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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyn© $7-00 

Metams

Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

- težius, o Išlaimėsi* 
Pasaulį!
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Krislai
Teisintoj ai?

Kokiomis Ligomis Dau
giausiai Miršta Kaune?

Draugai Railai Chicagoj.
LDS Radio Valandėlės.

Rašo i?. Mizara.

Yra žmonių, kurie bando aiš
kinti, kad, girdi, Trockio “teis
mas,” “teisęs” jį Meksikoj ir ne
labai senai išnešęs Trockio ne
kaltumo nuosprendį New Yorke, 
esąs “bešališkas.”

Tasai teismas toks “bešališ
kas,” kaip tie asmenys, kurie 
sudaro Trockini ginti komite
tą: pastarajame yra didesnė 
pusė troekistu arba jiems arti
mų.

Užtenka to, kad patsai komi
tetas yra pavadintas “Komite
tas Trockini Ginti.” Jis buvo 
įkurtas tuojau po to, kaip Mas
kvos teismuos iškilo aikštėn 
Trockio bendradarbiavimas su 
fašistais.

Komitetas, vadinasi iš pat sy
kio atsistojo Trockį ginti. Ar ga
lime, tad, tikėtis, kad gynėjai 
ginamąjį apkaltintų?!

Algų-Valandų Bilius 
Pasiųstas Atgal į 
Darbo Komisiją

Jį Klampina D. Federacija ir 
Pietiniai Demokratai

T

♦

1 Antra Amerikos Protesto 
Nota Japonijai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 216 balsų prieš 198 
pasiuntė atgal į kongresinę 
komisiją bilių, reikalaujantį 
sutrumpint darbo savaitę 
pramonės darbininkams ir 
nusakyt, kiek samdytojai 
turi būtinai mokėt jiem al
gos. Tokiu būdu dingsta 
viltis, kad šis bilius greitu 
laiku bus padarytas įstaty
mu.

Sugrąžint bilių atgal į 
.komisiją daugiausiai prisi
dėjo demokratų kongres-

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasiuntė antrą, 
griežtesnę notą Japonijai. 
Reikalauja stiprių užtikri
nimų, kad japonai daugiau 
neatakuos Amerikos laivų 
Chinijos vandenyse. Japoni
ja gi dar neatsakė į pir
mąją Jungt. Valstijų notą.

JAPONIJOS OFICIERIUS 
ĮSAKĖ SKANDINT 4-ris 

AMERIKOS LAIVUS

Liaudiečiai Užkariavo Fašistų 
Pozicijas Teruelyje

Skaitau Maskvos “Pravdoj 
apie Sovietų Sąjungos gamybą. 
Lapkričio mėn., imant bendrai, 
metalo pramonėj šitaip dalykai 
atrodė:

Čigūno pagaminta kasdien po 
virš 40,000 tonų.

Plieno po virš 52,000 tonų.
Anglies iškasta kasdien daug 

maž po virš 370,000 tonų.
Automobilių pramonė išpildy- nKinai "fš pietiniu valstijų, 

davo savo planą kasdien šimtu! 
nuošimčių.

Vadinasi, socialistinėj pramo-i 

nė j dalykai eina puikia kryp
timi!

Jie susijungė su republiko- 
Inais, idant užmušt šį suma
nymą.

Tiems atžagareiviams sti-
Na, o žemdirbystės srityj So- patarnavo. Amenkos 

vietai šiemet derliumi sumušė 
visus rekordus tos šalies istori
joj.

Šį rudenį Brooklyno ir 
linkės lietuvius palietė 
skaitlingas mirtingumas.

Kauno spauda sako, kad ir 
ten gruodžio mėnuo yra pats di
džiausias žmonių gyvybių plėši
kas.

Darbo Federacijos' vadai. 
Jie apėjo visus kongresma- 
nus iki vienam, ragindami 
balsuot, kad algų-valandų 

apie- bilius būtų sugrąžintas ko- 
labai misijai.

1 Taip ir klampinamas šis 
sumanymas, vienas iš ketu
rių prezidento Roosevelto 
programos punktų, dėlei ku
rių buvo sušaukta dabartinė 
specialė kongreso sesija.

Kongresinėj gi darbo ko
misijoj i algų-valandų bilius 
yra pančiojamas visokiais 
“pataisymais,” kuriuos bru- 

.“ ka Darbo Federacijos virši- 
ininkai ir įvairūs kiti to su
manymo priešai.

Kokiomis ligomis Kauno žmo
nės daugiausiai miršta? Tam 
tikras to miesto biuras, surink
tomis žiniomis, atsako taip:

“Daugiausia kauniečių ir 
pernai ir užpernai mirė šir
dies liga. Ja mirimai Kaune i 
paskutiniaisiais metais, atro
do, sudaro net apie šeštadalį 
visų mirimų. Taip, pernai, 
pav., iš bendro 1,469 mirusių 
kauniečių skaičiaus širdies li
ga mirė 229, užpernai iš ben
dro 1,403 skaičiaus 222. An
trąją vietą praeitais metais 
tuo atžvilgiu užėmė plaučių 
uždegimas, juo mirė 167 as
menys, trečiąją vietą viduria-j 
vimas ir žarnų uždegimas, šia' liai jų atidavė balsus suvie- 
liga mirė 120 asmenų, ketvir- : nytam blokui komunistų ir 
tąją — kvėpuojamųjų orga- nepartijinių kandidatų, 
nų tuberkulioze — mirė 113 
asmenų — ir penktąją vietą— 138,159 pilnamečiai žmonės, 
vėžys ir kiti pikti navikai— turinti balsavimo teisę. Tai- 
pernai šios rūšies ligomis mi- gį rinkimuose nedalyvavo

Sovietų Rinkimuose Da
lyvavo 91,113,153

Maskva. — Vyriausio So
vieto - seimo rinkimuose 
balsavo 91,113,153 piliečiai. 
98 procentai ir 6 dešimtada- j -1 • • • > • *1 — I 1 •

Sovietų Sąjungoj yra 94,-

rė 107 asmenys.

Torontietis d. Raila su žmona 
apsigyveno Chicago j. Be abejo, 
chicagiečiai turės jo asmenyje 
stambų veikėją.

Būtų gerai, jei daugiau pra
silavinusių ir gerų veikėjų ga
lėtų apsigyventi
Valstijose.

Mums čia veikėjų trūksta, o 
darbo berybis plotas.

tik trejetas milionų.------ r_
Hendaye, Franc.—Ispani- 

nijos pasienis. — Jau savai
tė, kai Ispanijos fašistai ne
praleidžia jokių tiesioginių 
žinių į užsienius. Sakoma, 

jungtinėse, bi J °, kad pasaulis nesužino-

Man patiko LDS radio valan
dėlės Brooklyne.

Paskutinė, pereitą ketvirta
dienį, buvo paaukota jaunimui. 
Gerą prakalbėlę pasakė Mary
tė Sinkevičiūtė (Sinkus), ir 
šauniai padainavo Aldona Kli- 
maitė. Ceremonijų meistru buvo 
Jonas Ormanas.

Visi LDS nariai, visi jaunimo 
veikėjai.

Mūsų LDS apskričiai ir kuo- 
. pos turėtų stengtis panašias ra-

tų apie maištus prieš fašis
tų vyriausybę. Tik aplinki
niais keliais užsieninė spau
da tegauna žinių iš 
Franco valdomo ploto.

ORAS

gen.

Šis pirmadienis būsiąs ap
siniaukęs ir šaltesnis.

Temperatūra šeštadienį, 
buvo 62 virš zero; sekma
dienį 40.

dio valandėles suruošti ir kito
se kolonijose.

Paryžius.—Virš 5,000 dar
bininkų Paryžiuj ir prie
miesčiuose pradėjo naujus 
sėdėjimo streikus; užėmė 
tuziną dirbtuvių, tarp jų ir 
amerikinį Goodrich auto 
gumų fabriką, kuriame dir
bo 1,800 žmonių.

Senatas Užgiria Der
liaus Kontroliavimą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų-senatas priėmė Ro- 
osevelto sumanymą valdiš
kai prižiūrėt arba, jei rei
kia, apribot auginimą kvie
čių, kukurūzų, medvilnės, 
tabako ir ryžių, damokant 
iš šalies iždo farmeriams už 
paliekamus neužsėtus bei 
neužsodintus žemės sklypus. 
Šio sumanymo tikslas — 
vengt tokio didelio susikau
pimo lauko ūkio produktų, 
kuris perdaug nupigintų 
farmeriu darbo vaisius.

Senato priimtas bilius už
giria tokią valdžios progra
mą trims metams. Už tai 
balsavo 54 demokratai, 3 re- 
publikonai, vienas progresy- 
vis ir vienas nepriklauso
mas; o 14 demokratų sena
torių, 13 republikonų ir du 
farmeriai-darbiečiai padavė 
balsus prieš tą sumanymą.

Shanghai. — Pirma negu 
japonų lakūnai bombardavo 
“Panay,” Jungtinių Valsti
jų karinį laivuką Yangtze 
upėj, atėjo į jį vienas Japo
nijos oficierius, lydimas ka
reivių su atstatytais durtu
vais. Japonų oficierius pa
reikalavo, kad “Panay” ko- 
mandierius J. J. Hughes 
duotų jam žinių prieš chi
nus. Hughes atsisakė, ir 
pareiškė, kad Amerika te
bėra lygiai draugiškuose 
santykiuose kaip su Japoni
ja, taip su Chinija.

Išeidamas iš to Amerikos 
laivo, japonų oficierius ran
ka pamojo saviškiams, sto
vintiems ant upės kranto. 
Tai buvo ženklas bombar- 
duot “Panay” ir tris ameri
kinius laivus, priklausan
čius Standard Oil kompani
jai. Tuoj po to, trys japo
nų lėktuvai ir užpuolė bom- 
barduot ir kulkasvaidžiais 
šaudyt amerikinius laivus.

Kada bomba mirtinai su
žeidė “Panay” ir jis skendo, 
būrelis sužeistų žmonių su
lipo į valtį, gelbėdami savo 
vybę. Bet japonų lakū
nai kartotinai atakavo ir tą 
valtį, išnaujo sužė'isdami ke
lis žmones.

Taip praneša N. Y. Times 
korespondentas Norman 
Soong nuo Jungtinių Vals
tijų laivo “Oahu.” Jis pats 
buvo Amerikos laive “Pa
nay” tuo laiku, kada japo
nai jį skandino.

Madrid, grd. 19.—Ispani
jos respublikiečiai atėmė iš 
fašistų paskutines pozicijas 
ir apkasus aplink Teruel 
miestą, strateginę gen. 
Franco tvirtumą rytinėj Is
panijoj. Respublikos armija 
dabar šturmuoja pačias Te
ruel mūro sienas, kurias 
jie apgulė iš visi] pusių. Tuo 
būdu respublikiečiai paga
vo “į sląstus” 60,000 fašistų 
kariuomenės.

Pirm negu respublikos 
kariai prasilaužė iki Teruel 
sienos, įvyko baisūs mūšiai, 
kuriuose dalyvavo 100,000 
vyrų iš abiejų pusių.

Baisūs Japonų Žvė
riškumai Nankinge

Baltimore, Md. — Po ope
racijos mirė R. W. Bing
ham, Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Anglijai, 66 
metu amžiaus, u

Atsisako Nuimt Taksus nuo 
Nepaskirstytų Pelnų

Washington. — Republi- 
konai kongresmanai darė 
spaudimo kongresinei lėšų 
komisijai, kad nutartų pa
naikint taksus, nuo didžiųjų 
nepadalintų pelnų, kitaip 
sakant, bergždžiai laikomų 
kapitalų neva “atsargai”. 
Bet kongreso lėšų komisija 
6 balsais prieš 3 atmetė re- 
publikonų reikalavimą.

Lėšų komisijos tarimai, 
žinoma, nėra galutini, 
laikomi tik patarimais 
gresui, kuris pats 
sprendimus.

Jie 
kon- 
daro

New York. — Horn and 
Hardart kafeterijų savinin
kai paskyrė $235,000 bonų 
savo skebams.

Santiago, Čilė, grd. 17.— 
Įvyko smarkus žemės 
bėjimas. Dar nežinia, 
nuostolių padarė.

dre- 
kiek

Ispanijos Liaudiečiai
Apgulė 60,000 Fašistų

Armijos Teruel’yje
Keliuose Frontuose Fašistai Bėga Atgal, Palikdami Daugį 

Savo Kanuolių; Liaudiečiai Suima Šimtus Priešų
Mirė “Santa Claus”

Highland, Park, 111.—Be- 
vaidindamas kalėdinį diedu
ką “Santa Claus”, A. T. 
Wagner, 63 metų, staiga mi
rė mokyklos pramogoje. Dėl 
to labai nusiminė 200 daly
vavusių vaikų.

Estepona, Ispanija. — 
Dvidešimt ispanų, bandžiu
sių valtimis pabėgt iš šios 
fašistų prieplaukos, tapo su
čiupti ir sušaudyti. Apie 
tai pranešė 30 kitų ispanų,

Shanghai. — Kada japo- kuriem pavyko pasprukti į 
nai užėmė Nankingą, Chini- Gibraltarą.
jos sostinę, tuoj gaudė, šau-| 
dė ir durklais žudė visus 
chinus, kūne atrodė japo
nams, kad pirmiau galėję 
būt Chinijos kareiviai, tik

“Robinsonas” Esąs Ameriki
nis “Hitleris” iš N. Y.

Tariamas 
i”, ne- 

Robinson,” 
pondentas F. T. Durdin nuo s?imta® ¥askv°j

nietis Raymond Joseph Hea
ley, sako tuzinai vokiečių 
nazių New Yorke ir Brook
lyne. Jie pažinę “Robinso
ną” iš jo paveikslų laikraš
čiuose. O jo žmona, anot tų 
nazių, yra vokietė iš Chi- 
cagos.

Jiedu nuvyko į Sovietus 
Svetimšaliai tėmytojai’su klastingai išgautais pas- 

liūdija, jog kiekvienoj Nan- portais. Tarp vokiečių nazių 
kingo gatvėj guli lavonai New Yorke Healey-“Robin- 
chinų, kuriuos paskerdė ja- son” girdavosi, kad jis bū- 
ponai. Tarp lavonų dauge- siąs “Amerikos Hitleris”.
lis senių, moterų ir vaikų, j 1936 m. tas Hitleriukas 

Japonų kareiviai akyse.su sėbrais leido fašistinį 
savo oficieriu grobia iš vi-; laikraštuką “Storm”, per 
sų chinu namų, kas tik jiem!kurį bjauriai kurstė “kovin-

dabar persirengę paprastais "rašvtoias

- - - -- !--------- ---------------------------- ------

~ Mpa. yį. breakly-
■ ■ y . .JV. . nioric Kfivmnrn .InconnOahu.” Faktinai visus im
tinius japonai nugalabija.
Ypač žudo chinus ugniage
sius ir policininkus. Sker
džia žmones gatvėse, nesi
drovėdami tuos žvėrišku
mus matančių amerikiečių 
ir europiečių.

