojo 
amžinu miegu, nieko nekliu
dydamas, — buvo apstatytas 
puikiais gyvų gėlių vainikais. 
Vienas iš gražiausių buvo jo 
sesers Dūdienės, paskui brolio 
Stasio, sūnėno Cedrono ir Lie
tuvių Kriaučių 54-to Skyriaus, 
ir kitų jo draugų, kas parodo, 

; jog jis buvo visų mylimas.
Lietuvių Kriaučių 54-tas 

Skyrius nupirko raudonų gėlių 
vainiką ne tam, kad pagerbus 
jo seną viengungišką gyveni
mą, bet jo Amąlgameitų uni
joj veikimą. Juk jis buvo de
legatu, 1914 metais, Nashville, 
Tenn., 12 d. spalio, kur buvo 
padaryta pradžia organizuoti 
Arhalgameitų uniją. Nors jis, 
po sugrįžimo iš Kapitol Svetai
nės, aukščiau minėto miesto, 
dar vis piane, jog nepaisantį 
kad g’armentiečiai nepriėmė 
konvencijon daugelio delega
tų, už nesumokėjimą milžiniš
kos sumos pinigų, vis dar bus 
galima susitaikinti; skilimui ir 
tvėrimui naujos unijos nepri
tarė, bet kuomet diduma žmo
nių priėmė idėją naujos uni
jos, — jis pasidavė ir vėliaus 
jai dirbo ištikimai.

Per daugelį metų Jonas Zu- 
bavičia buvo Lietuvių Kriau-

čių Skyriaus atstovas Suvie
nyto j Taryboj (Joint Board h 
ir veik kiekvienoj konvencijoj. 
Juk tai jo pasidarbavimu, ži
noma, pildant skyriaus rezo
liucija, — buvo unijos duotasi 
lietuviams kriauciams Iaikras-| jos .'Taigi, kuri* noriteJbūt 
tis *‘1' " . . ’
mą konvencijoj kalbėjo, tą 
parodo jos užrašai.

Zubavičia unijoj darbavosi 
iki 192p metų, bet kada apie 
tą.laiką susidarė unijoj kairy
sis ir dešinys sparnas, — pra
sidėjo aštrūs susikirtimai, už 
skirtingą unijizmo supratimą, 
— jis pasiliko neutrališku, 
peštynėms nepritariančiu. 
Kiek laiko prabėgus, — pra
dėjo gyventi iš taupos ir taip 
jo veikimas unijoj užsibaigė.

PAJIEŠKOJAMI
Pajieškau kambario vienam vyrui. 

Geistina, kad būtų geroj apylinkėj ir 
garu šildomas. Turinti tokį kambarį, 

. % i malonėkite rašyti sekančiu antrašu:
Suprasti, kad Zubavičia bu- i F. L. K., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 

-- - (295-297)vo tik unijos veikėjas, negali
ma; jis užsiimdavo ir politika, i 
Pirmesniais laikais jis priklau
sė LSS 19-toj kuopoj ir tų lai
kų socialistų veikimą gana 
Nuosekliai sekė; Įvykus skili
mui tarpe socialistų ir dabarti-. 
niais laikais vadinamų komu
nistų jis ir čia skirtumams ne
surado vietos, žodžiu, ginčams 
niekur bepritarė, bet nuo dar
bininkų parengimų nesišalino.

Gal būt, nepadarysiu klaidos 
sakydamas, kad “Laisvės” šeri- 
ninkų suvažiavimo, nors pasku
tiniais laikais nieko nekalbėda
vo, duodamas pirmįnybę jaunes
niems veikėjams, niekad neap- 
leisdavo, taip pat ir vakarienės. 
Kur tik buvo didesnė darbinin
kų sueiga,—jis surasdavo laiko 
ir centų dalyvauti joje.

Tai tiek apie darbininkų dir
voj dirbusį seną veteraną—Jo
ną Zubavičią. Gal būt, iš senes
nių veikėjų kas nors dapildys jo 
biografiją, todėl, kad jo veiki
mas tarpe darbo žmonių to užsi
pelnė, parodant, kad nelaukit, 
kad kas jums padėtų įsigyti 
daugiau užtikrinantį gyvenimą, 
bet pridėkit prie to ir savo dar
bo ! .

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS v
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&stų. 
Turim puikiai (taisytu Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai v61iau«io» 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. T..

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.

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

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

' SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.




