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Krislai
Persekiojimas Tebeeina. 
Romain Rollando žodis. 
“Vagie, Kepurė Dega.” 
“Nedarbas” ir “Bedarbe.” 
Dėl Jurgio Filozofijos.

Rašo R. Mizara

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

I

Vienas Kauno laikraštis rašo: 
"Paskutiniuoju metu VU. 

niaus krašto lietuviai pergy
vena. tokį, terorų, koks gali bū
ti tik didžiausių karų metu". 
Lenkijos imperialistai puola 

ne tik lietuvius, bet ir žydus, ir 
ukrainiečius, ir baltarusius.

Kadaise žymusis humanistas 
ir vienas didžiausiųjų šios gady
nės rašytojų, Romain Rolland, 
šitaip kreipėsi į Lenkiją:

"Dėkingoji Mickevičiaus ir 
Krasinskio Lenkija! Tu, ku
ri tiek kentėjai, tu neprivalai 
kitus versti kentėti. Tavo 
šventa, misija suprast ir pa
lengvint kentėjimus tiems, ku
rie kaip ir tu, amžių bėgyje, 
buvo pažeminti ir prispausti.

"Padėk mums pataisyti 
praeities neteisybės. Su si jung
iame ir kovokime petys į petį 
už laisvesnę, teisingesnę ir 
broliškesnę žmonijos visuome
nę".

šituos žodžius, be abejo, gir-1 
di darbo žmonių Lenkija. Bet 
ji) negirdi niekšų imperialistų ir* 
fašistų Lenkija. Jų negirdi tie, 
kurie šiandien Lenkijos darbo 
žmonių mases engia nemažiau, 
kaip lietuvius, žydus, ukrainie-| 
čius ir baltarusius.

O visgi ateis laikas, kai tos 
darbo žmonių masės—visi] pa
vergtų tautų masės, drauge su 
Lenkijos darbo žmonių masė
mis, atatinkamai nenaudėliams 
atsimokės!

Tas laikas jau nebetoli!

Daugeliui žinomas įvykis: As
muo vijosi vagį, kuris įsibriovė 
į žmonių minią. Vejantysis, no
rėdamas sužinoti, kuris vagis, 
suriko: “Vagie, kepurė dega!”

Vagis tuojau capt už kepurės. 
Na, ir jis buvo sučiuptas.

dienomis Maskvoj, 
žinia, tapo suimti du 
nuvykę ten, matyt,

ISPANIJOS LIAUDIEČIAI “GELEŽIES 
LANKU” APSUPA FAŠISTU TVIRTUMĄ; 
AUGA MAIŠTAI PRIEŠ GEN. FRANCO
Suimta Daugis Žmonią Kaip Dalyvavusią Sąmoksle Nužudyt 

Franco; Liaudiečiai Apgula 60,000 Fašistą Teruelyj

Skebai Apšaudė Fordo Fa- N. Y. Darbininkai Laimėjo
briko Pikietininkus Daugumą Streiką

Kansas City. — Gengste- 
riai-streiklaužiai šaudė į 
darbininkus, pikietuojan- 
•čius vietinį Fordo automo
bilių fabriką. Policija suė
mė dar 16 streiko pikieti
ninkų. Per savaitę nuo 
streiko pradžios tapo arės-

Paryžius, grd. 17.—Ispa- vę sąmoksle nužudyt gene- tuota per 300 pikietininkų.
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kad respublikiečiai atėmė iš 
fašistų kelias svarbias po
zicijas šiaurvakariuose nuo 
Teruel ir suėmė 213 priešų 
karių, tarp jų penkis gene
rolo Franco oficierius.

London, grd. 17. — Ex
change Telegraph praneša 

i iš Portugalijos, jog Ispani
jos fašistų valdyba suėmė 
daugį žmonių, kurie dalyva-

šiomis 
kaip jau 
asmenys, 
niekšiškais tikslais, ir pasivadi
nę “Robinsonais”.

Sovietai juos sučiupo. Kaip 
greit pasiekė Ameriką žinia,; 
kad “Robinsonai” ten “dingo”, 
Trockio agentas Amerikoj, 
Schachtmann, tuojau išleido pa
reiškimą: “Robinsonai ne troc- 
kistai”. Girdi, jis pažįstąs Am
erikoje visus trockistus ir “to
kių veidų niekur nematęs”.

šis pareiškimas duoda pama
to manyti, kad suimtieji yra 
trockistai, to paties Šaktmano 
pasiųsti ten šnipinėti.

Vadinas, nereikėjo net su
rikti “vagie, kepurė dega,” 
kaip trockistai išsidavė.

Bosų Streikas prieš 
Algp-Valandų Eilių

Washington. — Didelės 
medžio kompanijos vice-pre

Albany, N. Y.—Valdiško
mis žiniomis, lapkričio mė
nesį New Yorko valstijoj 
buvo 48 nauji streikai, kur 
dalyvavo 2,490 darbininkų. 
Darbininkai laimėjo 17 
streikų pilnai ir 8 dalinai, o 
aštuonis, sakoma, prakišo.

JAPONAI SUŽINAI BOMBARDAVO 
AMERIKOS LAIVUS; ŠAUDĖ ŽMONES, 

KURIE BANDĖ IŠSIGELBĖTI
Visai iš Arti Atakavo Amerikinius Laivus, ant Kurią 

Buvo Didelės Jungtinią Valstiją Vėliavos

rolą Franco ii- kitus kari
nius vadus.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Liaudies 
fronto valdžia skelbia, kad! 
jos armija “plieno lanku” ap
supa Teruel miestą, vieną iš 
stipriausių fašistinių tvirtu
mų, kur sutraukta 60,000 
generolo Franco kariuome
nės. Liaudiečiai veda veik
lią ofensyvos kovą prieš Te
ruel, nežiūrint smarkių šal-’ 
čiu.

J. L. Lewis Perspėja Plieno Darbininkus, 
Jog Kapitalistai Laukia Fašizmo

Newark, N. Y.—Joseph 
Dalę, 76 metų, pavojingai 
pašovė savo pačią, 69 metų, 

[motiną šešių vaikų, ir pats
zidentas W. E. Grogan iš nusišovė. Tai esą dėl ligos 
Texas atsiuntė laiškus vi
siem demokratam kuogres- 
nianam ir senatoriam, ra
gindamas “užmušti” įneši
mą, reikalaujantį sutrum
pinti darbo savaitę ir nusa
kyti būtinas algas darbi
ninkams.

Grogan rašo tiem kon- 
gresmanam ir senatoriam, 
kad jis pats, taip ir šimtai 
kitu fabrikantu sustabdė 
arba susiaurino darbus, 
kaip tik šis įnešimas buvo 
įteiktas kongresui 7 mėne- 

1 šiai atgal.
Grogan taipgi pripažįsta, 

jog daugelis kompanijų 
“streikuoja sėdėjimu,” idant 
priversti kongresą panai
kint taksus nuo bergždžiai 
laikomų kapitalų ir numušt 
mokesčius, imamus valdžios 

liždan nuo pelnų.

ir skurdo.

Suėmė 208 už Lapelius 
Fordo Darbininkams
Dearborn, Mich.—Policija 

areštavo 208 unijistus, dar
bininkus, kurie atėjo dalint 
lapelius išeinantiems Fordo 
automobiliu fabriko darbi
ninkams. Lapeliai šaukė 
juos į industrinę Auto. Dar
bininkų Uniją. Suimtus la
pelių skleidėjus policija kal
tina neva už trukdymą pra
važiavimo bei praėjimo gat
vėmis.

Pittsburgh, Pa. — Didieji 
Amerikos piniguočiai ir 
fabrikantai tikisi “įvesti fa
šistų valdžią Jungtinėse 
Valstijose,” persergėjo John 
L. Lewis suvažiavimą Plie
no Darbininkų Organizavi
mo Komiteto.

Tūkstantis delegatų su
stojo ir per 25 minu tas 
skardžiai sveikino Lewisą, 
pirmininką CIO (Industri
nio Organizavimosi Komi
teto).

Savo kalboj Lewis ragino 
darbininkus visus susiorga- 
nizuot, kad galėtų “apsau
got savo namus ir vaikus.” 
“Budavokite savo organiza
ciją vis didinę ir geresnę”, 
sakė jis: “Kito kelio mums 
nėra.”

Lewis pareiškė, kad var
das Tomo Girdlerio, Repub
lic Plieno Korporacijos pir
mininko, reiškia tą patį, 
kaip žmogžudžio vardas.

Sykiu suminėjo E. T. Wei- 
rą, pirmininką Weirton 
Plieno Korporacijos, ir E. 
V. Grace, galvą Bethlehem 
Plieno Korp., kaip kruvinus 
darbininkų priešus.

Reikalauja Aprūpint 
Bedarbius

Kalbėdamas apie naują 
“baisią bedarbės šmėklą,” 
J. L. Lewis kritika®*) šalies 
valdžią, kad jinai “nepada
rė reikalingų žingsnių be
darbiams šelpti, kuomet 
šiems žmonėms nėra vilties 
gauti darbo.”

Lewis ragino suvažiavimo 
delegatus pasitikėti savo iš
rinkta unijose Pildančiąja 
Taryba tokiuose reikaluose, 
kaip unijinės duoklės, dery
bos dėlei algų sutvarkymo 
ir kt. Sako, Pildančioji Ta
ryba susidaro iš žmonių, 
kurių veikimas “padarė šią 
didžią organizaciją galima.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasiun
tė Japonijos valdžiai faktus, 
kad japonų lakūnai sužiniai 
nuskandino Amerikos kari
nį laivuką “Panay” ir tris 
Standard Oil kompanijos 
laivus. Amerikos admirolo 
Yarnell’io pranešimas ir iš
sigelbėjusių amerikiečių liu
dijimai parodo tokius daly
kus:

Japonų motorinės valtys, 
visai arti priplaukdamos, 
apšaudė “Panay”. Japonų 
lėktuvai, nuskrisdami že-

myn tik už kokių 100 jar
dų, metė bombas ir pylė kul- 
kasvaidžių ugnį į Amerikos 
laivus, kurie turėjo iškėlę 
amerikines vėliavas, ir ant 
jų denių buvo išmaliavota 
tokios vėliavos.

Japonai kulkasvaidžiais 
šaudė žmones, bėgančius 
nuo skandinamų laivų, ir 
taip sužeidė du amerikie
čius. Pagaliau japonai suli
po į sužeistą “Panay”.

Hoover Siūlo Darbininkams 
“Pasitikėt” Išnaudotojais

“ROBINSON” KRIMINA
LISTAS, EX-KALINYS?
New York. — Vietinė po

licija sako turinti nurody
mų, kad Maskvoj areštuo
tas neva “Robinsonaš” bu
vęs 1935 m. įkalintas kaip 
plėšikas ir falšyvų pinigų

Nuteisė Streikavusius Jūri
ninkus neva už “Maištą”

Republikonai ‘Taiso’ Progra
mą, Gerinasi Piliečiam

Norristown, Pa. — Vis 
dar nesugauna piktadario, 
kuris nušovė našlę Wilmą 
Carpenter ir tada užpuolė 
žagint Marę Griffin, 22 me
tų merginą.

Japonų Pranešimai apie 
Savo Laimėjimus

Shanghai, grd. 17.—Chi- 
nai turi 300,000 armijos 
naujoj apsigynimo linijoj, 
Shanghajaus - N a n k i ngo 
fronte. Ši linija yra 220 my
lių ilgio ir eina pusiau ratu 
nuo Hangchow užlajos pie-

Jūrininkų, Telegrafistų, 
ir Vežikų Streikai

New York. — Sustreika
vo 300 jūrininkų laivo “Mo
narch of Bermuda”, kuris 
buvo pasirengęs vežt 450 
keleivių-turistų į Bermudų. 
Laivas šiaip taip išplaukė, 
bet be keleivių.

Kelioms valandoms birrn 
- sustabdyta veikimas PoQtn1 

i Telegraph and Cable kornn- 
racijos, kuomet tarnautoj*" 
sustoję demonstravo rašti
nėse, reikalaudami geresnių 
sąlygą-

Streikan išėjo vežikai ke- 
turiu taxi-cab komnaniiu C v

Mūsų draugai korespondentai 
daugumoj dar vis vadina nedar
bą (unemployment) “bedarbe”.

Redakcija jau senai “bedar
bę” žodį vartoja tik ten, kur eina 
kalba apie moterį arba merginą 
bedarbę. Kai kalbame apie un
employment, rašykime nedarbas.

Pav.: Marė nedirba, negauna 
darbo, tai ji bedarbė; Amerikoj 
šiuo tarpu ir vėl reiškiasi dides
nis nedarbas, krizis.

Chicago, Ill. — x Herbert 
Hoover, buvęs prezidentas, 
šnekėjo Ekonominiam Kliu- 
be prieš prezidento Roose
velto daromas pastangas 
pagelbėti minioms darbp 
žmonių. Roosevelto planus 
jis vadino “diktatoriškais.” 
Pasakojo, būk Amerika turi 
valdytis “pasitikėjimu.”

(Visi atsimenam, kaip Ho- 
overio “pasitikėjimo” politi
ka išmetė milionus darbi
ninkų į sąšlavynus, be pa
šalpų bedarbiams.)