Kur Dingo Ex-Komunistė 
Julietė Stuart Poyntz?

New York. — Pusmetis 
atgal nežinia kur dingo Ju
lietė Stuart Poyntz, pir
miau buvusi komunistė; Bir
želio mėnesį išėjus iš savo 
kambario Amerikiečių Mo- _____ ___
terų Kliube, 353 W. 57th St., gingiausius pabėgėlius išPfieš komunistus, prieš So-
jinai ir nebegrįžo. Kamba
ryj liko visi jos drabužiai, 
rašomoji mašinėlė, įvairūs 
jos raštiški darbai ir kny
gos. Yra spėjimų, kad ji
nai galėjo būt kokių pikta
darių pagrobta.

• Policiniai t y r i n ė t o jai 
kreipia dėmesį į tai, kad Ju
lietė St. Poyntz trumpu lai
ku būtų gavus $10,000 pa
likimo nuo savo vyro dr. F. 
L. Glaserio, kuris buvo na
rys Vokietijos konsulato 
New Yorke. Jis mirė 1935 
metais. Jiedu vedė 1913 m., 
bet jinai viešai vadinosi 
mergišku savo vardu — Ju
liet St. Poyntz.

Kapitalistiniai laikraščiai 
spėlioja, būk ji buvo susipy- 
kus su Komunistų Partijos 
vadais. Tatai užginčija 
^Daily Workerio” redakto
rius C. A. Hathaway. Jis 
parodo, kad nors pirmiau 
Poyntz buvo veikli parti j ie- 
tė, bet nuo 1928 m. jinai ne
užėmė jokios atsakingos 
vietos Kom. Partijoj. 1934 
m. jinai leidosi į kokius tai 
socialius tyrinėjimus ir ra
šymus, laipsniškai išslinko

Madrid. — Ispanijos res
publikiečiai visiškai apsupo 
fašistų tvirtumą miestą Te»- 
ruel. Tuomi atkirto 60,000 
generolo Franco kariuome
nės nuo susisiekimo su li
kusia fašistų armija. Respu
blikiečiai jau užkariavo ke
lias fašistų apsigynimo po
zicijas ir Teruel kapines. 
Pats Teruel yra apvestas 
senoviška stora mūro siena.

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečiai sukriušino pra
džią “didžiosios” fašistų 
ofensyvos. Fašistų kariuo
menė jau kelinta diena bėga 
atgal keliose srityse rytinio 
ir centralinio frontų; palie
ka' ištisas baterejas kanuo
lių. Liaudiečiai šimtais ima 
fašistus į nelaisvę.

Liaudies lakūnai, nežiū
rint sniego audrų, vejasi bė
gančius priešus ir skaudžiai 
juos baudžia bombomis ir 
kulkasvaidžių ugnim. Be 
kitko, jie subombardavo fa
šistų traukinį, kuris skubo
tai vežė kareivius į Terue-

Teruel randasi pietinei 
smailumoj fašistų sklypo, 
tarp Madrido ir Barcelonos. 
Generolas Franco gvrėsi. 
kad tai būsiąs jo “peilis” i 
liaudiecių širdį. Bet dflb^r 
pats Teruel liaudiecių ap 
gultas iš visų pusių.

Pažangi Moteris Paliko 
$500 N. Sacco Našlei

-x _______.ę, v - • . vv. . . )f Dedham, Mass. — Turtin- 
patinka. Apiplėšia net var- i gus v knkscionis patriotus , bet pažangi moteris Eli-

karo fronto, kurie jieškojo 
prieglaudos Nankinge.

14 “Algic” Laivo Jūrininkų 
Gaus Naują Teismą

Baltimore, Md. — Mari- 
ninkų Unija pareikalavo 
naujo teismo keturiolikai 
laivo “Algic” jūrininkų, ku
riuos pirmasis federalis tei
smas pripažino kaltais. O 
jie buvo nukaitinti kaip 
“maištininkai” todėl, kad

ti

■

5

vietų Sąjungą ir prieš žy
dus.

Bando Supurvint CIO dėl 
Merginos Mirties

zabeth Glendower Evans 
mirdama paliko $500 našlei 
N. Sacco, darbininkų kovo
tojo, kuris buvo numarintas 
elektros- kėdėj, sykiu su 
Vanzetti, pagal piktadariš
ką sąmokslą Massachusetts 
kapitalistų. E. G. Evans sa
vo testamente taipgi pasky
rė $500 Harvardo Univer
siteto teisių profesoriui F. 
Frankfurteriui, kaip Sacco- 
Vanzetti gynėjui. Kuomet 
ėjo sąmokslo byla prieš Sac
co ir Vanzetti, jinai buvo 
stambiausia aukautoja jų 
apgynimui.

Elizabeth G. Evans prieš 
mirsiant užrašė $10,000 sa
vo giminėms, o $100,000 pa
skyrė pašalpai kaliniams, 
buvusiems kaliniams bei jų 
šeimynoms.

Pittsburgh, Pa. — Du de
legatai CIO Plieno Darbi
ninkų Unijos suvažiaviman, 
newyorkieciai Morris En- 
gargola ir Jacob Zelkind, 
atėję į savo kambarį Fort 
Pitt Kotely j, rado girtą, 

, Rose 
Ault. Kaip jinai ten pateko 
arba kas ją įleido, nėra ži
nios.

Išeidami, jiedu prašė tą 
merginą apleisti jųdviejų 
kambarį. Bet sugrįžę vėl ra
do ją girtai-apalpusią. Taip 
jinai ir pasiliko kambaryj 
per naktį.

Kada ant rytojaus jiedu 
sugrįžo vakare iš suvažiavi
mo į viešbutį, jau rado de
tektyvus savo kambaryje. 
Mergina buvo negyva.

Pittsburgho vyriausybė 
nekaltino tųdviejų CIO de
legatų, tik pastatė juodu po

sustreikavo prieš skebinius klejojančią merginą
laivakrovius M o n t e v ideo 
prieplaukoj, Uruguayuj.

Federalis teisėjas W. C. 
Chestnut, dar neskirdamas 
bausmės, paliuosavo tuos 
jūrininkus po $500 paran
kos kiekvieną iki naujo tei
smo.

iš Kom. Partijos, bet be jo
kio susipykimo su partija. 
Ką jinai paskui veikė, nėra 
žinios, sako drg. Hathaway.

Pirmiau Julietė St. Po- 
yntz buvo profesorė Bar
nard ir Hunter moterų ko
legijose.

Madrid, grd. 19.—Fašistų 
oro bombos užmušė 14 vais
kų ir dvi moteris Madride*

$2,500 parankos kaip svar
bius liudytojus.

Bet kapitalistinė spauda 
kasdien pripliaupia špaltas, 
būk CIO žmonės per “orgi
jas” nužudę tą mergšę.
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Išnykusio Pasaulio Žmonės
“Lietuvos Aido” bendradarbis A. Vie

nuolis labai įdomiai aprašo savo susiti
kimą su buvusiąja Rusijos aristokratija 
ir plutokratija, kurią Rusijos liaudis nu
vertė 1917 metais pagelba lapkričio re
voliucijos ir kuri paspruko į užsienį. Jis 
dalyvavo to seno išnykusio pasaulio bu
vusių ponų baliuje, suruoštam pas buvusį 
garsų caristinį poetą. Susirinko “ponai” 
ir “ponios”, bet vietoj dainuoti ir latra- 
voti, girdi, pasitenkino gavę po arbatos 
puoduką ir po taip vadinamą sviestainį. 
Viena ponia savo ponui patarnautojai 
nepastebėjus paėmė du sviestainiu, bet 
kai patarnautoja “kunigaikštytė” pasi
gedo, sugrįžus atėmė.

Iš kur jie dar tos duonos gauna? Juk 
dirbti nenori, “sarmatinasi”. Poetas at
sakęs: “Gauname iš serbų karaliaus 
350 frankų pensijos ir su tuo verčiamos... 
Ir jie visi, čia gyvenę prevoschoditel- 
stvos ir sijatelstvos taip pat gauna iš ser
bų karaliaus po 350 frankų pensijos.” 
Lietuvos pinigais tai esą tik apie 70 litų.

Tai išsigimę ir susmukę kadaise buvę 
Rusijos viešpačiai ir savininkai. Buvęs 
poetas Vienuoliui bėdavojęs: “mūsų emi
gracija dvasiškai taip susibankrūtijo, 
taip susibankrūtijo, kad šiandien Pary
žiuje pasisakyti emigrantu stačiai gėda.” 
O poeto žmona jam pirštu rodžius ir pa
sakojus apie atskirus buvusius aristo
kratus :

—Tamsta seniau pažinai grafą N.?— 
paklausė mane poeto žmona.

—Kokį grafą N?... Seniau aš nei su 
grafais nei su kunigaikščiais pažinčių 
neturėjau.

—O šitą, kuris šiandien vis a vis sė
dėjo?

—Aa, tai grafas N.? Jo paties tai ir 
iš matymo nepažinau, bet prieš karą ma
čiau Maskvoje jo palocių..t jo fabrikus 
Bogorodske... Tai grafas N.?

—Taip, — linktelėjo galva poeto žmo
na ir paaiškino:—nuostabus žmogus: 
nieko nenori dirbti, bet nieko ir nereika
lauja. Tamsta žinai, jei jo nepakviestų 
valgyti, tai jis badu mirtų, bet pats prie 
stalo neateitų... Ir kunigaikščio S. ne
pažinai ?

—Ne, nepažinau, bet jo žirgynų ark
liai būdavo lenktynėse visų greičiausi.

—Irgi nuostabus žmogus... bet ką čia 
visus aptarsi...”

Pasibaigus “bankietui” buvusi ponia 
pakvietus Vienuolį ateiti sekmadienį į 
cerkvę, kur, girdi, “bus 20 metų sukak
tuvės, kaip mes netekome savo tėvynės” 
—riebios, prašmatnios ponų tėvynės. 
“Pamatysi ir išgirsi mūsų graudžius 
verksmus ant ‘Babiliono kranto’ ”.

“L. A.” bendradarbis sugrįžęs iš cerk
vės piešia savo įspūdžius sekamai:

“Rašau tau, Motiejau, šį laišką tik 
ką sugrįžęs iš rusų emigrantų cerk
vės. Ko aš tik nemačiau, ko negirdė
jau. Mačiau daugybę buvusių generolų, 
admirolų, grafų, kunigaikščių, guber
natorių, departamentų viršininkų, re
ferentų. . Visi jie buvo parado unifor
mose, visi apsikarstę žvaigždėmis, or
dinais, medaliais. Tiesa, gubernatorių 
vizitinės skrybėlės, generolų parado 
mundieriai buvo gerokai kandžių ap
gadinti, bet užtat Annos, Stanislavai, 
Georgijai ir įvairios žvaigždės žibėjo ir 
tvaksėjo, kaip anais gerais laikais. Ir, 
nė vieno prasto žmogelio ar kaimiečio. 
Ir nė vieno neatsižymėjusio ar be ko
kio nors ženklelio žmogaus. Neatsižy
mėjęs ir be jokio ženklelio buvau tik 
aš vienas. Dabar visi žiūrėjo į mane, 
kaip į kokį bolševikų agentą. Laimė 
dar kad greta manęs stovėjo mano

• pažįstamas -rusas menininkas; taip pat 
apsikabinęs medaliais ir ordinais. Kad 
į mane nežvairuotų, aš vis su juo šni- 
bždėjaus...

Bet kaip jie visi meldėsi, kaip meldė
si. O kaip visi vienu balsu giedojo: 
“Tikiu”, iš visų akių byrėjo ašaros. 
Man pagailo jų, kaip buvusių žmonių. 
Paskiau archirėjus giedojo anafemą 
Mazepai, Leninui, Stalinui, meldėsi už 
nužudytąjį imperatorių Nikalojų ir jo- 
šeimą, ir prašė Dievą sveikatos gyvam 
carui Kirilui ir visiems jo giminės na
riams. Jų veiduose aš skaičiau tikrą 
viltį, kad, štai, greit sugrįš jie visi į 
savo numylėtą nedalinamą Rusiją, už
ims savo buvusias aukštas vietas ir 
gyvens laimingai, ilgai... Tai įvyks 
greit greit.

JfL man dar labiau pagailo jų, kaip 
buvusių žmonių... Teisybę sakė poeto 
žmona—kokių tik aš tipų ten nema
čiau. Tik nemačiau emigrantų priau
gančio jaunimo, nors vaikų cerkvėje ir 
maišėsi. Kiti jaunuoliai, kad ir buvo 
atsivedę savo žmonas prancūzes, bet 
jie nei ordinais žibėjo, nei verkė, nei 
giedojo, o tik stebėjos ir stebėjos, kaip 
ir aš. Ir kaip nesistebėti: gyvenimas 
visu šimtmečiu nubėgo pirmyn, o jie 

•nieko nepamatė ir nieko neišmoko...” 
Matote, tebelaukia, tebetrokšta sugrįž

tant senosios santvarkos su ponais ir po
niomis. Jie dar netiki, kad jau tas jų 
buvęs pasaulis žuvo ant visados. Jie tiki
si pagelbos iš Vokietijos, Italijos ir kitų 
fašistų, iš trockištų ir visų kitų Sovietų 
valdžios ir santvarkos neprietelių. Šitos 
išnykusio pasaulio liekanos sveikina bile 
purvą, drėbtą ant Sovietų valdžios ir bol
ševikų. Visa tai, jie mano, yra vanduo 
ant jų malūno.

Tegul tos išmatos trokšta, laukia ir net 
meldžiasi... veltui...

Nudegė Nagus su Tais 
“Robinsonais”

Kai Ameriką pasiekė žinia, kad Mas
kvoje “pražuvo” “Robinson&š” ir “Ro- 
binsonienė”, tai valstybės sekretorius 
Hull diplomatiniai nepriimtu būdu vie
šai puolės tuo du paukščiu ginti ir reika
lauti, kad Sovietų valdžia juos surastų. 
Ir atrodė, kad čia kils pusėtina diploma
tinė audra. Kapitalistinė ir trockistinė 
spauda garsiai suriko, jog tai būsiąs 
“suokalbis” prieš “nekaltus” amerikonus. 
Deja, visi tuojau nudegė nagus. Ponas 
Hull už poros dienų buvo priverstas taip 
pat viešai pareikšti, kad tie “Robinso
nai” nėra jokie Robinsonai, bet nežinomi 
elementai, mirusių žmonių vardu išsi
ėmė amerikinius pasportus -ir nuvykę 
Maskvon savais išrokavimais.