Trockistai Perdaug Greiti 
“Robinsoną” Advokatai
Maskva. — Sovietų spau

da kreipia dėmesį į sekamą 
faktą ryšyj su vadinamais 
“a m e r i k i e čiais Robinso
nais,” kurie dabar suimti 
kaip įžiūrimi trockistai šni
pai:

Dar pirma negu Ameri
kos užsieninė ministerija 
paskelbė, kad “Robinsonai”

■ :-r—r---- ...........; išvažiavo iš Jungtinių Val-
draugams' socialistams, kad mes stijų SU falšyvais paspor-

Tūlas Jurgis “Keleivyj” rašo 
iš Brooklyno apie vietinę socia
listų kuopos vakarienę. Jis pa- norim bendrai dirbti ir draugiš- tais, jau Max Schachtman, 
žymi:

"Vakarienėj dalyvavo Įl.
Mizara ir P. Buknys, bet jiį
kalbėt nepakvietė. Komisija kritikuojamas dėl to, kad jis sa- trockistai, bet “nekalti Am-

kai sugyventi. Amerikos trockistų vadas, 
pasiskubino pareikšti spau- 

Laisvėje” P. Grigaitis buvo dai, būk “Robinsonai” nesą

Baltimore, Md. — Poniš
ka, parinktinė džiurė atra
do kaltais 14 laivo “Algic” 
jūrininkų, kaip ‘maištinin
kus,” už tai, kad jie su
streikavo Montevideo prie
plaukoj, Uruguayuj, rugs. 
10 d. O jie ten laikinai strei
kavo tik tol, kol nebuvo 
prašalinti skebai.

Tuo laiku ėjo streikas 
Montevideo laivakrovių, ir 
kada streiklaužiai bandė iš- 
kraut krovinius iš “Algic”, 
jo jūrininkai atsisakė ske- 
bams padėti.

Federalis prisaikintųjų 
teismas dabar pripažino 
tuos jūrininkus kaltais pa
gal nusenusį įstatymą, iš
leistą 147 metai atgal. Jis 
gi reikalauja už tokius “nu
sikaltimus” baust iki 5 me
tų kalėjimo ir $1,000.

Bausmė šiem jūrininkam 
dar nepaskirta. Visašališka 
Marininkų Unija deda pa
stangų, kad jie būtų ištei
sinti.

St. Louis, Mo.—Republi- 
konų partijos pildantysis 
komitetas paskyrė dr. Glenn 
Franką pirmininku komisi
jos, kuri turės išdirbti pro
gramą tai partijai. Repub
likonai stengiasi rodytis ne
va “pažangesniais” negu iki 
šiol. Nori atitraukti pilie
čius nuo Roosevelto; išank- 
sto rengiasi kitiems prezi
dento rinkimams.

Dr. GI. Frank vadina sa
ve “laisvamaniu” republiko- 
nu. Pirmiau jis buvo Wis- 
consino Universiteto prezi
dentas. Bet pažangus repu- 
blikonas gubernatorius La 
Follette pasistengė, kad 
Frank buvo iš ten prašalin
tas kaip atgaleivis.

POLICIJA BOMBOMIS 
ATAKAVO FORDO 

STREIKIERIUS

tuose, pro Tunglingą į šiau-1 Industrinė Transporto Dar. 
rius iki Hsuchow, paskui įį bininkų Unija kaltina po- 
rytų pietus pro Taihsieną liciją, kad Ji veikia išvien 
iki Yangtze upės. ! t -

Japonai sakosi užėmę Pu-' prieš streikierius. 
chengą ir Wuyi, į šiaurius 
nuo Pukowo, ir Chinkiangą, 
40 mylių į rytus nuo Nan- 
kingo. Skelbiasi, kad nelais
vėn suėmę 15,000 chinų ka
reivių. O Nankinge, girdi, j 
pasilikę 25,000 chinų karei
vių, tik numetę ginklus ir, 
persirengę paprastais dra
bužiais.

su ■ skebais - gengsteriais

Areštuota ir po dvi die
nas kalėjiman nuteista 13 
pikietininkų prieš Horn and 
Hardart Automat kafeteri- 
jas.

Ištrūko Du Kriminalistai iš 
“Nepabėgamo“ Kalėjimo
San Francisco, Calif.—

Pusiau-Bedarbis Nušovė Paspruko iš Alcatraz salos
Švogerį ir Nusižudė

Montclair, N. J.—B. B. 
Tichenor, 64 metų knygvo- 
dis, nušovė švogerį ir pats 
nusišovė, susiginčijus, kaip 
prižiūrėt pečių. Tichenoro 
žmona sirgo. Jis tik dalį lai
ko tegavo dirbti. Jam gręsė 
ir to paties darbo praradi
mas. Dėl to Tichenor buvo 
labai susirūpinęs ir susierzi
nęs.

I nuteistas 99 metus kalėti, 
ir Th. Cole, žmogvagis, įka
lintas 50 metų. Jiedu tirš
toj ūkanoj perlipo per aukš
tą kalėjimo sieną ir nusiri
to nuo ‘ skardžios uolos į 
vandenį, kaip spėja kalėji
mo viršininkai. Bet abejo
ja, ar jiem pavyko išplaukti 
į kraštą, nes smarki jūros 
sriovė nešė į priešingą pusę.

Alcatraz buvo skaitomas 
“saugiausiu”, “nepabėga
mu” kalėjimu, kur laikoma 
pavojingiausi kriminalistai.

1

t'

Kansas City, grd. 17.— 
Fordo automobilio fabriko 
streikieriai bombardavo ply
tomis ir buteliais būrį at-, 
vykstančių darban skebų. 
Policija atakavo streikierius 
ašarinėmis bombomis.

Vienas streikierys pagrie
bė nesprogusią bombą ir pa
leido atgal į policiją. Vienas 
policininkas liko apdegintas 
saviškių bombų dujomis 
taip, kad paimtas į ligoninę. 
Keli kiti “tvarkdariai” ap- 
troško savo bombų gesais, 
kuriuos vėjas ant jų užpūtė.

Roma, grd. 17. — Tibro 
upė ištvino 55 pėdas ir 7 
colius aukščiau savo papra
sto lygmalo. Vanduo pasie
kė Romos centrą. Bent šeši 
asmenys žuvo potvinyj.

ISPANIJOS LIAUDIEČIAI 
ATKIRTĘ TERUEL NUO 

FAŠISTŲ
Barcelona, Ispanija, grd. 

16.—Respublikiečiai sėkmin
gai atakuoja fašistus Teru
el fronte ir pralaužė jų li
nijas trijose vietose.

Kitas pranešimas skelbia, 
kad respublikiečiai atkirto 
strateginį Teruel miestą 
nuo fašistų.

Į

.į
4

karštas, pergreitas užginči- 
jimas skamba, kaip “vagie, 
kepurė dega.”

3

įsižeidė, kad ‘Laisvė' skau
džiai užatakavo P. Grigai
tį..."
Jurgis turbūt mano, kad Mi- 

zara ir Buknys nuėjo vakarienėn 
tuo tikslu, kad ten gavus kalbėt, sija būtų 
Klaida!

Jiedu, kaip ir visa eilė kitų

vo kalboj kraipė faktus., ' erikos piliečiai, kuriuos So- 
Jurgis mano, kad jei mes bū- vjetų valdžia įkalino.” 

turn tylėję, nieko į tai neatsakę, ■ 
tai būtum buvę “geri” ir mums 
už tai vakarienės rengimo komi- 

‘atnagradinus” pa
kvietimu kalbėti.

Sergėk, viešpatie, nuo tokio 
mūsų draugų, nuėjo ten ne kai- “gerumo” ir nuo tokių principų, 
bėti, bet užkąsti ir parodyti .kokius skelbia Jurgis!

Pati Amerikos valdžia iki 
šiol nežino, kas per vieni tie 
gaivalai, pasivadinę “Robin
sonais.” Sovietų spauda- abe
joja, ar jie yra Jungtinių 
Valstijų piliečiai.

I O Amerikos trockistų

Gibraltar, grd. 17.—Vie
nas Ispanijos fašistų kari
nis laivas apšaudė Franci- 
jos prekybinį laivą “Syd
ney” ir nusivarė jį į Ceutą, 
fašistų prieplauką Ispaniš
koj Morokkoj.

Šiandien oras prasiblaivy- 
siąs ir pradėsią eiti šaltyn, 
—spėja N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra apie 
42. Saulėtekis 7:14; saulė
leidis 4:30.
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Komunistų ir Socialistų Santikiai
Niekam nėra jokia paslaptis, kad keli 

metai atgal, kaip visam pasaulyje, taip 
pas mus lietuvius santikiai tarpe komu
nistų ir socialistų buvo labai prasti, la
bai įtempti. Kodėl jie tokiais buvo, tai 
buvo atvejų atvejais diskusuota ir aiš
kinta, todėl čionai tai nekartosime. 
Tačiau paskutiniais pora metų beveik vi
sur pradėta rimtai bandyt susikalbėt, tai 
yra, susitarti bendrai veikti, jei ne visais, 
tai nors kaikuriais svarbiais klausimais, 
ypatingai kovoje prieš karą ir fašizmą. 
Šis susikalbėjimas bei bendradarbiavi
mas eina bendro fronto formoje.

Prieš beveik pora metų atgal panašus 
bendradarbiavimas prasidėjo tarpe lie
tuvių komunistinio ir socialistinio judė
jimo Amerikoje. Tame darbe jau daug 
kas atsiekta ir daug kas laimėta. Mums 
atrodo, kad komunistai parodė labai di
delio nuoširdumo ir griežčiausiai vengė 
ir tebevengia visko, kas tą gražų darbą 
ardytų, kas vestų atgal į tuos laikus, kai 
tuodu judėjimu vienas prieš kitą griež
čiausiai kovojo.

Deja, negalima to pasakyti apie socia
listus. Dalis jų, vadovaujama “Naujie
nų” redaktoriaus Grigaičio, mūsų nuo
mone, kaip darė, taip ir tebedaro viską, 
idant tasai bendradarbiavimas būtų ne
galimas. Jau nekalbėsime apie “Nau
jienas”, kuriose Grigaitis beveik kasdien 
veda žiaurias atakas ant komunistų, ant 
Sovietų Sąjungos, ant'visko, kas tik nors 
kiek panašu į komunistinį judėjimą. 
Prieš Amerikos Lietuvių Kongreso įsi
kūrimą jisai aplankė rytines kolonijas 
ir išliejo visą tulžį, kiek tik jos turėjo, 
prieš komunistus ir Sovietų Sąjungą. 
Dabar jis ir vėl apvažiavo rytines kolo
nijas su panašia misija. Savo laikraštyje 
jisai giriasi:

“Prakalbų maršrutą Grigaičiui su
rengė Lietuvių Socialistų Sąjungos 
centras kartu su LSS. kuopomis ir so
cialistų simpatizatoriais kolonijose. 
Maršruto laikslas buvo supažindinti 
platesniąją lietuvių darbininkų visuo
menę su socialistų pažvalgomis svar- 
besniaisiais šių dienų klausimais. Visi 
žino, kad socialistai į daugumą dalykų 
žiūri visai kitaip, negu " komunistai. 
Taigi aišku, kad Grigaičio prakalbos 
turėjo tuos skirtumus parodyti. Jeigu 
kalbėtojas to nebūtų atlikęs, tai visas 
jo maršrutas būtų buvęs be vertės.”
Ir ne vien tik organizaciniai jisai at

stovavęs visus socialistus. Girdi: “Gri
gaitis savo-prakalbose nėra pasakęs nie
ko, su kuo negalėtų sutikti socialistai.” 
Vadinasi, jis už juos organizaciniai ir 
ideologiniai kalbėjo.

Kaip jau sakyta, Grigaičio prakalbų 
taikiklis buvo komunistai ir Sovietų Są- 

' junga. Tai tas pats, ką jis darė ir kal
bėjo visus paskutinius dvidešimt metų. 
Jo orientacija kaip buvo, taip ir pasiliko 
ne į tas lietuvių mases, kurios tebėra fa
šistų ir klerikalų įtakoje, idant jas lai
mėti socializmo ir pažangos idėjai, bet į 
pažangiuosius, komunistinio nusistatymo 
žmones, idant juos ištraukti iš to judė
jimo, arba bent jau tūlus jų susilpninti 
dvasioje.

Grigaitis sako negalįs užslėpti tuos 
skirtumus, kurie tebėra tarp socialistų ir 
komunistų. Bet niekas ir neprašė jį tai 
daryti. Niekas nenori, kad jis ar kas ki
tas tai darytų. Tų skirtumų niekados 
neslėpė ir neslepia ir komunistai.

Bet komunistai taip pat atsimena, 
kad dar didesni skirtumai yra tarpe ko
munistų ir fašistų, tarpe komun. ir kleri
kalų. Jie atmena, kad šiądien, dabartinėj 
situacijoje, fašizmo smakui visur keliant 
galvą,.daug svarbiau ir rašyti, ir kalbėti 
prieš fašistus ir klerikalus, ir traukti iš

po jų įtakos darbo žmones, negu prieš 
socialistus. Štai kodėl komunistų kalbė
tojai visur kalba prieš fašizmą, prieš fa
šizmo talkininką klerikalizmą, prieš karo 
pavojų, o už susikalbėjimą, už susiarti
nimą komunistų ir socialistų, už apvie- 
nijimą Amerikos lietuvių pažangiosios 
visuomenės. Kaip tik priešingai elgiasi 
Grigaitis ir jo pasekėjai.