Vienas iš trijų: “Robinsonai” gali bū
ti amerikinių trockistų pasiųsti agentai 
anti-sovietinį darbą dirbti; jie gali būti 
Amerikos valdžios šnipai ir Amerikos 
valdžia turi jų užsiginti, arba jie gali 
būti kokios nors fašistinės šalies šnipai 
po klastingu amerikiniu pasportu nuvy
kę Maskvon darbuotis. Savo laiku tai tu-’ 
rėš paaiškėti. O “Robinsonai” atsiims 
tai, kas jiems priklauso.

Nedarbo Didėjimas Visam Pasauly i

Tik vienoje Vokietijoje lapkričio mė
nesį atleista iš darbo 71,000 darbininkų. 
Nei tas Hitlerio įkaitęs ginklavimasis ne
begali pastoti kelio naujam nedarbui. 
Tos pačios žinios ateina iš Anglijos ir 
kitų šalių. Jungtinėse Valstijose taip 
smarkiai auga nedarbas, jog atvirai kal
bama apie naują katastrofišką padėtį. 
Tik vien plieno darbininkų atleista iš 
darbo per pustrečio šimto tūkstančių.

Ir vėl viso pasaulio darbo žmonių akys 
ir mintys automatiškai krypsta linkui 
socializmo žemės. Kodėl Sovietų Sąjun
goje nėra nedarbo? Kodėl toj naujoj že
mėje, iš visų pusių apsuptoj kapitalisti
nio sutryno, tartum kokioj gražioj sa
loje, kiekvienas, fiziškai ir protiškai pa
jėgiąs ir norįs dirbti, gali gauti darbo ir 
dirba?

Lai siaučia geltonoji spauda, lai verčia 
kalnus melų prieš Sovieflų žemę, bet ji 
negali paslėpti nuo sayo šalių žmonių 
tos didelęs tiesos, jog vienam šeštadaly j 
pasaulio nėra jokio nedarbo.

Rimčiau Darbuoti- LIETUVOS ŽINIOS
mes dėl Jaunuolių 

Žurnalo ”Voice”!
Kiek jūsų miestas surinko lietuvių jaunuolių žurnalui “Tke 
Voice of Lithuanian Americans” aukų ir prenumeratų? Pa
siskaitykite žemiau telpančių lentelę ir imkitės už darbo. 
Jei su sausio pabaiga turėsime penkius šimtus prenumera

tų ir tūkstantį dolerių aukomis, tai su vasario mėnesiu 
žurnalas jau išeis.

Daugelis klausia, kodėl 
dar iki šiol nėra išėjęs nau
jas lietuvių jaunuolių žur
nalas “The Voice of Lithu
anian Americans” ? Reikia 
pasakyti, kad jis dar neiš
ėjo todėl, kad dar iki šiol 
mūsų rėmėjai, visuomenės 
veikėjai įvairiose kolonijose 
neišsijudino į darbą rinki
me prenumeratų ir aukų. 
Žurnalas pats savaime neiš
eis. Reikia eiti pas žmones 
ii’ prašyti jų, kad jie užsi
prenumeruotų jį.

Iki šiol pažangioji visuo
menė nepaklausė tų ragini
mų, kuriuos mes darėme per 
spaudą ir laiškais. Visi tur 
būt manė, kad kas nors ki
tas jų kolonijoj darbuojasi. 
Dabar pažiūrėkime, kas yra 
nuveikta. Dar nesame su
kėlę reikalingo skaičiaus 
prenumeratų, dar nesame 
sukėlę reikalingos sumos pi
nigų. Mūsų kvota buvo su
kelti 500 prenumeratų ir 
$1,000 aukomis, pirm leidi
mo. Ir mes, leidėjai, nu
sprendėme tą mūsų kvotą 
užpildyti pirm ėjimo į spau
dą.

Yra daug pritarimo jau
nuolių žurnalui—tą liudija 
pavieniai laiškai, kuriuos 
mes esame gavę. Mes nori
me dargi priminti, kad jei 
visi mūsų pritarėjai, nepai
sant pažvalgų, būtų iki šiol 
veikę, taip, kaip reikėjo 
veikti, tai būtume ne pen
kius šimtus, bet du ar tris 
tūkstančius prenumeratų
gavę.

Bet dar nepervelu. Dar 
šie metai nepasibaigė. At
eina sausio mėnesis. Susi
koncentruokime savo spė
kas. Iki galo sausio lenkty- 
niuokimės, ir žiūrėkime, ku
ris daugiau prenumeratų 
galės surinkti. Tą darykime 
visose organizacijose, kaip 
SLA, LDS, ALDLD ir ki
tų organizacijų kuopose, ir 
pavieniai. Tada būsime at
likę milžinišką darbą, ir 
Voice of Lithuanian-Ame- 
rieans galės išeiti su vasa
rio mėnesiu.

Kad visiem būtų aišku, 
kad visi matytų, kurie mie
stai kaip iki šiol yra pasi
darbavę dėl žurnalo, mes 
talpiname sąrašą. Pasižiūrė
kite, kiek mažai arba kiek 
daug jūsų kolonijoj gauta 
prenumeratų. Tada stokit^ 
darban, ir dirbkime sušilę. 
Pamatykime, kuris miestas 
stovės pirmoj vietoj su pa
baiga sausio mėnesio! Jei 
jūsų miesto vardo nėra šia
me sąraše, tai žinokite, kad 
dar nė vienos prenumeratos 
iš jūsų miesto negavome.
Kaip Stovi Valstijos ir Mie

stai su Prenumeratomis
Canada .................................. 8
Winnipeg............................... 3
Sudbury ................................. 2
Montreal.........  .......................2
Toronto ....... :....................... 1
Connecticut .................... 23
New Britain ......................... 3
Bridgeport .........................  • 4

Waterbury............................  4
Hartford ............................... 3
Sommerville............................. 1
E. Port Chester ................... 1
Stratford ............................... 1
Southbury ............................. 1
Naugatuck ........................... 1
Wapping ..............................  .1
Ansonia ................................. 1
Heggenum ........................... 1
Seymour ............................... 1
Illinois .................. 37

UKMERGĖ
įmonėse trūkumai Turės 

Būti Pašalinti
šio rudens pradžioje tikrino 

vietos pramonės įmones. Rasta 
daug trūkumų. Buvo rasta kele
tas įmonių, kur darbininkams 
neduodama pietums pertraukos, 

; nenustatytas reguliarus ir tik
ras atlyginimas ir tt. O dau- 
gelyj įmonių rasta ir dar dides
nių nenormalumų, kaip tai: ne
vedamos bendrojo atsiskaitymo 
knygos, neišduota darbininkams 
atsiskaitymo knygelės, neužskai- 
tomi viršvalandžiai ir t.t. Dabar 
paskyrus į Ukmergę naują in
spektorių'J. Žilevičių, buvo vi
soms įmonėms išsiųsti paragini
mai, pastebėtus tose įmonėse 
trūkumus kuo greičiau pašalinti, 
antraip gręsia bausmė.

stebėti ir traukinys važiavęs 80 
klm. graičiu per valandą, ant jų 
užvažiavo ir turėjo staiga susto
ti. Laimingai, jokios katastro
fos neįvyko. Už pusės kilometro 
buvo sukrauta kita mažesnė ak
menų krūva ir čia traukinys tu
rėjo sustoti.

Policija ieško piktadarių, ku
rie ten akmenis sukrovė.

Chicago ............................... 24
E. Moline '............................. 1
Bellewood................................. 1
Springfield ........................... 4
E. St. Louis ......................... 2
Collinsville .................   1
Rockford ............................... 3
Spring Valley ........................... 1
Massachusetts................ 21
Dorchester ......................... 5
So. Boston . . .. ...................... 1
West Boro............................. 1
Rosendale................  2
Easthampton . .. ..................... 1
Athol ........................ •.......... 1
Norwood ............................... 3
Worcester .......................... 6
Brockton ................................... 1
Michigan ............................. 33
Detroit ............................... 29
Grand Rapids ....................... 1
Dearborn--. .............................  1
Royal Oak į................ ..........   1
Hamtramck ........................... 1
New Jersey .........................  26
Bayonne............................... 19
Hillside ................................. 1
Paterson ............................... 2
Clifton . ................................. 1
Elizabeth ............................. 3
New 'York...............................34
Brooklyn ............................. 15
Richmond Hill ................... 1
Buffalo ................................. 1
Binghamton............................. 3
Johnston City ..................... 1
Rochester . ............................ 1
Bronx ....................................  1
Great Neck ......................... 1
Maspeth ............................... 2
Jamaica ............................... 3
Port Jefferson ...................... 1
Huntington ...........................  1
Easthampton ....................... 1
Rye ...................................... 1
Port Chester ....................... 1
Ohio .................................... 23
Cleveland ............................. 15
Middlefield ...................  3
Huntsburg ........................... 1
Windsor ............................... 1
Painesville.........................    1
Euclid ................................... 1
Thompson ..........✓............  1
Pennsylvania..........................52
Pittsburgh .. ........................ 14
Scranton ............................... 1
Philadelphia ........................... 8
Minersville ............ .-............ 1
Shenandoah ............................ 5
Forest City
Wilmerding ........................... 5
Wilkes Barre ........................ 2
Homestead............................... 1
New Kensington ................. 2
Arnold . ................................. 1
Springdale........... .  1
Cuddy . ................................ ... 1
Coal Center ......................... 1
Turtle Creek......................... 1
Pottstown.................................1
Avalon ................................... 1
Muse ................... 1
Duquesne .. . .......................... 2
Nanticoke . ............................... 1

Nubaudė, už Kumeliuko 
Papjovimą

KRETINGA.—Šiaulių apyg. 
teismas Kretingoje lapkričio 10 
d. nagrinėjo Kretingos valse., 
Kukoriškių k. gyv. A. šeirio by
lą. Šeirys buvo kaltinamas pa
pjovęs Bliūdsakių .k. ūkininko 
Ilginio 6 mėn. kumeliuką. 1936 
m. rugsėjo mėn. nakties metu, 
besiganant lauke Ilginio ark
liams, nežinomi piktadariai nu
sigabenę į krūmus papjovė ku
meliuką ir nulupo odą. Rytą Il
ginis, neberadęs kumeliuko, sku
biai pranešė policijai, kuri pik
tadarius surado. Iš bylos paaiš
kėjo, kad kumeliuką vogęs A. 
Šeirys jį papjovė ir odą nulupo, 
norėdamas parduoti. Apyg. teis
mas A. šeirį pripažino kaltu ir 
nubaudė pusantrų metų sunkių
jų darbų kalėjimu.

Pasikėsinimas Nuversti 
Traukinį

““Vakarai” rašo, kad trauki
nys Nr. 43, ėjęs iš Šiaulių į 
Klaipėdą, 119 klm. tarp Strope- 
lių ir Kartenos buvo priverstas 
sustoti. Mat, tarp bėgių buvo 
sukrauta akmenų krūva. Trau
kinį valdęs mašinistas Rama
nauskas tų akmenų negalėjo pa-

Wisconsin.......................
Kenosha .........................
Racine.............................
Cudahay .........................
Madison ..........................

Įvairiose Valstijose
Baltimore, Md..................
Seattle, Wash...................
Oregon City ...................
Gary, Ind.........................
Denver, Colo....................
Tacoma, Wash............ . . .
Los Angeles, Cal.............
Inglewood, Cal................
Portland, 'Ore..................
Lewiston, Me...................
Oakland, Cal.....................
San Francisco. Cal.........
Berkeley, Cal...................
Pasadena, Cal..................

10
6

, 2
1
1

. . . 2
. . 2
. . 1

. . 2
... 1

. . 1
.. 1
... 1
. . . 1
... 1
,. . 2

. . . 2

... 1
. . . 1
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Gyvenimo Sąlygos Prie
glaudose Labai Blogos

Ukmergėje yra dvi prieglau
dos seneliams ir pavargėliams. 
Viena yra laikoma Vincento a 
Paulo labdaringos draugijos, o 
kita vadinama Krikščionių lab
darybės draugijos. Betikrinant, 
buvo konstatuota, kad abi prie
glaudos turi labai blogas patal
pas, kurios higienos atžvilgiu 
visai netinka.

Šiuo metu Krikščionių labda
rybės draugijos prieglaudoj yra 
44 žmonės. Visi jie yra arba dė( 
senatvės arba dėl nesveikatos 
darbui netinkami, tačiau daž
nai tenka padirbėti ir gana sun
kiai, nes prieglauda turi nemažą 
ūkį, kurio darbams vasarą ne
daug pašalinių jėgų tesamdoma. 
Todėl, kad ir labai silpniems se-% 
neliams vasarą (o kai kada ir 
žiemą) tenka dirbti, ypač, kai 
prasideda šienapjūtė, rugiapjūtė 
etc. Be to, prieglaudoje daug 
kas nusiskundžia jos šeimininku 
—prievaizda, kuris per plačiai 
savo teisėmis naudojasis. Taip 
pat maistas prieglaudoje blogas.

Kanalizacijos ir Vandentie
kio Darbininkams Sumažin

tas Atlyginimas
Kaunas. — KMS kanalizaci

jos ir vandentiekio skyriaus dar
bininkai nusiskundžia mažu at
lyginimu, kuris prie progos vis 
dar mažinamas. Prieš kurį lai
ką to skyriaus darbininkai, tu
rėdami galvoje, kad viskas pa- 
brangę, kreipėsi į Kanalizacijos 
ir vandentiekio skyrių, pas Kau
no m. burmistrą, į Darbo rū
mus ir į Vidaus r. m-ją prašy
dami padidinti atlyginimą. Pra
ėjus kuriam laikui atlyginimą 
pakėlė 10 nuoš. Praėjusią savai
tę darbininkams buvo perskai
tytos naujos atlyginimo normos, 
pagal kurias beveik visiems dar
bininkams atlyginimas vėl buvo 
sumažintas ligi senojo atlygini
mo normų. 10 nuos. priedas pa
liktas tik tiems darbininkams, 
kurie, dirba prie kieto grunto, 
o tokių esą labai maža. Kiek 
padidintas atlyginimas darbi
ninkams — specialistams, o pa
prastiems darbininkams palik
tas senas atlyginimas—4.8 Lt. 
per dieną.

Pirmoji Tokia Byla
KAUNAS. — Vienas teismo 

tardytojas pradėjo vienos bylos 
tardymą, kur figūruoja dvi mo
terys del lesbiškos meilės.

’Jos viena kitai rašinėjo ais
tringus meilės laiškus. Tų kau
niečių moterų byla esanti pirmo
ji tos rūšies byla mūsų teismų 
praktikoje.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Gerb. Red. — Ar galėtu

mėte man paaiškinti, kiek 
dabar kurios valstybes bei 
šalys dar yra skalnos Jung
tinėms Valstijoms? Man tos 
skaitlines reikalingos, bet aš 
nežinau, kur jas galėčiau 
surasti. Būsiu labai dėkin
gas. Skaitytojas.

Atsakymas:
Amerikos valdžia prane

šė, kad gruodžio 15 d. visos 
Amerikai skalnos šalys tu
rėjo atmokėti tam tikrą da
lį skolų, bet tik viena Suo

mija atmokėjo, o kitos val
stybės nieko nedavė. Gi tų 
įvairių šalių skolos ir nesu
mokėti nuošimčiai stovi se
kamai:

Belgijos—$61,300,084; Če
koslovakijos — $16,315,400; 
Estonijos—$4,160,287; Pran
cūzijos—$3,455,009,163; An
glijos—$994,486,367; Veng
rijos — $467,673; Italijos— 
$84,119,757; Latvijos—$1,- 
$607,928; Lietuvos—$1,353,- 
117; Lenkijos—$51,7§6,147; 
Rumunijos — $7,438,750 ir 
Jugoslavijos—$1,913,515.
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prie apskričio, kad rinktų pa-i V.”; lėšuos į Bostonų ir atgal 
rašus po peticijomis ir tuomi 
pagelbėtų mūsų broliams Lie- 

oj išgauti amnestija.
Rezoliucijų Komisija:

J. Galgauskas,
R. Zabitis,
M. K. Sukackienė.

Sovietų kavalerija, puikiai paruošta ir ginkluota, 
apžiūrinėja, savo krašto rubežius tolimuose rytuose.

Telegrama — pasveikinimas 
konferencijai nuo Amerikos Lie
tuvių Kongreso Centro Komite
to, Chicago, Ill.

“Draugai delegatai: — Linki
me jūsų konferencijai geriausių 
pasekmių, svarbiausiame darbe, 
už atsteigimų demokratijos Lie
tuvoje. Tinkamai minėkime dvi
dešimtas sukaktuves Lietuvos 
nepriklausomybės, s u r inkdami 
šimtų tūkstančių parašų po am
nestijos peticijomis.—L. JONI
KAS:9

Taipgi gautas pasveikinimas 
nuo So. Bostono senukės kovo
tojos Antanuk, su $1.00 auka 
kovai prieš fašizmą.

Įnešta ir priimta padaryti 
pertraukų pietums 1-mą vai. die
nų.

ANTRA SESIJA

Kauno Dienraštis apie Ap- rius, automobilius, 
darbu vadovais ir kt. 

Šiuose visuomenės 
rengimuose ir švietimo dar
be svarbiausią vietą užima 
knyga. Jeigu senosios Rusi
jos laikais bibliotekų buvo 
maža, nes jos buvo sutelk
tos tik didžiuosiuose mies
tuose, tai dabar, kaip rašo 
Sovietų spauda, jų pridygo 
nepalyginamai daug. Pav., 
pagal statistikos duomenis 
1934 m. buvo Sovietuose 
67,286 nuolatinės bibliote
kos, kurių bendras knygų 
skaičius siekė per 270,000,- 
000 knygų. Be to, buvo 
103,558 vežiojamos bibliote
kos. Knygos spausdinamos 
94 kalbomis. Ne rusų, bet 
kitomis įvairiausių tautelių 
kalbomis. Sovietuose 1936 m. 
buvo išleista apie 133,000,- 
000 tomų. Taip pat daug iš- Brocktono, 
leidžiama ir laikraščių. Pa- woodo’ Hudsono, Cambridgiaus, 
vyzd., Turkmėnijoje išeina Worcesterio, Bridgewaterio L 
43 laikraščiai. Tadžikistane ūkininkų Sąjungos delegacijų 
—55, Uzbekistane — 190,, *''■-----~~
Gruzijoje—143, Arktikoje— 
23 ir tt.

tu V

svietą Sovietų žemėje
“Lietuvos Žinios” pačiai 

aprašė Sovietų Sąjungos di
delius atsiekimus kultūros 
srityje per tuos paskutinius 
dvidešimt metų. O tie at- 
siekimai ištiesti milžiniški. 
Kauno dienraštis sako:

Lyginant mums draugin
gos Sovietų Sąjungos dabar
tinę švietimo būklę su ca- 
ristinės Rusijos švietimo 
būkle, galima konstatuoti 
didelę pažangą. Jeigu seno
ji Rusija švietimo atžvilgiu 
stovėjo paskutinėje vietoje 
Europoje, nes jos raštingie
ji gyventojai tesudarė vos 
23-25 nuoš. visų gyventojų, 
tai šiandien Sovietų Sąjun
goje tas žymiai pasikeitė, 
nes vienas iš svarbiausių 
uždavinių Sovietų valdžios 
buvo pašalinti neraštingu
mą iš tautų, kurios įeina į 
Sovietų Rusijos teritoriją. 
Todėl per 20 metų naujame 
Sovietinės Rusijos gyveni
me padaryta tiek, kad šian
dien apie 90 nuoš. visų jos 
gyventojų yra raštingi. Tas 
neraštingumo pašalinimas 
vyko masiniu suaugusių ir 
prieaugliaus švietimu. Ypa
tingai jis ryškus Sovietų 
Rusijos rytų respublikose, 
kur žmonės beveik visi bu
vo ner'astingi.

Kokiu tempu augo švieti
mas Sovietuose, matyti iš 
šių duomenų. 1915 m. viso
se Rusijos mokyklose mo
kėsi apie 8 milionai žmonių, 
o 1937 m. tik pradžios ir vi
durinėse mokyklose mokosi 
apie 28 miolnai žmonių.

Įvedus 1930 m. Sovietų 
Rusijoje privalomą pradžios 
mokslą, skaičius besimokan
čiųjų nepaprastai pakilo. 
Tik per paskutinį dešimt
metį pastatyta per 50,000 
naujų mokyklų.

Vidurinėse ir pradžios 
mokyklose dabar moko apie 
800,000 mokytojų. Tačiau 
mokytojų vis stinga. Tam 
tikslui veikia 1,110 viduri
nių ir aukštųjų pedagoginių 
mokyklų, kuriose mokosi 
per 400,000 žmonių, besiruo
šiančių būti mokytojais.

Smarkus augimas visų 
valstybės ūkio šakų parei
kalavo šimtų tūkstančių 
kvalifikuotų specialistų ir Užrašų rast. Zavis iš Boston, 
darbininkų. Tam tikslui da
bar mokosi 700 aukštosiose 
mokyklose apie 542,000 jau- 
nuomonės (Carinėje Rusijo
je buvo tik 91 aukštoji mo
kykla). Jų tarpe labai didelį 
procentą sudaro moterys. 
Pav., 1935 m. visose aukšto
siose mokyklose moterys su
darė 38 nuoš. -
Be rusų kalba mokyklų, yra 
dar mokyklų, kuriose vaikai 
mokosi gimtosiomis kitomis 
112 kalbomis.

Paskutiniais metais ypač 
stengiamasi plėsti speciali- 
nes mokyklas. Pav., techni
kumuose mokosi apie 711,- 
000 mokinių, iš kurių 44 
nuoš. moterys. Per paskuti
nius 5 metus technikumai 
išleido apie 598,000 jaunų 
specialistų, neminint to, kad 
pramonės ir fabrikų mokyk
los per visą 20 metų laiką 
išleido apie 1,460,000 kvali
fikuotų darbininkų. Be to, 
dešimtys milionų žmonių ir 
tarnautojų lanko vakarinius 
kursus, mokosi svetimų kal
bų, tobulinasi savo specialy
bėse arba rengiasi naujoms 
profesijoms. Tokiu būdu 
1935 m. apie 11,000,000 dar
bininkų įvairiausių specialy
bių mokėsi valdyti trakto-

Protokolas

pasi-

Worcester, Mass

Vice pirm. Dr. Repšiui aplei
dus konferencijų, j jo vietų iš
rinktas M. Matonis, iš Haver
hill, Mass.

S t o u g h t o no, So. Bostono, 
Haverhill io, Nor-

Worcesterio, Bridgewaterio ir

, Veikimas 
visur vieningas, geras ir entu
ziastiškas. Visų raportai su pa
gyrimu priimti.

Nauji Sumanymai
Pakeltas klausimas lietuvių 

kalbos, vaikų mokyklėlių, bet 
tiems klausimams neįeinant į 
M. L. D. K. veikla, atmesta.

Pakeltas klausimas ir padary
tas spaudimas Mass. Lietuvių 
Draugijų Komitetui, kad grei
čiau surastų būdus šelpimui po
litkalinių ir pasmarkintų veiki
mų demokratijos grąžinimui 
Lietuvoje. S. Michelsonas iškėlė 
obalsį, kad jeigu yra 
“Mes be 
tai mes 
“Mes be 
sim.”

Įnešta ir užgirta, kad pinigai 
būtų siunčiami vartojimui Lie
tuvoje per Amerikos Lietuvių 
Kongreso Centro Komitetų.

Mass. Lietuvių Draugijų Komi
teto (Bendro Pronto) Konferen
cijos, Laikytos^ Dieną Gruo
džio, 1937, Lietuvių Svet., Bos

ton, Mass.
Konferencijų atidarė organi

zatorius St. Michelsonas ir pas
kyrė į mandatų komisijų: Gal- 
gauska iš Norwood, Mass., Su
kackienę iš Worcester, Mass, ir 
Zabitį iš Cambridge, Mass.

Laike priėmimo mandatų ir 
jų sutvarkymo, St. Michelsonas 
referavo delegatams apie da
bartinę politinę ir ekonominę 
padėtį Lietuvoje ir Bendro
Fronto tuojautinius siekius. Po j Įnešta ir vienbalsiai užgirta,' 
savo kalbos pakvietė eilę de- kad Mass. Lietuvių Draugijų dukrą BerthUr' dvi’' dukreles,

obalsis
Vilniaus nenurimsim,” 
pridėkim kita obalsį 
demokratijos nenurim-

Braddock, Pa. REZOLIUCIJOS
APLA ir LDS Kuopų Susirinki

mas ir Kiti Nuotikiai
Gruodžio 12 d. viršminėtos 

kuopos laikė savo vienybės susi
rinkimų. -Abiejų kuopų visi na
riai labai patenkinti vienybe ir 
visi pasižadėjo daugiau padir
bėti gavime naujų narių į su
vienytų organizacijų.

Suvienytos kuopos komitetas 
1938 metams bus renkamas 
sausio menes j.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvos Demokratijai Ginti 
Bostono Apskričio Konferen

cijos, Jvykusios Gruodžio 
5 d., 1937.

Netikėta Mirtis
Gruodžio 6 d., kaip 7:45 ryte, 

Mikas Pilypavičius, eidamas į 
darbų sukrito prie savo durų ir 
mirė. Mikas buvo 48 metų. Tai 
dar jaunas vyras, pasaulinio 
karo veteranas, buvęs skaudžiai 
sužeistas ir sužeidimo laike nu
stojęs daug kraujo. Tas ir atsi
liepė ant jo širdies, kurios su
stojimo priežastis buvo Miko 
mirtis.

Velionis paliko dideliam nu
liūdime savo moterį Elzbietą, 
posūnius Antanų ir Vitalių, po-

legatų iš skirtingų kolonijų, iš
sireikšti savo nuomones iš paty
rimų bendro fronto veikloje.

Mandatų komisija pranešė, 
kad pribuvo 64 delegatai, atsto
vaujantieji 51 draugijų, su 7500 
narių.

Rubika iš Hanoverio apielin- 
kės priimtas pilnu delegatu.

Svečiams suteiktas pataria
mas balsas.

Į konferencijos prezidiumų 
likosi išrinkti: Pirm, žalimas iš 
Worcester, Mass.; Vice Pirm. 
Dr. Repšys iš Cambridge, Mass.;

Mass.
Org. St. Michelsonas raporta

vo, kas buvo nuveikta laikotar
pyje nuo pereitos konferencijos 
iki dabar. Darbuotė susidėjo iš 
propagandos ir organizavimo 
lietuvių Amerikoj kovai prieš 
fašizmų, už atsteigimų demo
kratijos Lietuvoje, rinkimo pi-

niuieiyb bu-, finansavimui tos kovos ir 
visų mokinių, teikimui pagelbos politkaliniams

laikomiems Smetonos kalėji
muose. Taipgi buvo teikiama pa- 
gelba Ispanijos liaudies kovo
tojams jų sunkioje kovoj su fa
šizmu. Raportas vienbalsiai už
girtas.

Org. pagelb. Ig. Kubiliūnas 
raportavo, kad įvykęs Mass. 
Lietuvių Draugijų Komiteto 
piknikas Maynard, Mass., da- 
$1,099.45 pelno. Raportas su pa
gyrimu priimtas.

Užrašų rašt. K. 
raportas vienbalsiai

Ižd. J. Virbickas
kad ižde randasi $144.04. Pridė
jus pelnų Maynardo pikniko, 
kuris randasi padėtas banke ko
miteto vardu, $1099.45, tad viso 
Mass. Lietuvių Draugijų Komi
tetas turi $1243.49. Raportas 
vienbalsiai užgirtas.

Kontrolės komisijos: B. Kon
trimo ir Dambrausko, Fin. rašt.
V. Anestos, Pikniko Gaspado- Į atsakymo į protestą, kad ja- 
riaus J. JeskeviČiaus—-raportai ponai bombardavo du Ang- 
vienbalsi’ai užgirti. Į lijos karinius laivus.

Barčienės 
užgirtas. 
raportavo,

konferencija pageidauja, kad 
1938 m. būtų šaukiamas visos j 
Amerikos Lietuvių Draugijų

. Kongresas.
Nutarta rengti maršrutas 

propagandos tikslams.
Nutarta, kad mūsų konferen

cija pageidauja, kad mūsų dele
gacijos stovėtų už praplatinimų 
Bendro Fronto veikimo platesne 
papėde.

Konferencija nutartį pasvei
kinti su $25.00 auka lietuvių sa
vanorių pulkų, kuris kovoja Is
panijoj prieš fašizmą.

Konferencija atsistojimu pa
gerbė žuvusį Ispanijoje bekovo
jant su fašizmu, worcesterietį 
drg. Baublį.

Konferencija pasisakė 
rėmimų operetės 
Varpai”, kuri
Bosfone kalėdų dienoje.

Įnešta ir užgirta, kad Mass, tuomet žinotų šio netikėto ne- 
L. D. K. būtų padidintas nuo 7 darbo priežastį.
iki 11 narių. Komitetas likosi iš
rinktas iš 6 senų narių: Michel-1 
šono, Barčienės, Virbicko, Kon
trimo, Anestos, Dumbrausko, ir 
5 naujų: Grybo, JeskeviČiaus, 
žalimo, Zabičio, Zavio.

Priimtos trys rezoliucijos, ku
rios tilps spaudoje atskirai.

1 — Reikalaujanti amnestijos 
politiniams kaliniams.

2— Prieš fašizmų ir atsteigi
mų demokratinių teisių Lietu
voje.

3— Pageidavimas, kaip mes
turime orientuotis kultūriniuose 
klausimuose. v

Konferencija užsibaigė pilnai 
gerame ūpe.

S. Zavis, Užrašų Rašt,

Julijų ir Elzbieta. Mikas buvo 
į socialistuojantis, geros širdies 
žmogus, “Keleivio” skaitytojas. 
Palaidotas 9-tą d. gruodžio Ai
rių kapinėse.