Jei taip elgtųsi ir komunistai, jei jie 
ir savo raštų ir prakalbų visą svorį nu
kreiptų prieš socialistus ir jų simpati- 
kus, prieš jų idėjas ir įsitikinimus, o ne 
prieš mūsų visų bendrą priešą—lietuviš
ka ir visokį kita fašizmą ir klerikalizmą, c. v v C. c z

arba kapitalizmą, tai ąrgi ne aišku, kad 
kova tarpe komunistų ir socialistų ne tik 
nešvelnėtų, bet dar aštrėtų, kad joks su
sikalbėjimas, joks bendradarbiavimas ne
būtų galimas. To gali nematyti tiktai 
tie, kurie politiniai nieko nemato, arba 
tie, kurie nesimoko iš patyrimų santi- 
kiuose tarpe partijų, judėjimų, ir gru
pių.

Matyt, kad Grigaitis ir jo šalininkai 
sąmoningai siekia suardyti užmegstą 
bendradarbiavimą, ne tik atnaujinti, bet 
dar paaštrinti ėjusią ilgų metų labai aš
trią kovą mūsų pažangiojoje visuome
nėje.

Klausimas tiktai, ar “Naujienų” re
daktoriui ir jo vienminčiams pavyks tą 
tikslą atsiekti. Komunistai, be abejonės, 
dėjo ir dės visas pastangas, idant neda
vus jiems tą tikslą pasiekti. Jie dėjo ir 
dės visas pastangas, idant nedavus pra
sidėjusiam pažangiosios visuomenės apsi- 
vienijimui sugriūti.

Mes nenorime tikėti, kad Grigaitis su 
savo prieškomunistiniais ir priešsovieti- 
niais raštais bei prakalbomis atstovauja 
visus socialistus. Jei tai būtų tiesa, kaip 
jis giriasi, tai, žinoma, situacija būtų la
bai prasta ir reikėtų tikėtis greito viso
kių santikių tarpe koYnunistinio ir socia
listinio judėjimo pakrikimo. Mums atfo- 

I do, kad jei jis tokią galią būtų turėjęs, 
tai tie santikiai nebūtų užsimezgę prieš 
porą metų. Kaip tada buvo, taip dabar, 
mes tikime, yra geroka dalis kairesnio 
nusistatymo socialistų, kurie tebetrokšta 
matyti santikių ne blogėjimą, bet gerė
jimą. t < '

Tame įsitikinime mus sutvirtina gyvi 
pavyzdžiai. Paduosime vieną? Nesenai 
Brooklyne Grigaitis pasikvietė trockistą 
Strazdą ir abudu prakaitavo ir vertė 
kalnus ant komunistų ir Sovietų Sąjun
gos. Kelioms dienoms prabėgus tam pa
čiam Brooklyne įvyko Amerikos Lietuvių 
Kongreso suruoštas masinis susirinki
mas, kuriame kalbėjo komunistų kalbėto
jas ir socialistų kalbėtojas. Pastarasis ne 
tik neatakavo ir nešmeižė komunistų ir 
Sovietų Sąjungos, bet dar pagelba savo 
kelių gerai suformuluotų sakinių į dulkes 
paleido visą Grigaičio filosofiją apie So
vietų Sąjungą.

Taigi, netiesa, kad “Grigaitis savo pra
kalbose nėra pasakęs nieko, su kuo ne
galėtų sutikti socialistai.” Yra nemažai 
tokių socialistų, kurie negali sutikti ir 
nesutinka su “Naujienų” redaktoriaus 
darbininkų judėjimui žalinga misija. 
Kaip tik tame ir yra viltis, kad Grigaičiui 
ir jo vienminčiams nepavyks atnaujinti 
kadaise ėjusią labai aštrią kovą tarpe 

- komunistų ir socialistų, bei sugriauti tą 
naudingą bendradarbiavimą, kuris tarpe 
jų prasidėjo prieš pusantrų metų.

Karas Chinijoje
Karo Frontai

Japonijos imperialistai 
Chiniją puola dviem fron
tais: Šiaurių Chinijoj ir 
Shanghai—Nankingo fron
te išilgai Yangtze upę. Gre
ta to jie karts nuo karto da
ro karines demonstracijas 
Chinijos pakraščiais, Canto- 
no ir kitose srityse, tikslu 
atitraukti Chinijos karo jė
gas apsaugojimui tų kraš
tu, u

Vyriausias Japonijos karo 
užpuolimo frontas yra Šiau
rinis. Čia Japonijos planai 
atplėšti penkias Chinijos 
provincijas: Suiyaun, 
Shansi, Hopeh, Honann ir 
Shantung. Jos didelės, tur
tingos anglimi, geležimi, ki
tokiais gamtiniais turtais ir 
turi apie 100,000,000 (šimtą 
milionų) gyventojų. Šis ka
ro frontas yra vyriausias. 
Čia Japonija metė prieš 
Chiniją apie 300,000 karei
vių, savo mechanizuotas jė
gas—tankus, karo lėktuvus. 
Čia Japonijos planai įsteigti 
“neprigulmingą” valstybę, 
kaip Manchukuo ir taip 
valdyti tą turtingą kraštą. 
Tam ji jau padarė pradžią 
įsteigdama “neprigulmingą” 
Mongolijos valstybę Suiyan

provincijoj ir Vidurinėje
Mongolijoj.

Shanghajaus - Nankingo 
karo frdntas yra antros ei
lės. Nors čia Japonija su
traukė apie 300,000 ar 400,- 
000 kareivių, pusę karo lai
vyno ir daug lėktuvų. Nors 
ji daug išžudė savo kareivių 
ir, matyt, neteko karo laivų, 
bet tą slepia, nors ji paėmė 
Shanghajų ir Nankingą, bet 
šis frontas yra tik tam, kad 
atitraukus Chinijos karo jė
gas iš Šiaurių fronto.

Japonija aiškiai supran
ta, kad ji negalės pasisavin
ti Shanghajų-Nankingą ir 
Yangtze upės slėnį. Viena, 
čia skaitlingai chinai apgy
venę ir eitu nuolatinė kova; 
antra, nesutiks nei Anglijos, 
nei Amerikos, nei Franci- 
jos imperialistai, kad Japo
nija pasisavintų tuos var
tus į Chinijos širdį. Japoni
jos karininkai Shanghajaus 
fronte siekė kariniai strate
ginio žygio—apsupti Chini
jos armiją ir ją sunaikinti. 
Jie dėjo viltis ant Yangtze 
upės, Hancchow užlajos ir 
Tai-hu ežero, kad jie čia 
galės sunaikinti Chinijos 
gyvąją' jėgą—armiją.

Bet Japonijos karo vadai 
apsiriko. Shanghajaus fron

te chinai davė didelį mūšį ir 
taip sugabiai pasitraukė, 
kad japonams nieko neteko, 
nei belaisvių, nei ginklų. 
Tai-hu ežero srityj tas pats. 
Ties Nankingu ' chinų armi
ja geriausioj tvarkoj pasi
traukė, persikėlė per Yang
tze upę, miesto apgynimui 
paliko tik vieną korpusą. 
Reiškia, chinų armija su 
mūšiais, padarydama daug 
Japonijos armijai žalos, at
sitraukė. Dabar net japonų 
generolai kalba, kad jie už
ėmę Nankingą galės apsi
stoti ir laukti, kada Chini- 
ja paprašys taikos. Tai bus 
tokis laukimas, kaip 1812 
metais, kada Napoleonas 
užėmęs Maskvą laukė tai
kos, o galų gale patsai karą 
pralaimėjo ir turėjo nešdin
tis iš Rusijos, nes prieš jį 
kovojo Rusijos liaudis, kaip 
šiandien prieš japonus ko
voja Chinijos liaudis.

Šiaurių Frontas
Visai kitos perspektyvos 

Šiaurių fronte. Japonijos 
imperialistai čia užėmė di
delį plotą. Jų mechanizuotos 
karo jėgos nesulaikomai ri
tosi vis giliau prie Tsinano, 
Geltonosios (Yellow) upes, 
tikslu apsupti Shantungo 
provinciją. Bet apie du mė
nesiai laiko atgal tos Japo
nų “nesulaikomos” armijos 
apsistojo ir nepasijudina.

nų armijos užfrontę, jos ko
munikacijos kelius, kad ji 
priversta apsistoti.

Chinų Partizanų žygiai
Čia tik keletas faktų," 

kaip chinai partizanai vei
kia japonų armijos užfron
tėj. Lapkričio mėnesį chi
nai partizanai išsprogdino 
'du gelžkelio tiltus ant Pei- 
!ping—Tsinan gelžkelio. Du 
kartus padarė ant Taiyuan 
miesto užpuolimus. Kelis 
desėtkus traukinių su ka
reiviais ir karo ginklais pa
leido nuo bėgių į pakalnes. 
Laikinai buvo visai nukirtę 
gelžkelių susisiekimą tarpe 
Yuanping—Taiyuan. Lapk
ričio 12 d. chinai partiza
nai perkirto gelžkelį ant 
Taiyuan — Chengting kelio 
ir kelias dienas jį laikė sa
vo rankose.

Ant tiek smarkiai chinai 
partizanai pradėjo veikti 
japonų armijos užpakalyje, 
kad Japonijos imperialistai 
buvo priversti vien Peipin- 
go sritin mesti 20,000 ka
reivių kovai prieš partiza
nus. Tuos kareivius paėmė 
iš fronto ir tuom susilpnino 
jį-

Šie chinų partizanų karo 
veiksmai japonų užpakalyj 
ir sugabūs buvusios Raudo
nosios Armijos veikimai 
fronte ir sulaikė Japonijos 
mechanizuotas, geriausias

Pakelt Priekalo’ Prasiplatinimą Amerikoj

Dar Viena Auka Lietuvos Fašizmo
Kauno spauda praneša sekamą:

“Lapkričio 20 d. Kariuomenės teis
mas Kaune sprendė Kauno miesto gy
ventojos M. Levitanienės baudž. bylą, 
kaltinamos komunistiniu veikimu. Ka
riuomenės teismas Levitanienę pripa
žino kalta ir nubaudė šešeriais metais 
sunk, darbų kalėjimo.”
šešeri metai katorgos tik už komunis

tinį veikimą! O šešeri metai Lietuvos 
kalėjime reiškia tą patį, ką ir nužudy
mas. Nes visi politiniai kaliniai, išbuvę 
Smetonos kalėjime kelerius metus, jei ir 
išeina gyvi, išsineša sunaikintą sveikatą.

Užėjus visai eilei kitų svarbių darbų, 
laikinai pas mus tapo primirštas rinki
mas aukų šelpimui Lietuvos politinių ka
linių ir jų šeimynų. O niums reikėtų nė 
valandėlei nepamiršti keleto šimtų ge
riausių Lietuvoj sūnų jir dukterų, kurie 
kankinami ir žudomL4<auno ir kituose 
sunkiųjų darbų kalsimuose.

Pastaruoju laiku “Priekalas” 
yra vienintelis periodinis komu
nistinis leidinys lietuvių kalba, 
einantis Europoj (išskyrus slap
tai einančią Lietuvos revol. dar
bininkų spaudą), kuris plačiai 
gali pasiekti Amerikos Lietu
vius darbininkus. “Priekalas” 
leidžiamas socializmo šalies— 
Sovietų Sąjungos sostinėj Mask
voj ir turi galimybių geriau, ne
gu kuri kita mūsų spauda, nu
šviesti SSRS socialistinį gyve
nimą, kuris negali šiandien neį
domauti kiekviępą darbo žmogų 
visam pasaulyj.' “Priekalas” tu
ri taipgi galimybių nušviesti 
Lietuvos gyvenimą, ten einančią 
kovą prieš fašizmą, bendro 
fronto klausimus Lietuvoje ir 
tt. “Priekalas” rašo ir tarptau
tinio darbininkų judėjimo klau
simais. Dėl visa to kiekvienas 
darbininkas, kuriam rūpi pakelt 
savo susipratimo, išsilavinimo 
laipsnį, kuris nori arčiau susipa
žinti su tuo, kaip eina Sovietų 
Sąjungos gyvenimas, kas dedas 
Lietuvoj ir tt.—negali apsieiti 
be “Priekalo”. Greta straipsnių, 
“Priekale” telpa nemaža ir dai
liosios literatūros, eilių, vaizde
lių, aprašymų ir tt.