Plieno Darbininkai Nusiminę
Netik Braddock’e, bet ir visoj 

apielinkėj pasireiškia didelis 
nedarbo krizis. Mėnuo laiko at
gal Carnegie-Illinois kompani
jos dirbtuvėse pradėjo atleisdi- 
nėti naujus darbininkus iš dar
bo. Seni darbininkai mane, kad 
jiems bus daugiau darbo, bet ap
siriko. Dabar, kaip Braddock, 
Homestead ir Duquesne šapos 

i visiškai užsidarė neaprubežiuo- 
už tam laikui, tai tie seniai darbi- 

Kornevilio ninkai kaltina unija. Tai yra 
bus suvaidinta klaida. Jeigu tie darbininkai 

: skaitytų darbininkų spaudų,

Kovos Prieš Fašizmą Klausimu

Am. Liet. Kongresas gelbėti 
Lietuvos liaudžiai jos kovoj už 
atsteigimų demokratijos Lie
tuvoj, įvykusia 1936 m., pasisa
kė už sutraukimų visų demo
kratiniai nusistačiusių lietuvių 
į bendra darbų gelbėti Lietu
vos žmones jų kovoj už atstei
gimų demokratijos Lietuvoj, 
šiandien kiekvienas demokra
tiniai nusistatęs žmogus, ne
žiūrint jo partijinio nusistaty
mo, bei tikybinių įsitikinimų, 
turi suprasti, kad prieš fašiz
mo pavojų reikalinga veikti 
platesne papėde. Kiekvienam-' 
aišku, kad fašizmas di
džiausias nelaimių nešėjas 
žmonijai — nesiriboja viena 
šalimi, bet varo savo naikini
mo darbų pasauliniu maštabu, 
šiandien fašizmas naikina 
žmęnes ir kultūrų Ispanijoj ir 
Chinijoj, o rytoj, jei jam čia 
pavyktų laimėti, jis ta patį da
rytų kituose kraštuose.

Todėl mes, Amerikos Liet. 
Kongreso Lietuvos Demokrati
jos Atsteigimui Lietuvoj Bos
tono apskričio konferencija, 
kurioj dalyvauja 64 delegatai 
nuo 52 draugijų su 7,500 na
rių, vienbalsiai pasisakėm už 
stiprinimų organizuotos prieš- 
fašistines kovos. Mes stojame 
už boikotavima užpuolikių fa
šistinių šalių prekių ir teikimų 
visokeriopos pagelbos kovo
jantiems su fašizmu. Mes kvie
čiame visus demokratiniai nu
sistačiusius lietuvius stoti į šį 
d arba. *

Iš Aido Choro Priešmetinio 
Susirinkimo

Susirinkimas ‘atsibuvo sek
madienį, gruodžio 12 d. šių 
metų.

šiame susirinkime išrinkta 
valdyba sekantiems 1938 m., 
padaryta keletas gerų tarimų 
ir nustatyta programa toli
mesniam veikimui.

Kaip žinoma, Mass. Lietuvių 
Meno Apskritys rengiasi prie 
perstatymo operetės “Korne
vilio Varpai” Kalėdų diena, 
3-čių valandų po pietų, Bosto
ne, Jordan Hall, kampas Hun
tington Ave. ir Gainsborough 
St. Kadangi Aido Choras pri
klauso prie Lietuvių Meno Są
jungos Antro Apskričio, tai 
nutarė kviest visus Worceste
rio ir apylinkės lietuvius, kad 
važiuotų pamatyt to svarbaus 
veikalo, kurį perstatys pagar
sėjęs Aido Choras iš Brooklyn,

čia turiu pasakyt, kiek svar
bus tas veikalas. Tur būt viena 
iš didžiausių operečių lietuvių 
kalboje ir vienas iš gražiausių 
perstatymų. Tokios operetės 
pastatymui reikalinga didelės 
spėkos. Brooklyno Aido Cho
ras yra pakviestas perstatyt 
jų todėl, kad Mass, valstijoj 
nei viena lietuvių kolonija ^ne
turi užtektinai spėkų tokia 
operetę perstatyt. •
' Worcesterio Aido Choras 
nutarė paimt busų geresniam 
parankumui. Kurie norės va
žiuot pamatyt operetės “K.

vienas doleris. Busas išeis nuo 
29 Endicott St., tarpe 12-tos 
ir 1 valandos po pietų. Norin
tieji važiuot, kreipkitės pas 
Kižys, Lietuvių svetainėj, 29 
Endicott St. ir M. Sukackienę. 
Tik nepraleiskite nepamatę to 
taip svarbaus veikalo.

Aido Choras nutarė mokin
tis operetę, kuri turės būt per
statyta šiame sezone.

Nutarė turėt parengimų 
naujų metų vakare. Bus šokiai 
prie geros orketros ir kabare
to “šio.” Tai bus naujanybė 
Worcesterio lietuviams.

Nutarta rengti vakarienę. 
Tėmykite garsinimus dėl šių 
visų parengimų ir jų nepralei
skite.

Valdyba sekantiems me
tams: pirmininkė Julija Va- 
lantukevičiutė; vice-pirm. V. 
Grubliauskas, užrašų raštinin
kė — M. Dovidoniūtė, finan
sų raštininkė — A. Palioniūtė, 
kasierius — J. Kižys, maršal
kos: Antanas Klimavičia ir M. 
Kižienė. Korespondentai dėl 
angliško skyriaus — M. Dovi- 
doniutė, lietuviško skyriaus — 
V. Motiejaitis.

Muzikos komisija : V. Tuma
ms, II. Palioniūtė, F. Blažys, 
T. Lukiutė ir Aido Choro mo
kytoja J. Karsokienė. Išrinkti 
delegatai j Suvienytų Lietuvių 
Draugijų metini susirinkimų. '

Aido Choro pamokos atsi-J 
būna kas sekmadienis 2 vai. p. 
p. Kviečiame visus choristus 
pribūt laiku ir prikalbint nau
jų. Korespondentas.

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.: STaprsr 3847

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.

BOSTONAS IR APIELINKĖ
Kelrodis, kaip važiuoti j Jordan Hali, kur Brooklyno 
Aido Choras vaidins operetę “Kornevilio Varpai”

G. V.

Philadelphia, Pa
ir

JAPONAI NEATSAKO Į 
ANGLIJOS PROTESTĄ

London. — Anglija vis 
dar nesusilaukia Japonijos

Draugo J. Bendoravičiaus 
Jo Sūnaus Nelaimė

Gruodžio 13 d., drg. Bendo- 
ravičius su savo sūnum Rober
tu važiavo savo mašina 
vės 
sitiko netikėtų nelaimę: 
senyvos moterys, iš kurių dvie- 
na vairavo “fordukų,” išlindo 
iš siauros gatvės smarkiai va
žiuodamos ir smogė į Bendo
ravičiaus mašinų taip, kad ma
šina apsivertė keletą sykių. 
Sūnus Robertas vairavo maši
nų. Abudu buvo apsvaiginti, 
neteko sųmonės. Vėliau atga
vę sąmonę, pasijuto pusėtinai 
pažeistais. Laime, kad sutruk
dami stiklai nesupjaustė. Ma
šina taip sužalota, kad negali 
jos pataisyti. • ’

Drg. Bendoravičius ir jo sū
nus serga savo namuose, 186 
W. Tioga St., Phila. Labai gai
la. A. J. Smitas.

Lais- 
bankietp reikalais, ir pa- 

dvi

Daugiau Domės ir Gyvumo 
Mūsų Kultūriniams Reikalams

Mūsų tikslas taip pat yra 
skleidimas apšvietos, kėlimas 
kultūros Amerikos lietuviuose. 
Raginam ir pageidaujam, kad 
visi Amerikos Lietuvių Kong
reso skyriai remtų jaunuolių 
mokyklas bei kitas kultūrines 
organizacijas moraliai ir ma
terialiai ; taipgi, kad jie steig
tų mokyklėles, kur jų nesiran
da.

Mes raginam remti Ameri
kos lietuvių sumanytų ir pra
dėtų darbų leidimui jaunuolių 
reikalams žurnalo, “Voice if 
Lithuanian Americans.” Ragi
nam komiteto narius pasidar
buoti gavimui žurnalo skaity
tojų, rengti kultūrinius apšvie
tos vakarus, taipgi 
ryšius su kultūros 
jais Lietuvoj.

užmegzti 
darbuoto-

RinkimoRezoliucija Parašų
Klausime

Kadangi parašų rinkimų po 
peticijomiš dėlei išgavimo am
nestijos antifašistiniams Lietu
vos kaliniams pradėjo Lietu
voj, demokratiniai nusistatę 
Lietuvos gyventojai, tad ir už
sieniuose gyyvenanti lietuviai 
turim prisidėti prie to prakil
naus darbo.

Todėl Mass, valstijos Aps
kričio Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti Lietuvoj Konferenci
ja, laikyta 5 dienų gruodžio, 
1937, So. Boston, ragina visas 
organizacijas, priklausančias!

NORWOOD: Route 1 iki Huntington Ave., sukis po deši
nei ir važiuokite iki Jordan Svetainės.

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

šinei ir važiuokite iki Jordan Svetainės.
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 gatvekarį arba elevator iki 
Summer Street persimainykit į Huntington gatvekarį 
iki Jordan Svetainės.

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners j Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai?suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Vaizdai ir Įspūdžiai
 Inžinierius A. P- Gabrėnas 

Beatstogaudamas Naujoj Anglijoj, aš, 
savo laiške senai pažįstamam d. Mizarai 
suminėjau keletą įspūdžių iš savo kelio
nės. Į keletą dienų po to nustebau pama
tęs “Laisvėj” nekurias iš mano laiško iš
traukas ir raginimą plačiau parašyti 
apie tą kelionę. Todėl aš ir bandysiu šiek 
tiek smulkiau aprašyti; ne tiek pačius 
įspūdžius, kiek apie įtekmę, kurią jie pa
darė mano mintyje.

Kaip paprastai, pas mus, darbininkus, 
lėšų ir laiko nėra perdaugiausia, kad va- 
žinėjus betiksliai. Todėl ir aš laukiau tos 
progos, kada mano kelionė turėtų šiokį to
kį tikslą. Ta taip senai laukiama proga 
plačiau pasivažinėti po Naująją Angliją 
man pasitaikė, kai mano sesers sūnus, 
Edvardas P. Skralskis, Massachusetts In
stitute of Technology studentas, turėjo 
važiuot į tos mokyklos matininkų stovy
klą praktikuoti matininkystės.

Liepos 26tą, 3 vai: po pietų, mes pali
kom Bostoną, kur aš iš Trenton, N. J., 
jau buvau atvykęs, ir traukėme pajūriu į 
siaur-rytus.

Oras buvo puikus, keliai nuo Bostono 
iki Portland, Me., platūs ir kaip stalai 
lygūs. Tūkstančiai automobilių bėgiojo 
lyg skruzdės. Su jais sykiu ir mes trau
kėme link mūsų užbrėžto kelionės galo, 
tai yra East Machias, Me., kur randasi 
virš minėta matininkų kempė. Typiški 
Naujos Anglijos miestukai su jų siauro
mis vingiuotoms gatvėmis, su jų stačiais 
stogais triobėsiais ir su jų baltais bokš
tais, paskendusiais medžių viršūnėse, ro
dos slinkte slinko pro mumis. Žaliuojan
čios pievos, kalnuose niūksianti pušynai ir 
laiks nuo laiko pasirodantis melsvasis pa
jūris maudėsi popietinės saulės spindu
liuose, kurie, lyg sutirpintas auksas, pylė
si ant žemės paviršiaus milijonais kibirų. 
Besidžiaugdami šiais gamtos reginiais, 
nei nepasijutom, kaip apie šeštą valandą 
po piet atsidūrėm Portland, Maine.

Šis miestas yra didžiausias Maine val
stijoj. Jis nusidraiko Atlantiko kalnuotu 
krantu, tarpkalnėmis ir apie didelę užla
ją, kas jį padaro svarbiu uostiniu miestu. 
Bet mes negalėjom su juom plačiau apsi- 
pažinti todėl, kad mes tik valandėlei čia 
sustojom įsipilt gazolino ir norėjom kiek 
galima toliau nuvažiuoti prieš sutems
tant.

Anapus Portland keliai pasidarė siau-
• resni ir nebetaip lygūs. Bet kad vietoj da

lintis juos su tūkstančiais automobilių,
• mes dabar beveik vieni juos vartojome, to- 
; dėl saugumas ir sparta kelionės netik ne- 
. sumažėjo, bet dar padidėjo.

Nuog Portland iki East Port, tas pus- 
’ trečio šimto mylių Maine valstijos pajūris 
; puošėsi puikiausiais gamtos reginiais. 
; Žiūrint ant žemlapio, šis Atlantiko kran- 
’ tas atrodo lyg šukuojamas, skarotas linų 

pluoštas išsidraikęs į mėlynuosius okeano
• vandenis. Automobiliu važiuojant, matai
• desėtkus salų, salukių, įlankų ir užlajų. 
: Tas viskas sudaro stebėtiną gamtos pano-

ramą.
Bet apie Rockland, kuris randasi aštuo- 

; nios dešimt mylių anapus Portland, jau 
’ pradėjo temti; todėl mes ir nebegalėjom 

tais reginiais gėrėtis.
Maine valstija randasi toliausiam šiau- 

riniam-rytiniam kampe Suv. Valstijų. Jos 
! plotas yra truputį didesnis už Lietuvą. 

Bet gyventojų ji neturi nei trečdalio tiek, 
kiek Lietuva. Dešimta dalis jos ploto yra 
užklota ežerais, upėmis ir užlajomis. Li- 

’ kusios devynios dalys didžiumoj yra miš- 
’ kai su šian ir ten išsimėčiusiais mieste- 
; liais ir ūkėmis- Ji randasi kiek arčiau į 

pietus negu Lietuva; bet jos klimatas žie- 
’ mą yra aštresnis negu Lietuvos klimatas,
• todėl, kad Meksikos įlankos šiltoji sriovė 
; čia neatplaukia, kaip kad ji nuplaukia į

Lietuvos pakarantes. Bet vasaros klima
tas tai čia labai puikus todėl, kad daugy- 

; be ežerų ir upių padaro orą vėsų ir nepa- 
; prastai tyrą.

Technologijos kempė randasi ant Gard- 
. nerio ežero rytinio kranto. Tas ežeras

užima apie dešimts ketvirtainių mylių 
plotą ir jo palšai mėlyni vandenys jaut
riai glamonėja pušynais nuklotus krantus 
ir draikosi vingiuotomis pakrantėmis.1 
Kempė susidaro iš administracijos budin- 
ko, kur administratorius ir profesoriai 
gyvena, iš budinko, talpinančio svetainę, 
valgyklą ir sandėlius, ir galutinai iš šėt
rų, kur duoda įtalpą trim šimtam stu
dentų. Ten randasi visi moderniški pato
gumai : šiltas ir šaltas vanduo, maudynės, 
elektros šviesos, ir visi kiti parankumai, 
kokius tik didmiesčiuose tegali rasti. Jos 
budinkai yra subudavoti iš neapdirbto 
pušinio medžio. Bet jie taip artistiškai 
subudavoti ir taip viskas moderniškai 
surengta, kad tam mažai apgyventam 
krašte tas viskas sudaro tokią atmosfe
rą, kuri žmogaus sielą viliote vilioja į 
svajonių pasaulį.