Visi draugai Amerikoj, kurie 
skaito “Priekalą”, duoda ge
riausius'" apie jį atsiliepimus. 
Tačiau skaitytojų “Priekalas” 
Amerikoj 1937 m. turėjo labai 
mažai—tik apie tris-keturis šim
tus. Kuo galima tai išaiškinti, 
kad žurnalas, kurį visi skaito 
geru, taip mažai išsiplatina? Tū-

“Priekalo”! Amerikos draugai 
patys turi ryškius pavyzdžius iš 
tokių nedidelių vietų, kaip Bing
hamton, N. Y., kur pasidarba
vus d. S. J asilioniui, “Priekalas” 
kasmet turi 10 su viršum prenu
meratų, arba Waukegan, III, kur 
d. Petkus surado net 18 prenu
meratų. , “Priekalo” kaina me
tams visai nedidelė—1 doleris, ir 
jei kiekvienoj kolonijoj “Prieka
lą” išsirašytų tik ALDLD, Meno 
Sąjungos kuopos ir aktingiau 
dalyvaujanti mūsų judėjime 
draugai, ir tai jis turėtų ne 300, 
o bent tūkstantį skaitytojų Ame
rikoj. Reikia tik, kad ALDLD 
kuopų knygininkai ir organiza
toriai užrašytų “Pr” savo kuo
poms, kad vietų vadovaujanti 
draugai dažniau apie “Prieka
lą” primintų susirinkimuose, 
vakaruose, dažniau paragintų 
per spaudą ir savo prakalbose ir 
tt. Labai būtų gerai, kad drau
gai Amerikoj pravestų tam tik
rą kampaniją-vajų už “Prieka
lo” praplatinimą. Tai seniai

Kame priežastis? Prieža
stis tame, kad čia Japonijos 
imperialistai susitiko su bu
vusia Sovietų Chinijos Rau
donąja Armija, kuri dabar 
žinoma kaipo Aštunto Kelio 
Armija. Ši armija užsigrū
dinus kovoj. Jos vadai ir ka
riai sąmoningi. Jie žino už 
ką ir prieš ką priversti ka
riauti. Jie gerai išsilavinę. 
Nors neturi daug didelių 
kanuolių, tankų, bet turi 
daug kulkasvaidžių, mecha-

karo jėgas.
Chinai panašios kovos bū

do imsis ir Yangtze upės 
srityje. Japonų pasistūmėji
mas pirmyn, paėmimai mie
stų, anaiptol nereiškia jų 
karo laimėjimą. Chiniją di
delė, gyventojais skaitlinga, 
turi gyvos jėgos karui ir 
turi kur trauktis, kol suda
rys1 užtektinai jėgų išviji
mui Japonijos imperialistų.

Chinijos liąudis apsijun
gė tai kovai. Jos armija di- I T M ♦ *1 • • V • t •

nizuotų šautuvų ir moka daugiau išsilavina, ap- 
gudriai manevruoti. Ši chi
nų armija uždavė kelis smū
gius Japonijos “nesulaiko
mai” armijai ir tūkstančius 
japonų suėmė į nelaisvę.

Bet ji didžiausį smūgį 
Japonijos armijai uždavė, 
kada pasitraukdama paliko 
kalnuose ir miškuose tūks
tančius savo kovotojų. Jie 
Japonijos armijos užfrontėj 
suorganizavo apie 200 ma
žesnių ir didesnių karo par
tizanų grupių, kurios pradė
jo ardyti kelius, sprogdinti 

draugai žada padaryti, bet lig traukinius, nuleisti juos nuo 
šiol vis dar neįvykdė. Kviečiame bėgių į pakalnes, sprogdinti 
tai padaryti bent kitiems—1938 
m. renkant “Prick” prenumera
tas.

Kad visi skaitytojai laiku ga
lėtų gauti “Priekalo” N 1 už 
1.938 m., reikia, kad jie užsisa
kytų “Priekalą?” ne vėliau sau
sio 1 d. Kas užsisako “Pr.” vi
siems metams ligi 15 sausio, 
gauna priedo kokią nors lietu
višką knygą.\ O draugai, kurie 
ne mažiau 10 metinių ar 20 pus-

siginkluoja, prisirengia di
desnėms kovoms. Tuo gi 
kartu Japonijos armijoj jau 
reiškiasi nepasitenkinimo. 
Japonų kareivių tarpe auga 
pasipiktinimas dideliais jų 
nuostoliais, nes oficieriai 
juos grūda į mūšius, kaip 
gyvulius. Jie gauna laiškus 
nuo savo tėvų, giminių apie 
vargus, nuolatos keliamus 
taksus, lupimą pinigų karo 
reikalams. Tas dar daugiau 
pakerta jų ūpą. Net tūli 
buržuaziniai politikai pri
leidžia, kad Japonijoj už 
kelių mėnesių gali kilti su
irutė.

li draugai tai aiškina tuo, kad 
“Priekalas” labai pavėlavęs pa
siekia Amerikos skaitytojus. Tai 
dalinai tiesa, bet mums atrodo, 
kad atatinkamai skaitytojams 
išaiškinus—j i e s u p r as, jog 
“Priekalas” nėra toks žurnalas, 
kur talpinamos greit pasenstan- 
čios žinios. Pagrindinė “Prie
kalo” medžiaga yra tokia, kuri 
greitai “nesensta”, kuri turi sa
vo reikšmės skaitytojui ir po 
dviejų-trijų mėnesių. “Prieka
lo” redakcija turi tai omeny j ir 
atatinkamai tvarko medžiagą.

Mūsų nuomone, pati svarbiau
sia' priežastis, kad “Priekalas” 
turi mažai skaitytojų Amerikoj, 
yra ta, jog tie draugai, kuriems 
turėtų rūpėt komunistinės spau
dos praplatinimas tarp lietuvių 
darbininkų, mažai tuo rūpinasi. 
Juk ar ne gėda, kad net daugu
ma ALDLD kuopų neužsirašo

metimų prenumeratų užrašys, 
gaus vertingą premiją.

Baigiantis metams visi drau
gai, kurie platino “Priekalą”, tu
ri atsiskaityti už jį, o skolingi 
draugai—turi išlyginti savo sko
lą.

“Priekalo” užsisakymus, pini
gus už jį galima siųsti tiesiog 
“Priekalo” antrašu (Moskva, 
UI. 25 Oktiabria 7, Izd. Inos- 
trannich Rabočich, “Prieka
las”) arba per d. G. Kuraitį. 
(“Laisvė” 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn v N. Y.). Galima už
sisakyti taipgi per “Vilnies” ir 
“Liaudies Balso” (Kanadoj) re
dakcijas.

Kviečiame visus draugus į tal
ką, kad gauti kuo daugiau “Prie
kalo” skaitytojų Amerikoj.

“Priekdlo” redakcijos vardu
V. Žalionis.

tiltus, užpuldinėti japonų 
armijos mažesnius būrius, 
traukiančius į karo frontą.

Japonai nepratę prie to
kio partizanų karo. Staigūs 
partizanų užpuolimai nuvei
kia net skaitlingesnius ja
ponų armijos būrius.

Vai. Sūnus.
Washington, grd. 16. — 

Spėjama, kad šiandien ar 
rytoj kongreso atstovų rū
mas priimsiąs Black-Conne- 
ry bilių dėlei darbo savaitės 

Šis apribojimo ir būtinos algos 
karas ant tiek suardė japo- nustatymo.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Komunistinė spauda smarkiai 

kritikuoja Ameriką ir kitas de
mokratines štilis už nesuvaldy- 
mą Japonijos, kuri briaunasi 
Chinijon ir naikina tą kraštą. 
Bet man neaišku: argi komunis
tai stoja už tai, kad Jungtinės 
Valstijoj ir kitos šalys tuojaus 
paskelbtą karą Japonijai?

L. S.
Atsakymas

Ne, komunistai nereikalauja, 
kad demokratinės šalys visos 
kartu arba viena Amerika pa
skelbtų karą Japonijai. Jie tik
tai reikalauja, kad demokratinės 
šalys bendromis spėkomis pasi
sakytų prieš Japonijos kruvinus 
žygius Chinijoje ir pravestų eko
nominę blokadą prieš ją, o teik
tų visokią medžiaginę paramą

Chinijai. Kaip jau nesenai 
“Laisvėje” editoriale buvo rašy
ta, Amerikos komunistai reika
lauja, kad Jungtinių Valstijų 
prezidentas tuojaus tokią pro
poziciją pasiūlytų Anglijai, So
vietų Sąjungai, Francijai ir ki
toms demokratinėms šalims. Tuo 
tarpu, nelaukiant tokio susitari
mo, Amerika viena turėtų uždėti 
embargo ir neišleisti Japonijon 
jokių Amerikos produktų ir ne
įsileisti jokių Japonijos produk
tų.

Japonijos ekonominė ir finan
sinė padėtis yra labai sunki ir 
jei didžiosios valstybės dar ją 
paspaustų, tai jos imperialistai 
turėtų sustabdyti savo avantiū
ras Chinijoje. Tai tokia yra 
komunistų siūloma programa su
valdymui Japonijos plėšikų.
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LIETUVOS ŽINIOS
Alytus. Trūksta Pašarų
Šiemet neužderėjo paša

rinės žolės ir šienas. Jau 
dabar pradedama jausti jų 
stoka. Pavasari pašant kri
zė dar daugiau af ilieps.

Marijampole. Pakele Mali
mo Kainą

Kainų tvarkytojaus suti
kimu, Marijampolės malūni
ninkai pakėlė malimo kainą 
iki 50c. už 1 cent, paprasto 
malimo. Esant žemoms javų 
kainoms šis malimo pabran
gimas dar labiau apsunki
na valstiečių padėtį.

Fašistai Baigia Naikinti 
Žemaitijos Miškus

Rietavo urėdijoj b r. Bur- 
šteinų ir Sogano nuo servi- 
tutinių plotų nupirktas sta
čias miškas smarkiai ker
tamas. Iškirtus šiuos servi-' 
tutinius plotus, tik Endrie
javo girininkijoj sumažės 
mišku 700 ha., o visuose Že
maičiuose, Rietavo ir Plate
lių (šuaželio) apylinkėse, 
žalieji plotai neteks kelių 
tūkstančiu ha. miško. Tuo 
pat laiku valstiečiai nebe
gauna miško ne tik kūrui, 
o dargi trobesiu remontui.

ž.

Fašistai Teisia
Spalių mėn. apeliaciniai 

rūmai nuteisė Mačiulskį 
Aleksą 1 met. 4 mėn., Riep- 
šą Kazį — 4 met., Demskį 
Juozą—1 met., Beningseiną 
A. A.—5 met., Zasaitę Leją 
—4 met. Gorklaną Mejerį— 
4 met. Visi buvo kaltinami 
kovoję prieš esamą režimą, 
už nelegalios literatūros 
laikymą ir priklausymą ko
munistų partijai.

Kovotojai ne Prieš Piktą, 
o Prieš Darbininkus

Spalių 31 d. fašistai pa
skelbė dieną kovos su piktu. 
Vyriausiu dirigentu buvo 
žvalgyba. Atrodo, kad ši
tiems “kovotojams“ ištiesi] 
rūpi pašalinti įvairūs kri
minaliai nusikaltimai. Tuo 
labiau, kada jie pradeda 
krikščioniškus pamokslus 

> sakyti: “Puolusius pakelti 
turime, alkanus papenėti, 
reikalingus drabužių ap
rengti/’ (Iš žvalgybos ap
linkraščio) : Iš tikrųjų gi 
šitie “kovotojai“ su piktu 
yra patys didžiausi piktada
riai. Nes pikto nepašalinsi, 
nenuyertus piktadarišką ka
pitalistinę tvarką, o jos uo
liausi gynėjai yra šitie ta
riami kovotojai su piktu. Be 
to, fašistai šių metų prie
monėmis dar palankesnes 
sąlygas sudarė kriminali
niams nusikaltimams plisti: 
pagal jų priimtus įstaty
mus išėjęs kalinys iš kalėji
mo turi užsimokėti 3 lt. už 
kalėjime atsėdėtą dieną. Va
dinasi fašistų sudarytos są
lygos jį ir vėl verčia eiti 
kriminalinių nusikaltimų 
daryti.

Vienok ne į kovą prieš 
kriminalinius nusikaltėlius 
buvo nukreipta paskelbtoji 

? “kovos su piktu diena“.
“Darbas“ (geriau “Žvalgy
bos“ vardas tam šlamštui 
tiktų) atskleidžia tikrąją 
dienos prieš piktą esmę. Jis 
darbininkų streiką laiko ir
gi piktu, o jo kovotojus 
“patamsių įkyrėliais“ ir 
kviečia darbininkus juos iš
duoti žvalgybos organams. 
Ne, šito nesulauksite žval- 

f gybinio “Darbo“ agentai.
Darbininkai laiko žvalgybą

pikto rėmėja ir jie žino, 
kaip reikia su ja elgtis.

Katalikiškų Jėzuitų 
Kampanija

20-1 ies metu SSRS sukak
tuvių proga, katalikiški jė
zuitai Lietuvoj lapkričio 7 
d. surengė priešsovietišką
kampaniją. Bažnyčiose ir 

| gatvėse platino lapelius, ku
riuose šmeižiama Sovietu 
Sąjunga ir kurstomi prieš 
ją žmonės. Bet katalikiško
sios darbo masės nepasiti
kės tų išnaudotojų gynėjų 
šmeižtais. Jos žino, kad 
Sovietų Sąjunga—tai viso 
pasaulio darbo žmonių gy
nėja.
Prie Fašistų Valdžios Be
darbiai Priversti Pardavi

nėti net Savo Kraują
Žandaro Čapliko laikraš

tis “Darbas“ rašo: “Pasta
ruoju metu sveiko sudėjimo 
žmonės, daugiausia bedar
biai, pradėjo lankytis į li
gonines, siūlydami parduo
ti savo kraują.“ “Darbas“ 
kaip ir pridera fašistiniam 
laikraščiui, akiplėšiškai ban
do įtikinti Lietuvos visuo
menę, kad bedarbiai par
duoda kraują todėl, jog la
bai sveiki. Bet ne iš dide
lės sveikatos tai daro be- 
garbiai. Tai tragiška fašis
tų valdžios viešpatavimo 
pasėka. Ištisais menesiais ir 
metais išbadėję slankiodami 
be darbo, negaudami iš fa
šistų valdžios jokios para
mos, išsipardavę savo skur
džios mantos likučius, pa
galiau, bedarbiai siūlosi 
parduoti net savo kraują, 
kad bent trumpam laikui 
galėtų atstumt nuo savęs ir 
savo šeimos akiu bado mir
ties šmėkla.

i

Darbo rūmų ponai prieš 
darbininkų švietimą. Kul
tūrinės sekcijos prie darbo 
rūmų pasitarime darbinin-
kai reikalavo įsteigti dau
giau vakarinių kursų, nes 
iki šiol veikiantieji vakari
niai kursai tegali apimti tik 
nedidelę darbininkų dalelę. 
Bet darbo rūmų ponai 
griežtai tam pasipriešino, 
aiškindamiesi tuo, kad del 
lėšų stokos daugiau vakari
nių kursų įsteigt neįmano
ma. Ko vertas šis pasiaiš
kinimas, galima spręsti jau 
iš to, kad vien tik dešinioji 
žandaro Čapliko ranka Šu- 
laitis 'gauna 8,400 lt. meti
nės algos ir dar 2,400 litų 
“reprezentacijai be atsi
skaitymo.“

Nelaimingi a ts įtikimai.
Draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų kasos šiais me
tais ligi rugpjūčio 10 die
nos buvo apdrausta 60,000 
samdinių. Į tą skaičių ne
įeina 50 darbaviečių, kurių 
dar neįregistruota draudi
mo kasos darbininkai, apie 
6,000 šiais metais dirbančių 
prie melioracijos darbų dar
bininkų, žemės ūkio darbi
ninkai, samdytojų tyčia ne
registruojami darbininkai ir 
tt. Per tą patį laiką drau
dimo kasoje įregistruotose 
darbavietėse įvyko 1,050 ne
laimingų atsitikimų darbe. 
Iš jų mirtinai sužeistų dar
bininkų buvo 8, surikių su
žeidimų su gydymu ligoni
nėse buvo 137 ir lengvų su
žeidimų su medicinos pagal
ba buvo 905. Į čia paduo
tąjį sužeidimų skaičių neįei
na tokie sužeidimai, dėl ku
rių darbininkai nesikreipė į 
ambulatoriją arba nebuvo 
paguldyti ligoninėse. Tie

DŪLEI nepasirodymo 
“LITERATŪROS IR 
MENO“ SKYRIAUS

Susikaupus daugybei bė
gamų raštų (korespondenci
jų), šią savaitę nebuvo gali
ma įtalpinti “Literatūra ir 
Menas“ skyriaus.

;darbininkų sužeidimai vadi
nami nelaimingais atsitiki- 
Imais darbe. Tuo pavadini- 
|mu norima nuimti bet ko 
atsakomybę už darbininkų 
sužalojimą. Tų “nelaimingų 
atsitikimų“ galima išvengti, 
jei būtų imtasi tinkamų 
darbininkų sveikatos apsau
gos priemonių, bet tam rei
kia išlaidų, kurias samdyto
jai susitaupo, nukapodami 
darbininkų rankų pirštus 
(65 vyrams ir 85 moterims 
buvo sužalotos kūno galū
nės iš 1050 sužeidimų).

šiaurės Lietuvos valstie
čiai cukriniais runkeliais še
ria galvijus. Šiaurės Lietu
vos valstiečiai nusiskundžia, 
neturį kur dėti šiemet gerai 
užderėjusių cukrinių run
kelių. Cukraus fabrikai ne
beperka. , Todėl daugelis 
valstiečių pradėjo cukri
niais runkeliais šerti galvi
jus.

žemes Bankas vėl par
duoda 71 ūkį. žemės Banko 
valdyba paskelbė, kad gruo
džio 10 d. Kaune iš varžyti
nių parduota 71 ūkį įvairio
se Lietuvos vietose.

Binghamton, N. Y. w J

Ligoniai Mūsų Mieste
Nelaimė patiko mūsų drg. O. 

Mikalajūnienę, moterų skyriaus 
iždininkę. Ji nupuolė laiptais že
myn ii’ labai susižeidė galvą ir 
sprandą. Negali nei pasijudinti. 
Skundžiasi nepaprastu 'galvos 
skaudėjimu. Gaila draugės, ku
ri sveika būdama gerai darbavo
si moterų skyriuj ir kt. organi
zacijose. Greito pasveikimo!

Serga d-gė K. Jozapaitienė. 
Guli savo namuose. Sveika būda
ma, ji taipgi darbuodavosi mū
sų parengimuose.

Jau ilgokas laikas, kai serga 
Marta Kaminskiene.

.Serga d-gė Goštautienė; guli 
savo namuose.

Visos draugės ligonės yra 
“Laisvės” skaitytojos. Visoms 
linkėtina greit pasveikti.

Taipgi serga draugai Čeka
nauskai, nebegali dirbti jau ke
linta savaitė. Čekanauskai yra 
buvę geri darbuotojai. Būtų ge
rai, kad jie, pasveikę, vėl dar
buotųsi. Linkiu jiems greit pa
sveikti.

‘ ‘Laisvės” Korespondentė.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis tas iš A.L.D.L.D. 43 

Kuopos Susirinkimo
Šis kuopos susirinkimas įvy

ko gruodžio 12-tą dieną, kaipo 
metinis, nebuvo skaitlingas na
riais. Draugai verti papeikimo, 
kad neįvertina savo organizaci
jos susirinkimų. Į kp.. valdy
bą dėl 1938 m. išrinkti šie na
riai : organizatore—d a r b š t i 
draugė O. Radžievičienė, proto
kolų rast.—J. V. Stankiavičius, 
finansų rast.—F. Kuklis, kny
gius—J. Yasiulaitis, kuopos ko
respondentu—A. Pietariutė. Ge
rai, lauksim josios raštų,

Tarp svarbesnių tarimų buvo 
nutarta parsitraukti dienraščio 
“Vilnies” Kalendorių išplatini
mui šioje apielinkėj.

Kitas svarbus dalykas: nutar
ta imt veikaliuką mokintis “Pus
seserė Salomėja.” šiam suma
nymui pritarė A.K.P. lietuvių 
frakcija, taipogi vietos L.D.S. 
kuopa.

Veikiančios ypatos yra su
rinktos ir į trumpą laiką bus 
imtasi už darbo mokintis. Su- 
mokint šį veikaliuką išrinkta 
A. Pietariutė.

43 Kuopos Narys.

Philadelphia, Pa.
Sunkiai serga drauge ū) J. 

Potienė. Jau devynios savaitės 
kaip iš lovos negali išlipti. 
Daugelis draugų net ir nežino, 
kad minima drauge su mirčia 
kovoja. Sakosi, kad jau įkiro 
sirgti ir norėtųsi numirti ai* iš- 

1 gyti.
Drauge serga savo namuose 

po num. 1717 N. Marston St.
B. Ramanauskiene.

Skaitytojų Balsai
Nesinorėl ų Tikėt, Bet Taip 

Surasta
Child Labor Committee da

bartiniu laiku raportuoja, kad 
išnaudojimas dirbtuvėse, kur 
yra verčiami maži vaikučiai 
dirbti, paaugo 48-nis nuošim
čius. Tyri neloju komitetas sako, 
kad dvi didžiausios industrijos, 
tai yra “shrimp-packing” pietų 
valstijose, ii- “tiff mines” Mis
souri valstijoj, labiausia vaikų 
darbą išnaudoja.

šiose mamose vaikų darbo ty
rinėjimo komitetas sura.do, kad 
vaikai, nepasiekę dar 10 metų 

I senumo, jau verčiami dirbti su 
“pikiu ir ševelu” po 10 valandų 
į dieną; jų uždarbis būna apie 
$1.48 į savaitę. Komitetas taipo
gi surado, jog minėtų mainų 

'siūtyje yra vietų, kur po 10 as
menų gyvena vienam kambary- 
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"ČIGONAI KLAJŪNAI"
TRIJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETE Į

STATO SCENON LYROS CHORAS Iš PHILADELPHIA

Šeštadieni, 25 d. Gruodžio (Dec.)
MERCANTILE HALL Broad & Master Sts. PHILADELPHIA, PA. | 

Pradžia 7:30 Vai. Vakaro !
MUZIKOS DIREKTORIUS IR VEIKALO REŽISIERIUS J. BULAUKA, JR. j

Įžanga j operetę ir šokius $1.00, 75c, 50c. Vien tik šokiams 50c. J

TUOJ PO OPERETES BUS ŠOKIAI 1

Lyros Choras kviečia visus, jaunus ir suaugusius atsilankyti ir pasilinksminti šia operete. I 
t šokiams turėsime labai gerą orkestrą. I

Lošimas prasidės lygiai 7:30 vai. vakaro. Prašome nesiveluoti. I

-M-M—M—n—m—«—M—m—m—«

Vaikų komitetas toliaus pra
neša, kad “shrimps” industrijoj 
jie suradę dirbančias mergaites, 
turinčias vos 6 metus amžiaus, 
kurios turi pribūti į darbą 3-čią 
valandą iš ryto. Algos tų mažų 
darbininkių, komitetas sako, tik 
pora centų j valandą. Jų darbo 
sąlygos neišpasakytai sunkios: 
jos turi dirbti neapšildytose 
“šantėse,” jos visą laiką dilbą 
stovėdamos ant šlapių grindų; 
tų mažyčių darbininkių ran
kutės kenčia nuo “acid” rakš
ties, kurią išduoda “shrimpsų” 
galvos.

“Courier-Journal7 įdėjo foto
grafijas tų mažyčių darbininkių, 
užvardindamas jas “Slaves of 
King Shrimps.”

Tai, va, kodėl pietinių valsti
jų aristokratija priešinga Black- 
Connery sumanymui. Tai, va, 
kodėl tų valstijų kongresmanai 
neleidžia tą bilių priimt.

A. Vitkus.

Cambridge, Mass.
Gruodžio 11 d., 1937, patė- 

mijau korespondenciją iš 
Brighton, Mass., apie pamirš
tą kampelį, kur žemaitės Sū
nus rašo kaslink Brightono 
Lietuvių darbštumo ii- jų vei
kimo. Tas viskas yra teisybė. 
Bet kaslink Cambričiaus lietu
vių veikimo — žemaitės Sū
nus davė papeikimą mums. Aš 
galiu parodyt, ką mes nuvei- 
kėm per šiuos metus. Pir

miausia pasidarbavus Kaz. 
Zabičiui iš LSS 71 kuopos ta
po sutvertas bendras frontas; 
pakviesta daugiau kuopų ir 
kliubas išrinkt po tris delega
tus. Prie to darbo prisidėjo 
LSS 71 kuopa, Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų Draugystė, Lietuvos 
Sūnų Draugystė, Lietuvių Jau
nuomenės Draugystė, ALDLD 
8 kuopa ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas.

Turėjom prakalbas, kurios 
buvo pasekmingos. Aukų at- 
steigti Lietuvos demokratijai 
surinkta $25.83. Pinigai per
duoti centro kasi erių i J. Vir- 
bick ui.

Paskui turėjom šokius. Pel
no liko $38. Pinigai tebėra pas 
vietinį kasierių J. Keiraitį.

Liepos pabaigoj turėjom pi
kniką, nuo kurio pelno liko 
$9, kurie paskirti į dvi dalis: 
$4.50 Lietuvos demokratijai 
atsteigti ir $4.50 Ispanijos 
liaudies kovotojams.

Lapkričio mėn. turėjom šo
kius; apmokėjus išlaidas, pel
no liko $22.03. Pinigai tebėra 
pas mūsų kasierių.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystė niekados nepamirš
ta turėt Naujais Metais Balių 
ir visuomet būna pasekmingas 
dėlto, kad ši draugystė nepa
miršta aukoti labdaringiems 
reikalams.

Dar turiu pranešti apie Am. 
Lietuvių Piliečių Kliubą. Kai
po kliubo korespondentas, už 
vieną dalyką duodu kliubui 
kreditą, kad atidarė vakarinę 
mokyklą, du vakaru į savaitę, 
utarninkais ir ketvergais. Mo

kinama, kaip tapti J. V. pilie
čiu.

Daugiau apie kliubą turiu 
pasakyt, kad beveik visas jo 
komitetas susidės iš smetoni
nių, prastai sakant, fašistų rė
mėjų. Aš pirmiau nepermačiau 
dalykų, dėlko taip kliubui vi
suomenė nesimpatizuoja. Vi
suomenė žino, kad uždirbti pi
nigai nieko darbininkiškai kla
sei neduos. Kliubas nėra nie
ku)’ prisidėjęs su aukomis.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo reporteris,

R. Stasys.

Milionas Maskviečių Ap
vaikščiojo Rinkimus

Maskva. — Milionas Mas
kvos piliečių paradavo gat
vėmis ir pro Lenino pamin
klą Raudonojoj Aikštėj, iš
kilmingai minėdami įvyku
sius rinkimus Vyriausio So
vieto. Nors šaltis svilino 
jiem veidus ir kaukė vėjas 
su sniego audra, tačiaus 
žiemos rūstybė nešaldė mas
kviečiu entuziazmo. Mar- 
šuojantieji galingais šauks
mais sveikino Sovietų va
dus, kurie nuo Lenino kapo- 
paminklo laiptų žvelgė tą 
džiaugsmingos iškilmės pa
radą.