Mes pribuvo į tą kempę apie antrą 
valandą ryte, liepos 27-tą. Kad ir vėlybą 
valandą mes ten atsibaladojom, kempės 
viršininkas mus nuoširdžiai priėmė ir 
aprūpino nakvyne.

Po pusketvirto šimto mylių kelionės 
poilsis buvo labai pageidaujamas. Bet 
tyras pušynais kvepiantis oras ir vesi 
naktis atpildo energiją greitai.

Per praeitus dvyliką metų čia mažai 
kas tepasikeitė. Kempės direktorius ir 
didžiuma profesorių tebebuvo tie patys. 
Aplinkybės ir visi gamtos reginiai pasi
liko absoliutiškai tais pačiais. Tuose pa
čiuose saulės spinduliuose maudėsi pla- 
čiaveidis Gardnerio ežeras, tamsiai ža
liuojanti krantuose pušynai ir tą pačią 
giesmę giedojo tarpkalnėje čiurlenantis 
upelis. Kad ir skirtingu tonu nei prieš 
dvyliką metų, mano sieloj suvirpo tos pa
čios stygos, užgautos šių žavėjančių gam
tos reginių. Visi tų dienų įvykiai pa
sidarė lyg vakarykščiais. Kiekvienas 
nuotikis, kiekvienas reginys ir kiekviena 
mintis tais laikais perbėgusi per mano 
smegenyną ir jau senai pamiršta, dabar 
stojosi prieš mane pilnoj realybėj.

Tuomet aš buvau skaitęs poeto Shelley 
eiles “You Men Of England”. Dabar jos 
man ir vėl prisiminė. Jei mano vertimas 
išreikš nors dalį jų prasmės, tai jos 
skamba sekamai:
Dčlko, darbininkai, jūs Anglijai kalat 
Retežius bei ginklus dėl kariškių nuolat? 
Gal dėlto, kad turčiai pasaulį valdytų 
Ir jūs Šventą darbą ant niekų varytų.
Ar turit jūs laisvę, pastogę, ramumą, 
Gyvenimo meilę, maistą, patogumą? 
Ir kągi taip brangiai jūs perkat nuo jųjų 
Su prakaitu, darbu ir kartais net krauju?

Tuomet man tos eilės buvo reikšmingos 
iš poetiško atžvilgio, bet dabar jos man 
reikšmingos iš gyvenimo realybės. Juk 
tada, kaip ir dabar, aš mačiau sukry
pusias darbininkų lūšneles; tada, kaip 
ir dabar, aš mačiau vargą ir skurdą 
darbininkų gyvenime; tada, kaip ir 
dabar aš mačiau veiduose beviltingą. iš
vaizdą tų, kurie savo darbu gamina visą 
turtą, kuris tik pasaulyj randasi ir visą 
tą, ką mes šiandieną vadiname civiliza
cija ir kultūra. Bet tada tie visi reginiai 
turėjo kitokią reikšmę dėl manęs. Gyve
nimo nepatyrimas, ir tuomlaikinė politi
nė ir ekonominė pasaulinė padėtis yra 
atsakomingos dėl mano pažiūrų pakeiti
mo.

Tuomet daugiaspalvė orarykštė kur 
ten toli ateities gyvenimo horizonte, vi
liojo nepatyrusią sielą. Tuomet jaunuo
lis, paskendęs gyvenimo ekstaze, nega
lėjo realizuoti tų visų kliūčių, kurioą lyg 
bedugnė arba neperlipami uolų kalnai, 
apdraikyti rūkais romanticizmo arba ne
pamatuoto optimizmo, pastojo kelią, ve
dantį prie tos gražiaspalvės gyvenimo 
orarykštės. *

Tuomet, kaip ir dabar, Technologijoj 
techniškų šakų instrukcijos buvo geriau
sios, jei ne visam pasaulyje, tai, be abe
jonės, visoj Amerikoj. Bet instrukcijos 
istorijoj, pasaulinėj politikoj ir ekonomi
joj buvo perdaug atskiestos tuom ne
pamatuotu optimizmu, kurio rūkai už
dengė tikruosius faktus.

(Bup daugiau)

mokratijos Kongresą ir už pa- . 
liuosavimą Tom Mooney.

Visi bedarbiai yra suregis
truojami ir palaikomi unijose 
nariais ir jiems bus bandoma iš
gauti WPA darbai. Tai labai ge- 

American Hardware Co. arba pas unijų nusistatymas aprū- 
kitaip sakant Corbin dirbtuvėse, pinti bedarbius su bent valdžios 
.kurios yra keturios, įvyks šio darbais, iki tol, .kol bus galima 
mėn. apie 22 d. rinkimai arba bedarbius sugrąžinti atgal į 
darbininkų pasirinkimas, ar jie dirbtuves.
su UER and MW CIO unija. „ v. . . T7
šie rinkimai įvyksta tuo laiku, ^,arcMl Auga Vezkejų Spėkos 
kuomet ši kompanija pasimojo New Britaine unijos prasidė- 
išmesti didelę dalį darbininkų jo įsisteigti plačia papėde nuo 
iš darbo del biznio puolimo. Ta- pereitos žiemos. Būdavo, sueina i 
čiaus unija yra pasiryžus rinki--daug darbininkų į unijos susi-' 

rinkimus, visi rašosi į jas, bet 
veik nebuvo kam paaiškinti, 
kaip unijos bus vedamos, ką 
jomis darbininkai galės atsiekti. 
Tačiaus dabar jau kas kita. Nu
ėjus į susirinkimus, matai ne 
vieną, bet keliolika, kurie žino 
tuos dalykus, kurių veik niekas 
nežinojo tik keli mėnesiai atgal 
ir ne tiek svarbu, kad darbinin
kai jau žino, ką reiškia unijiz- 
mas, bet svarbu, kad jau yra 
kam ir išaiškinti tie dalykai.

Pirmiau būdavo, rengiant 
kiekvieną masinį susirinkimą 
reikdavo kreiptis į kitus mies
tus, kad atsiųstų kalbėtojų, ku
rie išaiškintų, kas yra unijos, o 
šiandien jau galime pasiųsti 
kalbėtojus ten, kur jų trūksta. 
Tai žymus progresas New Bri- 

j tain mieste tarpe darbininkų.
I CIO unijos ne tik dirbtuvėse 
apgina darbininkų reikalus, bet 
sykiu ir lavina spėkas, didina 
inteligentijos eiles, tai džiugi
nantis apsireiškimas. Be to, In
dustrinė Taryba veda mokyklą 
supažindinimui darbininkų su 

! industrinio unijizmo klausimu.
Koresp.

New Britain, Conn
Corbin Dirbtuvėse Darbininkų 

Rinkimai

mus laimėti nepaisant, kaip 
kompanija elgtųsi su jos dar
bininkais. l^okis mėtymas dar
bininkų iš darbo aišku, nebūtų, 
jei unija jau būtų pripažinta, 
bet kol kas to nėra.

Nesenai įvykę rinkimai Lan
ders Frary and Clark dirbtuvėse 
įrodė, kad darbininkai 94-riais 
nuošimčiais už uniją. To reikia 
laukti ir šiose American Hard
ware dirbtuvėse, nepaisant, kad 
amatinės unijos viršūnės iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
bandė pastoti rinkimam kelią, 
kurie taip: ilgai reikėjo laukti 
iki buvo paskelbti. Vienas yra 
reikšmingas dalykas, kad nuo 
dienos prašymo NLRB, kad vyk
dytų rinkimus, atleisti darbinin
kai turės progą balsuoti, kaip ir 
tie, kurie dirba.

Visi rinkimų patvarkymai 
per uniją ir valdžios atstovus 
dar nėra išdirbti, bet iki šis pra
nešimas pasirodys spaudoj, aiš
ku, bus viskas atlikta, darbinin
kai lauks rinkimu dienos su vil- 
čia laimėti juos.

Darbininkai privalo įtempti 
jėgas pravedimu i rinkimų šim
tu nuošimčių už CIO, nes be uni
jos per šimtus sykiu buvo įro
dyta, kad pavieniai darbininkai 
nieko negali išlaimėti išskyrus 
netekimą darbo. Kompanijos da
rosi kas met didesnius pelnus, 
o kuomet rinkimais unija .bus 
pripažinta, tuomet per ją dar
bininkai galės išsireikalauti dėl 
savęs didesnę dalį, kad jie ga
lėtų geriau gyventi.

Industrinė CIO Taryba Veikia
Per šią Tarybą reikalauta na

mų statyba mieste pravesti ir 
manoma, kad valdžios organai 
šį klausimą priversti bus pra
vesti, nes ne vien unijos rei
kalauja namų statybos, bet neg
ru ir kitu visu tautu žmonės 
reikalauja daugiau namų, piges
nių namų, nes dirbant vos ke
letą valandų savaitėj stačiai rau
dos negalima išsimokėti. Tary
ba ir daugiau reikalų atliko: 
Pasiuntė atstovybę į Washingto- 
ną sykiu su kitų miestų unijų 
delegacija pas Kongreso ir Se
nato atstovus, kad jie pravestų 
algų, valandų bilių, turėjo at
stovybę net ir žmonijos už taiką 
ir demokratiją Kongrese, kuris 
atsibuvo Pittsburgh, Pa.

Paskutiniam Tarybos posėdy 
išnešta svarbiais klausimais 
keletas rezoliucijų, tai yra: prieš 
nazių kempės steigimą South- 
bury, už žmonijos Taikos ir Do

Youngstown, Ohio
Mirė Draugė J ieva Skystimienė

Gruodžio 8 d., 9 vai. vakare 
mirė brangi mūsų draugė Jicva 
Skystimienė, sulaukus apie 59 
metų amžiaus, po tėvais vadi
nosi Dereškevičiūtė. Paėjo iš 
Lietuvos, Naujavalakių kaimo, 
Krosnos parapijos. Lietuvą ap
leidusi kokį laiką gyveno Lon
done, Anglijoj. Amerikoj išgy
veno 33 motus. Beveik visą laiką 
gyveno Joungstown, Ohio.

Išauklėjo tris dukteris, Ag
niešką, Jievą ir Julę ir sūnus: 
Joną, Mateušą, Aleksandrą. Vi
sos ir visi jau vedę, taigi jau liko 
ir būrelis anūkų.

Vyriausia duktė, Agnieška 
Abazorienė, gyvena Sovietų Są
jungoj. Iš artimiausių giminių 
liko viena sesuo, Rodžiūnienė, 
Chicagoje. Tolimesnių giminių 
turėjo labai daug. Taipgi turė
jo labai daug draugų. Velionė 
buvo gana rimta, neskūpi, ji 
mokėjo apseiti tinkamai/suvf- 
sais, ar senas ar jaunas.

Draugė Jievutė buvo vargdie
nių tėvų duktė, todėl iš 
dienų vargas ją mylėjo, argas 
lydėjo. Liko bemokslė vargdie

 

nė, tamsos prietaruose. Sunkąus 

 

likimo verčiama išvyko į An^įi-

ją, iš ten į Ameriką ir Čia buvo,tų Partijai, bet savo veikla Sto- 
draugė sunkaus darbo darbiniu- i vėjo aukščiau visa galva už Jau
ko. Reikėjo auklėti didelę šei-’gelį komunistų. Ji mirė širdyje 
myną, o kad pragyvenime sudū- su vėliava Lenino ir Stalino, 
rus galą su galu, reikėjo lai- Mirdama prašė, kad būtų palai
kyti būrį įnamių. Tai jau gyve- dota laisvai, be burtų. Prie kar- 
nimo takas ne rožėmis klotas, j sto buvo sudėta apie 20 vainikų 
Iki čia drg. Skystimienės gy-į gėlių, aplankė daug draugų ir 
venimas buvo paskendęs prieta- pažįstamų. Į kapus palydėjo 
ruošė ir tamsoje. ;

Bet draugė Jievutė trečią da
lį savo amžiaus paliko gana žy
mią ir skaidrią darbininkų kla
sės judėjime. Kai tik prasidėjo 
pasaulinis karas 1914 metais, 

i Jievutė pradėjo suprasti, kad 
čia kas nors šioje tvarkoje ne
gerai, .kai brolis brolį žudo, vie
nos religijos išpažintojai naiki-1 

r na vieni kitus, kanuolių šūviais 1 
griauna bažnyčias, kurias patys i 
statė dėl dievo garbės ir tt. ši
tokį kapitalistinės tvarkos at
balsiai pastatė Jievutę į šviesų 
kelią.

1916 metais jau Jievutė skai
to darbininkišką spaudą, daly
vauja Lietuvių Socialistų Są
jungos vietinėj kuopoj, ALDLD į 
kuopoj. Nuo šio laiko ji perskai- pelnė daug pagarbos nuo darbi- 
tė beveik visas ALDLD išleistas 
knygas ir daug kitų knygų. Bu
vo nuolatinė skaitytoja “Lais
vės”, o tankiai ir “Vilnies”. 
Buvo gana plačiai prasilavinus 
supratime politinių klausimų, to
dėl pastaraisiais keliais metais 
Jievutė buvo veik nuolatinė de
legatė įvairiuos suvažiavimuos, 
konferencijose ii” seimuose. Pri
klausė prie ALDLD 90 kp. ir 
LDS 9 kp. Abiejose kuopose 
buvo valdybose. Nei vienas drau
gijos parengimas nebuvo atlik
tas be jos pasidarbavimo. Ji val
dyboj, ji komisijoj, ji darbinin
kė. Kokius pranešimus per 
spaudą kas patėmijo, ar ne, o ji 
jau raportuoja susirinkime.

Paskutinius gyvenimo metus 
draugė Jievutė labai sunkiai 
sirgo, per apie 11 mėnesių. Tu
rėjo labai sunkią operaciją ir 
ji nežinojo, kokia liga ji ser
ga, nes daktaras nesakė. Mat - 
jos gyvybę naikino vidurių vė
žys. Ir šitos ligos skausmų su
spausta, Jievutė rūpinosi ap- 
švieta. Kai paskutiniu laiku 
Jievutė gulėjo ligonbuty, tai ją 
lankančių draugų ji klausinėda
vo, ką mes veikiame draugijose, 
ką nutarėm, kas girdėti Ispani
joj, Lietuvoj ir Sovietų Sąjun
goj. Ji troško žinių, kaip įvyko 
Pittsburgh© Kongresas už tai
ką, prieš karą ir fašizmą.

Jievutė buvo visai silpna. Aš 
nuėjau ją atlankyti. Ji manęs 
užklausė, kodėl mes nesiuntėme 
delegato į Kongresą. Sako jeigu 
aš būčiau žinojus, kad jūs taip 
apsileisite, tai kad ir mirdama 
būčiau jus raginus siųsti dele
gatą. Po to sako, ateiki kitą kar
tą, tai man paskaitysi žinių apie 
Kongreso veiklą... .

Bet mielai draugei neteko tų 
žinių girdėti. Baisi liga naikino 
įą ir nustojo kalbėjus. Už sa- 
aitės užmerkė akis amžinai. 

Reiškia, viena savaitė prieš mir
tį rūpinosi klasių kovos reika
lais.

Draugė Skystimienė, nors 
oficialiai neprigulėjo Komunis-

apie 40 automobilių, bet, prieš 
velionės valią, sūnai ir dukterys 
padarė nemalonų įspūdį, kada 
jie pakvietė prie karsto protes- 
tonų kunigužį atlaikyti pamal
das.

čia pat buvo ir Jonas Mažei
ka, iš Clevelando, kuris velio
nę gerai pažinojo ir norėjo pa
sakyti, kelis žodžius apie Jievu- 
|tės gyvenimą. Bet Mažeikai ne
įleido .kalbėti, o pastatė “bambi- 
zą”. Visi žmonės labai įsižeidė 
tokiu pasielgimu. Net įstatymų 
davėjai pagerbia mirusio prašy
mus ir idėjas, bet čia tikri sū
nūs ir dukterys taip negražiai 
pasielgė, kad dabar visi apylin
kės lietuviai iš jų juokiasi. Iš 
tikro jie verti pajuokos.

Bet Jievutė Skystimienė užsi-

ninku klasės. Mes jos ilgai, il
gai pasigesime kiekvienam susi
rinkime. Ar įstengsime užpildyti 
tą spragą, kurią padarė žiauri 
mirtis, atimdama mums brangią 
draugę Jievutę Skystimienę?

Po sunkių vargų kelionės, lai 
būva tau lengva ilsėtis šaltoj 
žemelėj! O mes dirbsime tavo 
idėjos nebaigtus darbus. Jievu- 
tės gyvenimo draugui, jau sene
liui, Motiejui Skystimui, linki
me susiraminimo!

Saulėtekis.

Lawrence, Mass
Du bedarbiai nusinuodijo ga- 

zu, po num. 238 Broadway. Vy
ras rastas palei pečių, o moteris 
—miegamajam kambaryj. Dr. 
Dacey sako, kad per nelaimę 
nusinuodiję. B u r ž u a z iniams 
laikraščiams visados toki daly
kai įvyksta “per nelai
mę,” bet tikrumoj tai dėl bedar
bės tiksliai nusižudė, nes netu
rėjo kuo užsimokėt už nuomą ir 
ką valgyti. Darbininkai turėtų 
kovoti už gyvenimo gerinimą, o 
ne žudytis, kadangi visko yra, 
tik reikia žinoti, kaip tą pasi
imti.

Shawsheen gyventojams ne
reikia važiuoti toliaus zuikių 
j ieškoti, nes ateina patys į gy
venimo vietą. York gatves gy
ventojai manė, kad dideli pacu- 
kai juos užpuolė. Vienas tokį 
“pacuką” ir užmušė. Pasirodė, 
kad tai buvo zuikis.

a

Tai Ispanijos liaudiečių armijos karei viai Aragono fronte, ruošdamiesi pulti fa
šistų pozicijas užsideda maskas apsisaug ojimui nuo gązų.

Andai “Laisvėj” tilpusioj 
korespondencijoj iš Scranton, 
Pa., buvo labai teisingai apra
šyta apie Valadką. Tas jagamas- 
tis yra fašistas ir tik koliotis te
žino. Bet kaip reikia jam stoti 
su komunistais į debatus, tai bė-_ 
ga. Panašiai su juo kadaise bu
vo Lawrence. Jis statosi labai 
dideliu Lietuvos patriotu. Bet 
tikrumoj jam rūpi ne Lietuva, 
o tai, kaip prisigretinti prie žmo
nių ir iš jų pasinaudoti. Law- 
renco žmonės Valadką puikiai 
žino iš jo darbelių, kuriuos jis 
čia gyvendamas nudirbo!

L. K. Biuras,

New Britain, Conn
Pageidautina, kad atsirastų 

daugiau moterų kalbėtojų. Štai, 
paskutiniu laiku kalbėjo d. J. 
Bondžinskaitė apie Lietuvą ir 
apie Sovietų Sąjungą, kuri ten 
yra gyvenus, daug dalykų pa
tyrus. Ją, matyt, žmonės mylė
jo, nes visi atydŽiai klausėsi. t

Po prakalbų buvo duota klau
simai,,! kuriuos atsakinėjo gra
žiai. Tūla ypata, kaip ir visada, 
kabi nė jos prie kalbėtojos, bet 
vyrukas mažai pešė, nes kalbėto
ja matomai gerai žinojo bėga
mus reikalus ir Amerikos.

Aukų surinkta Agitacijos 
Fondui $5.27, už kurias varde 
ALDLD 27 kuopos ačiuojam.

. J
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So. Boston, Mass
Depozitoriai” Negaus Savo

Uždaryto Federal National 
Banko depozitoriai, matomai, 
nieko negaus, nes šiomis die
nomis teismas priteisė išmokėt 
$3,200,000 tiems bankams, iš 
kurių šitas bankas buvo ėmęs 
paskolą.

Toks teismo patvarkymas 
baisiai nuskriaudė biednus 
“depozitorius,” kurie buvo su
dėję daugiau kaip trisdešimts 
milionų ($30,000,000) juodai 
dienai.

Minėtam bankui užsidarius, 
daugelis neteko proto, kiti nu
sižudė, daugybė turėjo paleis
ti namus, 
užsidarė, 
reikalavo 
Daugybę
aplenkė ir šių žodžių rašėją, 
ir jo nunešė gyvenimo sutau
pą ir sugriovė profesiją.

nes kaip tik bankas 
tuoj “resyveris” pa- 
atmokėt morgičius. 

biznių sugriovė; ne-

Skolintas Švarkas Mažai 
Šildo

Mass, valstijoj Federal Home 
Owners Loan Corp, atims iš 
biednų namų savininkų 4,206 
namus. ,

Nieko Neatrado ir Neatras
Kuomet Mass, valstijoj buvo 

paskirta specialė komisija ištir
ti “komunistų, fašistų ir nazių” 
veiklą šioje valstijoje, daugelis 
manė, kad minėta komisija iš
kels labai daug slaptų dalykų iš 
minėtų organizacijų. Mes iš kal
no žinojome ir visuomenei sa
kėm, kad minėtos komisijos tik
slas yra tik' užgniaužti Komu
nistų Partiją—padaryti ją ne- 
legale. Kad mūs buvo tiesa, tai 
dabar visiems aišku — minėta 
komisija nelietė fašistų nei na
zių, o tik komunistus kamanti
nėjo, kiek jų galvos išmanė.

Bekamantinėdami Komunis
tų Partijos sekretorių specialė 
komisija taip įsiklampojo, kad 
dabar ir pati rausta iš gėdos, 
pasižiūrėjus į savo darbus. Pa
vyzdžiui, ji klausė 
sekretorius: “Ar tu 
vą?” ’

Mass. Valstijos
Partijos sekretorius Phil Frank- 
feld atsako:,

“Aš atsakysiu jums preziden
to Lincolno žodžiais: ‘Mano 
Dievas—kas buvo yra ir bus ge
ro—tai mano Dievas’.’’

komunistų 
tiki į Die

Komunistų

Kalbėtojas, nors ir trumpai 
(kalbėjo tik virš pusval. Ihiko), 
bet labai daug pasakė ir pada- 

Darbininkai Streiką Laimėjo rė gilų įspūdį į susirinkusius. Jo 
Buvau “Laisvėj” rašęs apie kalba visiems patiko.

So. Bostono General Alloy Kom-1 
panijos darb. streiką, kurie • 
per keturias savaites gana at-1 
kakliai kovės. Pasibaigė darbi
ninkų laimėjimu,
iškovojo pripažinimą 
penkiais centais valandai 
giau algos ir už viršlaikį 
giau mokėt.

kime, bet . patys iškelkite ir ra
ginkit kitus prisidėt. Skaitytojų Balsai

Mirė Lietuvis Daktaras

Darbininkai 
unijos, 

dau- 
dau-

kad
I

Laikraščiam paskelbus, 
WPA priims daugiau naujų dar- i 
bininkų prie viešų darbų, pirma- Į 
dienį, gruodžio 13 d., valdiškos 
įstaigos taip užsikimšo bedar
biais, kad nei policija neįstengė 
suvaldyti.

Gruodžio 8 d. ryte pasimirė 
širdies liga Dr. Martinas Pet- į 
rika. Tapo palaidotas 13 dieną 
su bažnytinėmis apeigomis. Gai
la, kad nelaboji mirtis išplėšė 
iš gyvųjų tarpo dar ne seną lie- 

i tuvį profesionalą, kurių ir taip 
mažai yra.

LDS 3.4 Kp. Narys.

Hartford, Conn
Gruodžio 5 d. Liet. Komunistų

New Kensington, Pa
Lapkričio 24 d., 1937 m.

Kad. Nors Nepriseitų Eiti į 
“Purauzę”...

Man teko skaityt anglų spau
doj straipsnis, kur aš gardžiai 

. nusijuokiau iš vieno milionie- 
! riaus, kuris baisiai nusiskundė, 
kad jam galį prisieiti nusiba- 
ladoti į “poorhousę.” Kada Phi- 
ladelphijos majoras S. Davis 
Wilson sušaukė “welfare wor
kers” mitingą, idant suplanuoti, 
kokias dovanas reikėtų paskirti 
bedarbiams kalėdoms atėjus, tai 
nors nieko iš to plano neišėjo, 
bet staiga į mitingą įbėgo Jo
seph E. Widener, milionierius ir 
suriko: “I demand, instead of 
wasting on under-privileged 
kiddies, something be done for 
the rich....”

metų neturės teisės pre
kiauti.

Laikas būtų ir smulkiems 
prekybininkams rimčiau pa
galvoti apie savo interesų 
gynimą ir apie platesnį įsi
traukimą į antifašistinę ko
vą.

VARPO KEPTUVE

Jaunutis. Frakcija surengė J. Bondžins- 
kaitei prakalbas. Galima saky
ti, kad žmonių neatsilankė tiek, 
kiek turėjo. Gal nekurie buvo 
išvažiavę į New Ilaveną pama
tyti veikalo. Kalbėtoja buvo ga- i

mūsų miestelį aplankė su pra-ina gera ir nurodė įvairius daly
kai bom mūsų visų mylimas 
drg. A. Bimba. Apie kalbėto
ją nieko nerašysiu, nes visoj 
Amerikoj yra žinomas, kaipo 
geriausias kalbėtojas, Jik pa- 
žymėsiu, kad prisiminus, jog 
Agitacijos Fondas labai ma-.
žas, tai tapo parinkta aukų, j jungoj jis vis gerėja.

Po $1 aukavo: A. Valaitis, 
S. Bijevič, F. Remeikienė; po 
50c: P. Kriščiūnas, M. Stonie
nė, C. Stashinsky; po 25c: K. 
Tamošiūnienė, K. Aidukas, K.

ts liaudies pinigų—kruvi
najam Smetonai rūmai. Te
ko patirti, kad fašistinė val
džia veda su grafu Tiškevi
čium derybas, norėdama nu
pirkti iš jo Palangoj esan
čius rūmus su parku ir ati
duoti juos Smetonai, kad 
šis, kaip caras Nikalojus, 
turėtų sau vasaros reziden
ciją. Tiškevičiui jau esą pa
siūlyta už tai apie 2 mil. li
tų. Bet šis kolkas neatiduo- 
dąs, reikalaująs 7 mil. litų. 
Štai kokiems reikalams fa
šistai išmeta per liaudies 
prakaitą ir ašaras išplėštus 
milionus litų.

kus tinkamai. Kalbėjo apie 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. Nu
rodė, kokis skirtumas tarp tų 
dviejų šalių. Lietuvoj darbinin
kų ir valstiečių gyvenimas eina 
kasdien blogyn, o Sovietų Są- 000 dolerių.

Milionierius Widener, 
Pertraukoje buvo renkamos didžiausius pasaulyje 

aukos Agit. Fondui. Po $1 stables 
aukojo: E. Klimienė, S. Lauri- — 
naitis, J._Beržinis ir Draugas; |aidoti už $1)000,000.'

Šukys, A. Sheris, J. Yesadavi- po 50c 
čia, Ap. Yesadavičienė; K. Sta
šinskas 10c.

Viso aukų surinkta $6.10. 
Visiems aukavusiems akiu.

C. Stashinsky.

Shenandoah, Pa.
Iš APLA 4 Kp. ir LDS 34 Kp. 

k Bendro Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 12 gruo

džio. Kadangi nariai buvo kvies
ti atvirutėmis, tokiu būdu pusė
tinai narių atsilankė susirinki- j man. Apart kuopos paprastų 
reikalų, drg. S. Kuzmickas, AP 
LA 4 kuopos finansų raštinin
kas, skaitė metinį raštišką ra
portą pažymėdamas, kiek per 
metus kuopoj buvo ligonių ir 
kiek Centras išmokėjo pašalpo
mis APLA 4 kuopos nariams ir 
taip toliau. Tai yra pagirtinas 
dalykas, kad raštininkas, pabai
goje metų, supažindina narius 

i ir kokią 
naudą nariai turi draugijoj pri- j 

k°" gulėdami. Abiejų draugijų sek-
■ retortai perskaitė laiškus nuo 
centro sekretorių vienybės klau
simu. Laiškai likosi priimti vien

balsiai ir vienybė užgirta. Nu- 
| tarta surengti vestuvių parengi-
■ mą, kuriuomi pasirūpins kuo
pos valdyba. Kuopa aukojo 10 
dolerių K. Partijos steigiamų 
angliškų laikraščių fondui.

Ligonių lankytojai pranešė, 
kad randasi trys ligoniai, J. 
Kazlauskas, A. Pašukoms ir V.

Komunistų Partijos sekreto- Į su draugijos stoviu 
rius pilnai ir aiškiai perstatė tai 
tyrinėjimo komisijai visą i 
munistų veiklą ir pilnai pasakė, 
kiek šioje valstijoje yra narių. 
Tik vienas dalykas: komunistų 
sekretorius atsisakė išduoti na
rių vardus ir antrašus. Jis griež
tais pareiškė, kad nesvarbu, 
kiek sykių teismas reikalaus ir 
kokią bausmę jam uždės, bet na
rių antrašai nebus išduoti.