Užprenumeruok Dienraštį
“Laisvę” Savo Draugams
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Montreal, Canada
Mirė Vargšas Ant Gatvės; Trys 
Policistai Nedavė Vargšui Ra
miai Numirti, Betampydami Jį 

Net Sustingusį
Antradienį, 2:30 p. p., prie 

Henry Morgano krautuves, ant 
šaligatvio parkrito apie 42 m. 
amžiaus darbininkas, išbadėjęs, 
suplyšęs ir sušalęs, atidavęs vi
sas savo jėgas kapitalistams. 
Parkrito ant šlapio, purvino 
sniego, po kojų publikos, baigti 
paskutinę savo gyvenimo kelio
nę, akyvaizdoj aplink žibančių 
turtų ir pertekliaus. Jis mirė... 
O policija netikėdama, ar pa
sityčiodama, jį tampė, ■ spaudė 
už kojų, už liemens ir galvos, 
dirbo net trys policistai, kol per
sitikrino, kad jis ištikrųjų jau 
miręs, o ne šiaip sau “išdykau
ja.” žmonių prisigrūdo daug. 
Viena puošni ponia, išlindusi iš 
brangaus automobilio, užklausė 
sale stovinčio: “Kas tenai da
rosi?” Pamačiusi mirštanti 
žmogų, suriko:

“Oje, kaip tai baisu, aš nega
liu žiūrėt!”

O man visai paprastas daly
kas. Tai paprastas dalykas Mon
treal daugeliui darbininkų mir
ti ant gatvės, ant dumpos. Aną 
žiemą vieną mirusį žiurkės su
ėdė, o jo kaulus valdžia pasiė
mė. O kitiems net lavoninėj žiur
kės kojas nugraužė.

Taip rašydamas apie kitus ir 
pats, kaltais, išbadėjęs, nusil
pęs jautiesi, ir misliji, kur pa
togiau pa iv irsti, ar puošniam 
centre, ar ant dumpos?

Bet geriau mirti kovoj už bū
vį, o ne ant dumpos.

Sukniasiuvių Streikas Eina 
Gerai

Gruodžio 6 d. vakare, pikie- 
tuotojai susirėmė su skebų ap
sauga. Merginos akmenimis iš
daužė automobilių langus, kurie 
vežė skebus. Iš jų, dvylika areš
tuota ir du vyrai paimti iš kitos 
vietos. Teisme užsimokėjo kiek
vienas po $10, o prisipažinę kal
tais po $7 kiekvienas. Streikuo
ja Ideal Dresių Co. šapos apie 
400 siuvėjų. Bosai deda pastan
gas sulaužyti streiką skebų pa- 
gelba, bet darbininkai tikisi lai
mėti streiką.

Fašistai Ruošiasi Sušilę
Sulig pad avimų vietinės 

spaudos, tai Montreale yra 25,- 
000 organizuotų fašistų karei
vių. Jie turi pilną amuniciją ir 
slaptus sandėlius. Ruošiasi prie 
momento, išnaudoti progą smur
tui. Jei darbininkai savo jėgas 
p a d e m o n struotų, pasekdami 
Paryžiaus darbininkų pavyzdį, ( 
tai juodos dulkės eitų šalin tuo- j 
jaus. Kova prieš fašizmą eina.

• stiprėjančiu įnirtimu masėse ir 
visuomenės viršūnėse.

Liberalai savo suvažiavime 
pareiškė, kad, girdi, fašizmas

• yra pavojingesnis už komuniz-
• mą. Manoma, kad Duplesio pla- 
’ nai bus suardyti, užkarti savo 
< “padlock”. Pažiūrėsime.
1 Gamtmįjlis.

j New Kensington, Pa.
APLA 9 kuopa, laikytame 

^savo susirinkime 5 d. gruo- 
; džio, 1937 m., vienbalsiai nu-

* tarė laikyti bendrą susirinki- 
•\ mą — APLA 9 kuopos su

‘ LDS 10 kuopa, — 2d. sausio, 
1938 m., 2 vai. po pietų, AP 

,* LA 9 kuopos name, po nume- 
riu 1126 3rd Avė.

Taipgi aplaikytas praneši-
• mas iš APLA Centro Valdy

bos, kuriame praneša, kad su 
6 d. gruodžio, 1937 m., liekasi 
suvienytos APLA su LDS.

Visi nariai, kaip APLA 9 
kuopos, taip ir LDS 10 kuopos, 
turite dalyvauti tame susirin
kime, kuris bus taip senai pa
geidaujamos vienybės susirin
kimas, sykiu bus ir metinis 
abiejų kuopų susirinkimas, ku- 

” riame reikės išrinkti valdybą 
1938 metams.

C. Stashinsky, 
’ * APLA fin. rašt.

KALĖDŲ DIENOJE BOSTONE MATYSIME OPERETE

KORNEVILIO VARPAI
(Chim es of Normandy)

BRONĖ ŠALINAITĖ
Muzikos Direktore

RENGIA L. M. S. 2-ras APSKRITYS

PERSTATYS

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.

Muzikos Direktorė Bronė Šaknaitė; Režisierius Artistas Jonas Valentis

Jordon Hall yra specialiai įruošta operų statymui JONAS VALENTIS 
Režisierius

įvyks Kalėdų Dienoje, 25 December

PRANAS YAKŠTYS
Gasparo Rolėj

Pradžia
Lygiai 

3:30 Vai. 
Po Pietų

ALDONA KLIMAITĖ 
Serpoletes Rolėj e

Įžanga 
$1.00 
$1.25
S1.50

JUOZAS SUKACKAS 
Grafo Rolėj e

Jordan Hall--New England Conservatory of Musi<
Huntington Ave. ir Gainsborough Street, Boston, Mass.

Žymūs 
Talentai 

Dalyvauja 
Vaidinime

Nepraleiskite 
Nepamatę 
Tą Puikių 
Operetę

Vaito Rolėj eJUOZAS JUDŽENTAS 
Grenio Rolėj 

•v*

L. KAVALIAUSKAITĖ 
žemes Rolėj

„„   1«|—ini-KH-— u»—I'“—— »<—“n—»«—.I-1'-”1"—1 \PO OPERETES BUS ŠOKIAI IR VAKARIENE
Pakeista vieta vakarienei, ji bus: Ritz- Plaza, 218 Huntington Ave., Boston, Mass.

Įžanga vakari.™, ir šakiu, tik 50 centu; šakiam 25 centai. Duodame už Sent, kam, todėl, kad neturime tikslo daryti pelu, iš vakrintės.
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EASTON, PA.
Mūsų Miesto Darbininkų 

Dabartinė Padėtis
Eastonas, kaip ir kiti indus

triniai miestai, taipogi liko 
skaudžiai paliestas dabartinio 
krizio-bedarbės. Kadangi čia 
šilko industrija viena svarbiųjų, 
tai šilko darbininkams lemta 
kuodaugiau nuo šio krizio nu
kentėti. Bandysiu nors trumpai 
paliesti įvairias šilko audinyčias.

Onondaga Silk Co. didžiausia 
šilko ir aksomo išdirb. šioj ko
lonijoj suslekavo ant 50% ir nu
matoma, kad bus atleista iš dar
bo dar daugiau audėjų. O Ste
wart Silk Co. su 600 staklių jau 
antri metai, kaip stovi uždara. 
Ta kompanija turi audinyčias 
kituose miestuose, o Kaštone 
vien siūlus suka. Prie to darbo 
dirba tiktai 15% darbininkų.

Gunning Silk Co. nusilpo ant 
15% ir bosas rengėsi algas ka
poti, bet darbininkai ten orga
nizuoti, tai vargiai prileis prie 
numušimo algų. Mažytė Martin 
Silk Co. stovi visai uždaryta.

Pennsylvania Plush Co. irgi 
labai susilpnėjo. Darbininkai iš
sidalino darbus, tai dar dirba po 
vieną dieną į savaitę.

Peržengus per Delaware upę, 
New Jersey pusėje, padėtis nei 
kiek negeresnė. Phillipsburge 
(N. J.) Standard Silk Co., kuri 
turi apie 700 staklių, jau aukš
čiausia žolė apaugo, nes stovi 
uždara antri metai ir nežinia, 
kada bus atidaryta.

Tilton Silk Co. dirba tiktai 
10% darbininkų. Bosas norėjo 
algas numušti, bet unijistai 
darbininkai prie to neprileido. 
Darwell Silk Co. jau antri me
tai, kaip darbas šlubuoja. Gali
ma sakyti, kad dirba tiktai pats 
savininkas ir bosas, dirbdami 
ant 12 staklių kiekvienas.

Tirrell ^Hk Co. jau treti mė
tai, kaip neaudžia, vien tik dirba 
siūlus dėl kojinių ‘pančiakų.”

Phillipsburgh Silk Co. sus;lp- 
nėjo ant 20%, čia taipogi darbi
ninkai išsidalino darbais. Šios 
dirbtuvės bosas kėsinosi atleidi
nėti darbininkus, kurie silpnes
ni, bet darbininkai ten nuo se
nai solidariai organizuoti, tad 
jie lapkričio 27 d. atlaikė savo 
šapos susirinkimą, kuriame ap
tarė tą klausimą ir visi 100% 
priėjo prie išvados, kad bosui 
nepasiduos ir reikalui būnant 
net eis streikam

Tame pačiame susirinkime 
darbininkai išnešė protestą, rei
kalaudami perkeitimo dabarti
nio unijos lokalo sudėties. Jie 
reikalavo, kad unijos lokalas su
sidėtų iš trijų kaimyninių mies
tų, t. y. Easton-Phillipsburg ir 
Alpha. Kaip dabar yra, tai uni
jos lokalas apima net 12 miestų 
ir užima 60 mylių plotį, kas ne
prileidžia visiems darbininkams 
sueiti ir tinkamai veikti savo 
unijose. Reikalavimas yra, kad 
šiame plačiame apskrityje būtų 
sutverti bent 3-4 lokalai ir su
organizuota Joint Board. Taipo
gi susirinkimas reikalavo demo
kratinių teisių, nes dabartiniai 
organizatoriai paskyrė lokalo 
valdybą be jokių darbininkų 
balsavimų. Iš to kyla darbinin
kų nepasitikėjimas unija ir nu
matoma unijos silpnėjimas. 
Pennsylvania Plush Co. darbi
ninkai taipogi panašų protestą 
išnešė.

Beje, reikia pažymėti, kad 
Phillipsburg Silk Co. darbinin
kai nutarė prisidėti prie Labor’s 
Non-Partisan League ir tapo iš
rinkta 3 atstovai. Toje linkmėje 
yra veikiama ir kitose šaposc. 
darbininkai pradeda suprasti, 
kad be politinio veikimo sunku 
yra laimėti ekonominę kovą.

Reporteris.

Nors Trumpai iš Plieno 
Industrijos

Ingersoll-Rand Co. paleido su
virs 500 darbininkų, čia jokios 
unijos nėra, darbininkai palai
dos ir bosas ką nori tą gali da
ryti. Jis yra atkakliai nusista

LAISVI
■te------------------ ------------------------------------------------------------------------ -- -------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________

tęs prieš uniją ir by kokį “New 
Deal”.

Taylor-Wharton Kompanija 
dirba neblogai. Unija stiprė
ja, ir tarpe darbininkų auga 
vienybė ir solidarumas.

Blogiausia gal bus, tai Schwa- 
bo karalystėje, Bethlehem Steel 
Co., kur dirbo nuo 8,000 iki 10,- 
000 darbininkų. Paskutiniu lai
kotarpiu likosi paleista arti 3,- 
600 darbininkų. Tai didelis smū
gis darbininkams, net visas Be
thlehem miestas atrodo apmiręs, 
tačiaus organizavimo darbas ei
na sparčiai, nežiūrint, kad kova 
sunki, nes bosai bando visas or
ganizacines pastangas darbinin
kų sukriušinti pagelba įvairių 
teroristinių metodų, šnipinėjimo 
ir tt. Darbininkai tačiau pasiry
žę kovą laimėti ir subudavoti 
stiprią plieno uniją.

Grįžtant prie Kaštono, reikia 
priminti ir C. K. Williams Co. 
(dažų išdirbystę), kur pereitą 
vasarą darbininkai vedė atkak
lią ir ilgą kovą streiko lauke, jie 
ten turi stiprią uniją ir dirba 
neblogai po 5 dienas savaitėje. 
Darbininkai patenkinti streiko 
laimėjimais.

žinių Rinkėjas.

Paterson, N. J.
Priešfašistinės Prakalbos

Gruodžio 11 dieną įvyko anti
fašistinės prakalbos, surengtos 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
iniciatyva, su pagelba vietos 4 
pažangių draugijų. Kalbėtojais 
buvo St. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius ir R. Mizara, “Lais
vės” redaktorius.

Pastarasis skaitė referatą te
moje “fašizmo pavojus Ameri
kos demokratijai.”

Referentas, surinktais fak
tais ir vardais, pažymėjo, kaip 
fašistinių šalių agentai — šni
pai čion “darbuojasi,”—Hitle- 
rio-MussoIinio ir tūlų šios šalies 
kapitalistų finansuojami. Ir jei
gu šios šalies liaudis ir valdžia 
į tai dar ilgiaus žiūrės per pirš
tus, tai netrukus Amerikos že
mė papluks žmonių kraujuose!

Laimė, kad Franci jos liaudies 
valdžia laiku apsižiūrėjo!...

Drg. Michelsonas kalbėjo te
moje: Ką fašizmas davė Lietu
vos liaudžiai?

Kalbėtojas labai nuosekliai 
aiškiais faktais įrodė, kaip sme- 
tonuota Lietuvos valdžia “geri
na” šalį, kelia ūkio produkciją, 
žemės gerinimui, pelkių sausi
nimui skiria milioną litų, o ku
nigų algoms į metus 2 milionus 
litų, nes kunigai sausina žmonių 
protų ir kišenę!

Faktais įrodė, kiek ir už .ką 
ūkininkų sušaudė, kai jie reika
lavo iš valdžios pagelbos ūkiui 
gerinti, kad susirinko Lietuvos 
neprigulmybės šventę paminėti, 
ir tt. ir tt. O kiek už tokius ir 
tam panašius “prasikaltimus” 
kalėjimuose kankina!!

Kalbėtojas pabrėžė, kad visi 
Amerikos lietuviai — priešakyj 
su Amerikos Lietuvių Kongresu 
—jo ccntraliniu komitetu—ben
drai turi padėti Lietuvos liau
džiai atsteigti demokratinę san
tvarką !. . .

Po prakalbos, pirm. P. Sakat 
klausė kas turi klausimų, gali 
klaust, bet tik toj temoj—apie 
ką kalbėjo. Bet kas tau!...

Vienas klausia: Kodėl apgai
lestauji sušaudytų Lietuvoje, o 
neverki tų “komunistų. ...” ką 
sušaudė ir šaudo Sovietų Sąjun
goj ?

Lietuvoje, —kalbėtojas sako, 
—šaudo ir į kalėjimus grūda 
tuos, kurie kovoja už pagerini
mą šalyje santvarkos, už atstei- 
gimą demokratinių teisių, už 
liaudies būvio pagerinimą. Na, o 
Sovietų Sąjungoj šaudo tuos, 
kurie planavo nuversti socialis
tinę santvarką—liaudies val
džią, o atsteigt buržuazinę, ka
pitalistinę! Mano supratimu, 
kalbėtojas sako, — verčiaus su 
laiku prašalint 2 ar 3, negu dėl 
kelių nenaudėlių visa šalis, kaip 
kad Ispanija—papluktų krau
juose.

Kitas klausia: Kodėl Sov. Są
jungoj nevalia gyvuot nei so
cialistų nei kitokioms parti
joms?—Todėl, kad Sovietų Są
jungą valdo pati liaudis! Ten 
nėra kapitalistų, nėra išnaudo
tojų, nėra klasių pasidalinimo ir 
darbininkams nėra prieš ką 
streikuoti; partijos taipgi ne
reikalingos !

Dar daugiau “rimtų” klausi
mų: Kodėl Vitaitis “Tėvynėje” 
pirmiaus Smetoną peikė, o dabar 
visuomet vadina: “Jo didenybė 
Lietuvos prezidentas Smetona?” 
“Kodėl tu kalbi vienaip, o Gri
gaitis kitaip, nes judu abudu 
socialistai ir mes nežinom, kam 
tikėt?”... Visus minėtus klau
simus statė Grigaičio “burdin
gieriai.” Tačiaus buvo ir gana 
vykusių paklausimų. Kalbėtojas 
gana rimtai ir draugiškai vi
siems atsakė. Tačiaus Grigaičio 
“burdingieriai” spjaudosi, ko
dėl drg. Michelsonas “nekritika
vo,” nepasmerkė bolševikų ir 
Sovietų Sąjungos, kaip kad 
Grigaitis.

Aukų Lietuvos politinių kali
nių šelpimui surinkta $8.00.

Aukojo: S. Vilkas $1; po 50 
centų: J. Strimilas, F. Prapies
tis ir J. Kuzinevičius; po 25c: 
Skubąs, Aliukonis, Šimėnas, 
Kerševičius, Miškinis, Kerševi- 
čienė ir Zdanis.
5klokininkai “Demons!)'uoja ’’

Grigaičio “burdingieriai” šau
kia “masinį” savo ir socialistų 
susirinkimą, kad demokratišku 
būdu susiženyt. Tačiaus nabagė
liai ir “grabnyčią” užsižiebę 
niekaip nesuranda nei vieno čion : 
gyvuojančio socialisto. Ir kvar- ■ 
šina savo silpną protelį ir vie
nas kito klausia: “Su kuom gi 
draugai—Dulkis ir Kinderas 1 
‘ženysis’?!” Aš jums, draugai 
sklokininkai, patariu pasijieškot 
bolševikų—nes juos lengvai ir 
visur surasite!

Senas Pijus.

Worcester, Mass.
Iš Vakarienes Sušelpimui Drg. 

Karsono
šis įvykis buvo 5 d. gruo

džio. Labai smagu, kad wor- 
cesteriečiai gražiai šį parengi
mą parėmė, iš kurio liks pelno 
keli desėtkai dolerių. Čia rei
kia ištarti širdingiausį ačiū 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Bro
liškai Draugijai, kuri davė dy
kai Olympijos Parko svetainę 
ir skiepą šiam parengimui. 
Taipgi ačiū F. Petkūnui ir 
draugėm Trasikienei, Kala- 
kauskienei, E. Dovidonienei, 
D. Lukienei, taipgi drg. J. Ka
razijai už gaspadoriavipią. 
Čia dalyvavo ir drg. Karsonas, 
kuris kalbėjo apie savo nelai
mę ir kaip jis dirbo labui dar
bininkų nuo pat iš Lietuvos at
vykimo ir dirba iki šiai dienai 
daugiau, negu kiti būdami 
sveiki. Jis, vargingai gyvenda
mas, su medinėm kojom, nepa
metė darbininkų judėjimo. 
Pirmininkas d. Skliutas papra
šė svečių, kad sumestų kiek 
Komunistų Partijai aukų ir tas 
buvo padaryta—surinkta $4.65. 
Proletarinis ačiū auktojam; 
rinkėjai vardų šiuo sykiu ne- 
pridavė tai paskelbsiu vėliau.

Gruodžio 9 d. įvyko pas M. 
Lukus susižiedavimo (shower) 
pokilis Eleonoros Lukiūtės su 
Domininku Vaiteliu.

Apie 60 moterų ir merginų 
atsilankė, atnešdami gražių do
vanų su linkėjimais jaunie
siems gražaus ir laimingo šei
myniško gyvenimo. Čia, besi
linksminant, J. Lukas prisimi
nė apie kovą Ispanijoj, kur 
demokratijos gynėjai, kovoda
mi prieš fašizmą Ispanijos lau
kuose guldo savo galvas, pa
aukoja savo gyvybę. Ragino, 
kad mes padėtumėm bent ke
liais centais kovotojams prieš 
kruvinąjį fašizmą. Čia svečiai 
sumetė $7.10. Aukojo po $1: 
Eleonora Lukiutė, Domininkas 
Vaitelis, M. Lukas, J. Lukas, 
M. Jucienė 28c; O Dvareckie- 
nė, žemeikienė, Trasikienė, 
Bakšienė, Vaitelienė, Valatkie
nė, Petkūnienė, Kudurauskie- 
nė ir M. Degutienė po 25c. Ki

Puslapis Penktas

tos prašė vardų nerašyti. Var
de Ispanijos kovotojų didis 
ačiū už aukas. J. M. L.

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PRANEŠIMAI Iš KITUR
POOLVILLE, N. Y.

Pajieškau darbininko dirbti ant 
ūkės. Darbas yra nuolatinis, žiemą ir 
vasarą. Žiemą moku 10 dolerių. Tu
ri mokėt melžt karves ir kitus ūkės 
darbus. Nepaisau, kad ir apysenis 
žmogus, bile gali dirbt. Kas sutinka 
su aukščiau minėtom išlygom, malo
nėkite atsisaukt greit žemiau paduo- į 
tu antrašu. Geistina, kad būt pavie- ‘ 
nis. M. Minakus, R. D. 1, Earl- i 
ville, N. Y. (296-298)

pat turėsime skanią vakarienę, šokiai 
prie geros orkestros. Prie vakarienes 
bilietų bus proga laimėti dovaną, ku
rią mūsų narės aukojo. Tas viskas 
bus tik už 25c, kurie valgys vakarie
nę, o kurie nevalgys vakarienes, tai 
prašome ateiti, įžangos nebus, galės 
viskuom naudotis dykai. Todėl prašo
me visus skaitlingai dalyvauti, taip 
pat prašome kitų organizacijų nieko 
nerengti tą dieną. Įvyks Liet. Svet., 
315 Clinton St. (297-298)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA ' [

• >

Sales 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

VARPO KEPTUVE

NEWARK, N. J.
Sekmadieni, gruodžio 19-tą Sietyno 

Choras rengia “Card Party” ir šo
kius, Šv. Jurgio Svet., 180 New York 
Avė. Durys atdaros 2-rą vai. po pie
tų, kozyriavimas 3-čią vai. Prizai dėl 
kiekvieno stalo. Po kozyravimo bus 
muzika ir šokiai, taip pat turėsimo 
“Spaghetti and Meat Balls” ir'įvairių 
gorimų. Komisija kviečia visus skait
lingai dalyvauti. Įžanga 50c.

uBINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius 

rengia gražų parengimą naujų metų 
dienoje, sausio 1 d.; bus rodomi kru- j 
tami kalbiniai paveikslai. Rodys mū- • 
su žinomas fotografistas A. Klimas. 
Paveikslai bus apie Chiniją, kaip Ja
ponija žudo Chinijos nekaltus pilie- • 
čius ii’ išnaikina jos miestus. Taip

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kam»as Inman St., 
art* Cenral Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

BOSTONAS IR APIELINKE
Kelrodis, kaip važiuoti į Jordan Hall, kur Brooklyno 
Aido Choras vaidins operetę “Kornevilio Varpai”

NORWOOD: Route 1 iki Huntington Ave., sukis po deši
nei ii* važiuokite iki Jordan Svetaines.

BRIDGEWATER ir
MONTELLO: Route 28 iki Huntington Ave., sukis po de

šinei ir važiuokite iki Jordan Svetaines.
HAVERHILL ir

LAWRENCE: Route 28 iki Massachusetts Ave., tilto, su
kis po keirei iki Huntington Ave., po dešinei iki Jor
dan Svetainės.

WORCESTER: Route 9 iki Huntington Ave. po dešinei 
iki Jordan Svetaines.

GARDNER: Važiuokite iki Worcester, Route 9 iki Hun
tington Ave. po dešinei iki Jordan Svetainės.

CAMBRIDGE: Iki Massachusetts Avenue, ta gatve iki 
Huntington Ave., ir po dešinei iki Jordan Svetainės.

SOUTH BOSTON: Imkite gatvekarj arba elevator iki 
Summer Street persimainykit j Huntington gatvekarj 
iki Jordan Svetainės.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS! 2—4 ir G—1.

Nira valandų sekmadieniais.

į DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA < 
/ čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

!; 8791 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH

w NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūši 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, itfūsų duoną valygyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuve 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUi

36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. V.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

Rūgšti rugme, Bateli ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama rokai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.
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Odos-Kraujo-Nervy Chronišku 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančias ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NĖR- 
VI? Suirimai, BENDRAS. NUSILPIMAS, SKIL- 

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

X-SPINDULIAIS IšEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimąi ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. T8r" Union š* ir lr'ins p*- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: • A. M. iki 8 P. M,

v
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Puslapis Šeštas šeštad., Gruodžio 18, 1937
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THOMSON

.7. Juška.

Iš Lisajuko Laidotuvių
Mirė Antanas Kurlaitis

F

FRANK DOMIKA1T1S
RESTAURACIJARep.

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name
Paskutinis Užkvietimas

Et

Dr. Herman Mendlowitz

FOTOGRAFAS
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OPEN DAY AND NIGHT

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA
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Plačiau 
aprašyta

Horn and Hardart automatiš
kų valgyklų streikierių komite
tas praneša, kad skaičius areš-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd 8t.

88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

prisųsime NATU- 
TEA.

Kada amerikiečiai šioje ša
lyje rengiasi šventėms ir siun
čia savo draugams dovanas,

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

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

i Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

| 50 Court Street
J T*J. Triangle 8-3621
! Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIčTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

grieš Kazakevičiuko orkestrą.
Įžanga tik 25c. K.

Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street j moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.

Pereitą sekmadienį, “Laisvės” 
svetainėje, buvo komedijos “Iš
dykusi Pati” aktorių susirinki
mas. Susirinkime kalbėta apie

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pargamdau automobilius veRtuvėm 
parėm, 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

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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 aprobavimus be jokio mokesčio.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: BVergreen 7-4311

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo susirinkimas įvyks pirmadienį, Į 
gruodžio 20-tą, 7:30 v. v. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube. Visi nariai 

—- Michelsonas.
(297-298)

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

NEDALIOMIS
Nuo 19 iki 12 vai. iš ryto

PAJ1EŠK0JAMI
Pajieškau kambario vienam vyrui.

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

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

"C

Traukiu paveikslus familiją, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidau jama 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

New Yorko Apielinkės Žinios
Ateities Žiedo ir Kitais 

Reikalais
Paremkime Ispanijos 

Liaudies Gynėjus
Išdykusi Pati” Aktorių 

Susirinkimo
Jau Areštuota 1,000 

H & H Streikierių
Ateities žiedo Vaikų Moky

kla bus subatoj, 18 gruodžio, 
antrą vai. po pietų. Visi moki
niai turėtu dalyvauti. Tą pa
tį vakarą bus parengimas 
“Laisvės” Svet., mūsų mo
kinius užkviečia padainuoti.

Lietuviu komunistų frakci
ja ne juokais rengiasi prie me
tinio bankieto. Aną dieną pas
tebėjau “Laisvės” Vietinėse 
žiniose, kad turi šešias gaspa- 
dines, patyrusias valgių gami
nime. Prie vakarienės įžangos 
tikieto dar bus galima girdėti 
koncertą ir šokti prie geros or
kestrus, o t i kietas tik vienas 
doleris, tai jau pigiau nerei
kia. Brooklynietis.

New York City
Iš APLA 49 Kuopos 

Susirinkimo

džiaug-

1 kuo- 
užkvie- 
bendro

Susirinkimas įvyyko 5 d. 
gruodžio. Kaipo i metini susi
rinkimą ir kartu vienybės su
sirinkimą su LDS, narių atsi
lankė gražus būrys. Susirinki
me pranešta, kad jau nuo 5-tos 
dienos gruodžio APLA 49 kuo
pa nustoja savo vardo ir kad 
surinkti pinigai jau nebus 
siunčiami į APLA centrą, bet 
į LDS centrą. Toliaus pabriež- 
ta svarbesni vienybės para
grafai, išdalinta LDS organas 
“Tiesa” kiekvienam nariui. Vi
si .dalyvavę susirinkime vieny
bės sąlygas priėmė su 
smu.

Delegatas nuo LDS 
pos, Brooklyn, N. Y., 
tė kuopą prie vedybų
parengimo. Užkvietimas pri
imtas ir išrinkta komisija ben
dro darbo vedimui. Paaukota 
pora dolerių LDS 3-čio Apskri
čio radio valandos palaikymui. 
Nutarta kuopos nariam suruo
šti pokilį. Pokilio tikslas seka
mo pobūdžio: Esą narių, kurie 
gyvena kitose kolonijose ir 
įvykus vienybei jie persikels į 
tas kolonijas, kuriose gyvuoja 
LDS kuopos, ir kad draugiškai 
atsiskyrus po daugelio metų 
kartu dirbimo, palinkėjus tiem 
nariam dirbti taip nuoširdžiai 
kitose kuopose, kaip dirbo 
New Yorke, o pasiliekantiem 
nariam tęsti toliau darbą.

A. Matulis.

Pagerbs Savo Atstovus

kilniausi draugai, Abrahomo I 
Lincolno Brigados nariai, le
du otose tranšėjose gina demo
kratiją nuo fašizmo.

Kad apdovanot tuos drau
gus su reikalingiausiais daik
tais, vilnoniais apatiniais ir 
rnegstiniais, taipgi cigaretais' 
ir saldainiais, Abrahomo Lin-: 
colno Brigados Draugai gavo 
iš valdžios leidimą rinkti tam 
tikslui aukas. Rinkliavų Savai
te (Tag Week) prasidės 18-tą, 
baigsis 24-tą gruodžio.

Visi Lincolno Brigados drau
gai, demokratijos mylėtojai, ir 
Ispanijos liaudies gynimo šali
ninkai prašomi dalyvauti rin
kliavose.

Dėžučių Gavimui Stotys:
New Yorko aukštutinėj da

lyje — 120 W. 137th St.; že- 
mutinėj — 206 W. 23rd St.

Bronxe — 290 Willis Ave.
Queens — 106-12 154th St.
Brooklyne — 1440 E. New 

York Ave., 28 Graham Ave. 
(įėjimas iš Debevoise St.) ir 
285 Rodney St.

I einantį komedijos maršrutą. Ko- tuotų streikierių jau pasiekė ir 
I mediją jau sulošta keturiose vie- prašoko tūkstantinę markę. Uni- 
tose, tai yra Brooklyne, Great*ja protestuoja prieš policijos 
Necke, South Brooklyne ir New priešdarbininkišką nusistatymą 
Havene. Komediją lošiant visur it’ teisėjų diskriminaciją, 
buvo žmonių pilnos svetainės ir 
rengėjams liko gražaus pelno. 
Dabar gi “next stop” bus Eliza
beth, kur 6-tą dieną vasario, 
1938, bus lošiama minėta kome
dija penktu kartu.

Toliau buvo skaitytas laiškas 
nuo draugo F. Indriulio iš 
Scranton, Pa., kuriame kviečia 
aktorius sulošt komediją Scran- i įr cementinės 
tone. Nutarta pasitart su scran- nedavė maisto nei medikališkos 
toniečiais ir išsireikšta aktorių, priežiūros, 
kad gal bus galima pavasariop 
nuvažiuot į Scrantoną ir sulošt 
jiems “Išdykusią Pačią”.

Su binghamtoniečiais taipgi 
ęina tarimasis ir gal susitarsim 
važiuot ir ten lošt minėtą kome
diją.

Ketvirtadienį paliuosuota 13 
iš 48 areštuotų trečiadienio va
karą, Times Square demonstra
cijoj. Teismo liūdymuose iškelta 
aikštėn nežmoniškas elgesys su 
streikieriais. Jie visi per naktį i 
buvę sugrūsti 54th St. kalėjime,1 
kur pasilsiui vieninteliais “pa
togumais” tebuvo suolai, stalai 

grindys. Jiems

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

M,an pardavus laikrodžio) 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 i 
Wholesale ir pasirinksite kokį ar ką 
norėsite, naujai padirbtą ir naujau
sios mados. Taigi, kurie norite būt 
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, 104-5G 
— 118th St., Richmond Hill, N. Y.

(295-297)

Draugė K. Reklienė prane
ša, kad gruodžio 15 d., 2:30 
ryto, po sunkios ligos, mirė jos 
žentas Antanas Kurlaitis, 40 
metų amžiaus, 55-14 — 68th 
St., Maspeth, N. Y. Paliko nu
liūdime savo žmoną Juozapiną 
ir sūnų Praną.

Velionis dirbo prie kriaučių 
per 20 metų.

Laidotuvės buvo 17 d. gruo
džio, 3 vai. p. p., Alyvų Kalno 
kapinėse. Jomis rūpinosi gra
belius A. J. Valantiejus, 54-41 
— 72nd St., Maspeth, N. Y.

Albertas Lisajus, dd. Lisajų 
jaunametis sūnus, gražiai palai
dotas 16 grd., Alyvų Kaipo kapi
nėse. Jo laidotuvėse kalbėjo K. 
Petrikienė ir Senas Vincas iš 
Gibbstown, N. J., kuris tuo lai
ku lankėsi Brooklyne. 
apie laidotuves bus 
pirmadienio laidoj.

Unija taip pat kaltina teisėją 
i McGee pakėlus areštantų kau
cijas sulyg kompanijos pareika
lavimo. Trečiadienio vakarą pir
mi 14 pikietų buvo padėti po $25 
kaucijos. Paskui kaucijos ūmai 
pradėjo kilt ir sekamiem 33. pi- 
kietam kaucija uždėta po $100. 
Gi Mary Ruckowitz sulaikyta po 
$250 kaucijos. Ji kaltinama spy- 
rus policistą. Bet kaltinamoji 
teisme liudijo kaip tik priešin
gai, kad policistas Herman pešė 
jos plaukus ir draskė drabužius, 
priedams smaigydamas j ją ga
lu buožės.

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.

I
I68 Grand Street |

Tel. Evergreen 8-7179 |
Brooklyn, N. Y. |

Iš TDA Lietuvių 17-tos 
Kuopos Susirinkimo

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

Amerikos Darbo Partijos j 
Moterų Divizija 13-me A. D., i 
Williamsburge, kviečia visus 
progresyvius dalyvauti rinki
miniu laimėiimu apvaikščioji- 
me šį šeštadieni, gruodžio 18- 
tą, 8 v. v., ADP kliubo kamba
riuose, 162 Bocrum St., tarp 
Graham Ave. ir Humboldt St., 
Brooklyne.

Ateikite ir atsiveskite savo 
draugus, čia susitiksite mūsų 
naujai išrinktus atstovus. Įžan-. 
ga nemokamai. ,

Komitetas.

Mokinių Gatves

Trečiadienį įvykęs Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
Lietuvių 17-tos kuopos susirin
kimas buvo sėkmingas. A. Mu- 
reika raportavo iš TDA Aps
kričio konferencijos, įvykusios 
20 ir 21 lapkričio, Capitol 
Viešbutyje, New Yorke. To- ; 
liau tęsėsi klausimai ir į juos 
tinkamai buvo atsakinėta. Dr. i 
J. J. Kaškiaučiaus prakalbų 
rengimo komisija raportavo, 
kad iš priežasties lietaus ne
buvo sėkmingos. Nutarta su- ■ 
rengti kitas prakalbas. Susirin
kimas plačiai apkalbėjo visus 
TDA reikalus ir padarė tari-! 
mus, kad išbudavoti didelę lie- ’ 
tuvių TDA 17-tą kuopą, kal
binti dar nepriklausančius įsi-i 
rašyti. |

Nutarta šaukti praplėstą su
sirinkimą 27 sausio, turėti kal
bėtoją, kad nariams ir paša
liniams plačiau išaiškinus, ko
kią svarbą turi TDA kovose , 
prieš karą ir fašizmą, ateivių 
teisių gynime ir prieš depor
tavimą ateivių iš Amerikos. 
TDA turi artimus ryšius su 
350 advokatų N. Y. Valstijoje. 
Įvykus areštams pikietavime 
ar demonstracijose būna ve
damos areštuotų bylos ir rūpi
namasi paliuosuoti.

Padarymui TDA finansinės 
paramos, nutarta surengti pa
silinksminimo vakarėlį.

Lietuvių komunistų kuopa 
3-1 kviečia visus lietuvius pasi
linksminti su jais kuopos balių- būtinm?7aly^aukit;' 
je, kuris įvyks šeštadienio vaka
rą, 18 gruodžio, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Dainuos L. Kava
liauskaitė, taipgi tikimasi dainų 

. 1 1 •• «v Al -1C X* I'iXJieSKUU KUII1UU11U vienam vyiui.

ir deklamacijų is Ateities žie- , Geistina, kad būtų geroj apylinkėj ir 
do Mokyklėlės mokinių, šokiam garu šildomas. Turinti tokį'kambarį, 

malonėkite rašyti sekančiu antrašu: 
F. L. K., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. (295-297)

E!

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

5 
E

New Yorko Miesto važi notes 
Įstatai nusako, kad joks asmuo, 
teturėdamas tik mokinio auto 
vairuotojo leidimą (permit) ne
turi vairuot motorinį vežimą 
jokiomis kitomis gatvėmis apart 
paskirtų tam tikslui. Tačiau ir ■ Nuo Sąryšio parengimo kuo-

Delegate į Ateivių Gynimo 
konferenciją apsiėmė Ona Ma
linauskienė. Konferencija 
įvyks sausio 9 d., 2 :30 po pie
tų, Pennsylvania Viešbutyj, 
7th Avė. ir 33rd St., New Yor
ke. Kaimietis.

Specialė Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos-$2.98
Telefonuokite: Evergreen 7-2375

tomis privalo važiuot tik su pa^gavo $5 pelno, 
laisniuotu vairuotoju, kurio par
eiga nedalėist mokiniui per
žengt uis taisykles, nes jos pa
daryta visų saugumui.

Trafiko Stotis “L”

Majoras “vetavo” Tammanės 
didžiumos užgirtą sąmatą 1938 

' metams. Jis budžeto svarstymą 
iŠ naujo atidarysiąs neužilgo. 
Numatoma, kad tai bus po sau
sio 1-mos, kada jis turės didžiur 
mą Sąmatų Taryboj ir gerą pa
ramą iš Miesto Tarybos pažan
giųjų bloko.

Už nušovimą Mrs. Carlucci,1 
jai išeinant iš teatro, pereito 
birželio 13-tą, Lawrence Million, 
18 metų, pasiųstas Amatų Insti
tutam Jis sakosi mokinęsis šau
dyti ir prie teatro esančią lem
pą pasirinkęs cielium; j mote-, 

Į riškę pataikęs iš netyčių.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ■
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai Įtaisyt* Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE 

Priei Forest Parkway 
WOODHAVKN, L. I

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
niežastis 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 padien
iams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TE A 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 
dauginus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.
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JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo 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: EVergrecn 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090-

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

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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