Kadangi nelietė fašistų ir 
nazių, tai ta specialė komisija 
turėtų visuomenei paskelbti, 
kad ji išeikvojo $3,000 visuome
nės pinigų ant tokio žioplo da- Rugienius, 
lyko ir atliktas kriukis.

Komisija nutraukė savo tyri
nėjimą iki nebus paskirta dau
giau pinigų iš valstijos iždo.

Mass, valstijos darbo žmo
nės: Ar leisime valstijos sena
tui skirti daugiau pinigų tokiai 
komisijai, kuri suėdė $3,000 ir 
nieko nesurado? Ar duosime 
tiem džingom nusikalt įrankį, 
kuriuo jie terorizuotų darbo kla
sę?

Mes, progresyviai darbinin
kai, turim pasakyti, kad mes 
neleisim daugiau skirti pinigų 
aukščiau minėtai komisijai. Sky
rimas daugiau pinigų reiškia 
namų savininkams didesnes 
taksas tuom pačiu laiku, kuo
met rugsėjo mėnesį 60,000 gy
veno iš pašalpų vien tik Bostone.

Darbininkai-piliečiai ir smul
kių namų savininkai, turime 
protestuoti prieš tokį pinigų 
eikvojimą. Kiekviena unija, pa
laipinė, politinė organizacija ir 
net pavieniai asmenys, turim 
siųsti protestus.

Draugai, nelaukite, kad kas 
pakeltų šį klausimą jūsų susirin*

K. Vilkas, A. Ramoška,, 
J. Veiveris, F. Petrašiūnas ir V. 
Tamošiūnas; po 30c.: J. Mar- 
gaitis; po 25c.: J. žitkienė, J. 

‘Karkauskas, J. Bernett, T. Ma- 
čėnienė, K. Bučas, O. Krasnic- 
kienė, M. Seliokas, M. Seliokie- 
nė, J. Senkus, M. Nornūtienė, V. 
Janush, P. Raulinaitis, V. Kaz- 
lau, J. P. Kazlau, A. Mačėnas, 
V. Vasiliauskiene, A. Dagilienė, 
M. Jeselevičius, A. Kvaratiejus, 
V. žaltauskas, J. Aibavičius, P. 
Giraitis, O. Giraitienė, A. Skard
žius, S. Makoveckas, ir J. Kaz
lauskas. Smulkių $1.50. Viso 
surinkta $15.30. Varde Agita
cijos Fondo, visiems aukoju
siems tariu širdingą ačiū.

Gruodžio 10 d. buvo draugiš
kas pasitarimas. Daugiausiai 
buvo rišama iš prakalbų klausi
mai, į kuriuos d. J. B. atsakinė
jo. Vėliau ji ragino visus rašy
tis į Partiją. Ji sakė, kad tūli 
draugai rodo daug išsisukinėji
mų. Girdi, “perseni prigulėt 
Komunistų Partijai”. Tai yra 
klaidingas manymas. Komunis
tų Partija yra pirmasis darbi
ninkų klasės būrys ir kiekvieno 
susipratusiu darbininko ir dar
bininkės vieta joje.

Komitetas kovai už demokra-' 
tijos atsteigimą Lietuvoj rengia 
prakalbas sausio 9 d., 2 vai. p. 
p., Lyric Svet. Kalbės R. Mi- 
zara ir St. Michelsonas. (Mū
sų žiniomis, tosios prakalbos ta
po nukeltos į vasario mėnesį.— 
“L.” Red.) Dalyvavęs.

Valdybon 1938 metams iš
rinkti sekami draugai. Pirmi
ninku—J. Kuchinskas, vice-pir- 
mininku K. Motuzą, finansų se
kretorium—S. Kuzmickas, už
rašų sekr.—G. Stagniūnas, iž
dininku—K. Naravas, iždo glo
bėjais—V. Dereškevičius ir G. 
Alvikas.

Kadangi APLA 4-ta kuopa 
turėjo savo kapines, tai jos da
bartės pasilieka LDS 34 kuopos 
nuosavybe ir kapinių fondan vi
si LDS nariai turės užsimokėti 
25c metinių duoklių kapinių už
laikymui. Po 25 centus nariai 
turi užsimokėti laike trijų mė
nesių iš pradžios metų, nes vė
liaus bus priskaitytos prie mė
nesinių duoklių, kadangi yra to- 
kis nutarimas.

Kapinių valdyba visa sena pa
siliko: P. Aidukevičius, K. Mo
tuzą. V. Rugienius, K. Naravas, 
J. Kuchinskas ir Pranas čižaus- 
kas.

Kalbėjo drg. D. M. šolomskas 
iš Brooklyno, ALDLD CK sek
retorius, kuris atsilankė šiame- 
susirinkime.

Bridgeport, Conn
Prieškarinio ir priešfašisti- 

nio komiteto susirinkimas įvy
ko gruodžio 9 d. Be kitų tari
mų, priimta keletas rezoliuci
jų : (1) Rezoliucija Mr. Gree- 
nųi, ADF prezidentui, papei
kianti jį už tai, kad jis stoja 
už per ilgas valandas darbo 
savaitėj; (2) Rezoliucija kon- 
gresmanams Washingtone, rei
kalaujant juos balsuoti už 
prez. Roosevelto patiektus su
manymus kongrese; (3) Rezo
liucija pačiam prez. Roosevel- 
tui, raginant jį nedaryti jokių 
nusileidimų reakcininkams.

Sausio 15 d. įvyks viršminė- 
to komiteto ruošiama vakarie
nę, kurios pelnas bus paskir
tas kovotojams už žmonių lai
svę ir politiniams anti-fašis- 
tams kaliniams Lietuvoj.

Conn, valstijos prieškarinio 
komiteto konferencija nukelta 
ant toliau, po prakalbų marš
ruto.

(Apie prakalbas apleidžia
ma, kadangi, mūsų žiniomis, 
jos neįvyks sausio men. pra
džioj — nukeltos ant toliau.— 
Red.) M. Ari&on.

Milionierius Widener, baisiai 
nusiskundė, kad, girdi, turčiams 
dabar yra baisiai sunku, nes ne
galima taksų išsimokėti. Kaip 
jau visiems yra žinoma, Wide
ner per visą savo gyvenimą ne
uždirbo savo švelniomis ranku
tėmis nė vieno dolerio. Jaunas 
milionierius turi privatišką “art 
gallery,” kuri kainuoja 50,000z-iyalomi kaip demokratijos 

gynėjai, o ne kaip fašizmo 
biri agentai, pravartu Lietuvos 

racing darbininkų nuomonę paro- 
ir nepersenai nupirko dyti ir iš kitų, mums sveti

mų šaltinių. Štai į “Lietu
vos Žinių” korespondento 
Ripkos klausimą Kauno 
darbininkui Juozui Kriau
čiūnui—“Tai tamstos įsitiki
nimu pastarieji Rusijos įvy
kiai (turėjo būti ne įvykiai, 
o trockistų teismai) yra tam 
tikrų valstybių slaptųjų or
ganizacijų inspiruojami?” 
—darbininkas. Kriaučiūnas 
nedvejodamas atsake: “Ži
noma.” ' Tai tik dar kartą 
patvirtina, kad Lietuvos 
darbininkai turi teisingą 
nusistatymą fašistinių troc
kistų atžvilgiu.

Darbininko nuomone. Kai 
fašistai ir bendrai buržuazi
ne spauda įsitempus šmei
žia SSRS, esą, ten trockistai

36-42 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P are m Yra Skaniausi.

■ fr

i?

Kentucky valst. vietą arkliam 
Widener 

turi miliono dolerių vertės pale
čių Floridoj ir taipogi turi mi
lionus turto Franci joj. Widener 
mitinge pasakė, kad ir kiti tur
čiai baisiai “prispausti” aukšto
mis taksomis. Jis, pavyzdžiui, 
pasakė: jo draugas vertas 100,- 
000,000 dolerių, bet jis turįs nuo 
biznio pasitraukti. “Why should 
he go on? If he makes a million, 
the government takes 75%. How 
can he get anywhere under that 
system?” Ar ne bėda, vargšam 
milionieriam.

Widener apimtas baimės, ne
žino ką daryt. Jis sako: AnglL 
joj geriau, ten valdžia ima ma
žesnes taksas nuo,turčių. Bet tai 
netiesa. Widener mažai žino, jei
gu jis taip sako. Anglijos val
džia ima didesnes taksas nuo ka
pitalistų, negu Amerikos val
džia. Pavyzdžiui: Amerikos di
džiausi k a p i talistai moka 
$169,000 už kožną $l,000,000> o 
Anglijos k a p it a 1 i s t ai moka 
$240,000
Anglijos valdžia sukolektuoja 
už “income” taksas $45,000 už 
$100,000, o Amerikoj tik $30,- 
000. Amerikos kapitalistai įpuo
lę į desperaciją, nežino ką da
ryti. Jie nusigandę Sovietų Są
jungos bolševikų. Jie per sapnus 
mato bolševikų dantyse peilį. 
Kapitalistams sapnuojasi bolše
vizmas, kuris neduoda jiems 
nakčia miegoti.

A. Vitkus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

už milioną dolerių.

E. B., Torrington, Conn. — 
Neturim galimybių tokius da
lykus versti iš anglų į liet, kal
bą. Pagaliau ten yra visa eilė 
pavardžių suslebizuota ne 
taip, kaip, mūsų nuomone, tu
rėtų būti.

J. Ramanauskui, Miners
ville, Pa. — Dėl tų diskusijų 
gavome anksčiau kito kores
pondento. Apie jas. eiti plačiai 
į spaudą neverta.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LAWRENCE, MASS.

Atydai Lawrence’o Draugams
Jaunuoliams

Gruodžio 21 d., antradienį, 7

ir

Lietuvos Žinios
Naujas mokestis smul

kiems prekybininkams. Tuo 
metu, kai' fašistiniai mono
poliai, sindikatai ir stambūs 
pirkliai bei pramonininkai 
turi milioninius pelnus, fa
šistų valdžia rūpinasi kuo 
didesnę mokesčių naštą už
krauti ant plačiųjų liaudies 
sluoksnių. Pernai ji sugal
vojo iš smulkių prekybinin
kų išlupti naują iškabų mo
kestį, o šiems metams bai
giantis fašistai vėl sugalvo
jo naują mokestį—patalpų 
leidimo mokestį. Visi smul
kūs prekybininkai, kurių 
krautuvės mažos arba 
įrengtos paprastuose na
muose, turi paduot prašy
mus patalpoms padidinti. 
Patalpas gi padidinti bus 
galima tik specialiai komi
sijai apžiūrėjus ir išgavus 
leidimą. Už visa tai reikia 
sumokėti apie 15 litų. Kas 
nesumokės šito mokesčio ir 
neišims reikalingo patai* 
poms leidimo, nuo naujų

Gruodžio 21 d., antradienį, 7 vai. 
vak. bus svarbus pasikalbėjimas L. 
U. Kliubo Svet. Kviečiame ALDLD, 
LDS, Liaud. Ch. narius, “Laisv.” skai
tytojus ir simpatikus dalyvauti. At
važiuoja drg. J. Ormanas, LDS Jau
nuolių Centro Sekretorius, kuris kal
bės įdomius'dalykus kas liečia jau
nuolius ir kitus dalykus. Tėvai, atsi
veskite savo vaikus pasiklausyti kaip 
kiti jaunuoliai veikia kitose koloni
jose. Nepamirškite visi viršminėti na
riai dalyvauti laiku. — S. Penkaus- 
kas. (298-299)

POOLVILLE, N. Y.
Pajieškau darbininko dirbti 

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 atsišaukt greit žemiau paduo
tu antrašu. Geistina, kad būt pavie
nis. M. Minakus, R. D. 1, Earl
ville, N. Y. (296-298)

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

rengia gražiį parengimą naujų metų 
dienoje, sausio ! d.; bus rodomi kru- 
tami kalbiniai paveikslai. Rodys mū
sų žinomas fotografistas A. Klimas. 
Paveikslai bus apie Chiniją, kaip Ja
ponija žudo Chinijos nekaltus pilie
čius ir išnaikina jos miestus. Taip 
pat turėsime skanią vakarienę, šokiai 
prie geros orkestros. Prie vakarienės 
bilietų bus proga laimėti dovaną, ku
rią mūsų narės aukojo. Tas viskas 
bus tik už 25c, kurie valgys vakarie
nę, o kurie nevalgys vakarienės, tai 
prašome ateiti, įžangos nebus, galės 
viškuom naudotis dykai. Todėl prašo
me visus skaitlingai dalyvauti, taip 
pat prašome kitų organizacijų nieko 
nerengti tą dieną. Įvyks Liet. Svet.,

315 Clįnton St. (297-298)

ant

Rūgšti rugine, sardi ruginė, Clelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

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

GARSINKTTES “LAISVĖJE”
i M M IMI MIVIIUI Wl M Wl M IUI IWMM.WMIWMWIM.IWM

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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, b apsirgus 
slogom arbata su lemenu ~ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

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

X-SPINDULIA1S 1ŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. T.rp Union Sq. ir Irving PI. New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P.



1

i

f

£

I

Puslapis peštas
M..* s*“1:1

Pirmad., Gruo.dzip ft), ^.937

New Yorko Apielinkes Žinios
7

LDS Radio Valandėlės 
Reikalais

Išsiųsta Dovanos Mūs 
Vaikinam Ispanijoj

Alberto Lisajaus 
Laidotuvės

Pereitą savaitę iš New Yor
ko išvežta dovanos amerikie
čiams vaikinams, kovojantiems 
prieš fašizmą Ispanijos karo 
fronte. Abrahomo Lincolno 
Brigados Draugai išsiuntė 
$20,000 vertės cigaretų, valgo
mų daiktų, taipgi drabužių.

Dovanos pasiųsta Paryžiun. 
Iš ten kaip galima greičiau 
bus siunčiami į Albacete, kur 
randasi Lincolno Brigados ba
zė. Skubinama, kad dovanos 
pasiektų vaikinus iki kalėdų.

Ketvirtadienį, gruodžio 16 
dieną, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas turėjo savo valan
dėlę, ketvirtą iš eilės, iš stoties 
WMBQ, 8:30 vai. vakaro, Lie
tuvių Radio Valandą, vado
vaujamą p. Matusevičiaus. 
Programos masteriu buvo Jo
nas Ormanas, LDS Jaunuolių 
Komiteto sekretorius; dainavo 
Aldona Klirnaitė dvi dainas 
solo, M. Sinkevičiūtė anglų 
kalboje pasakė trumpą kalbą. 
Ji savo kalboje, kuri buvo pa
švęsta jaunimui, vaizdžiai nu
rodė, kaip svarbu jaunimui 
prigulėti prie LDS. Tarpe ko 
kito, atžymėjo, kad jaunimas, 
apart pašalpos, turi įvairių 
progų savęs lavinimuisi, kul- 
tūrinimuisi, jei to pageidau
ja .. .

Dabar žodis, kitas norisi pa
sakyti LDS Trečio Apskričio 
kuopų žiniai, kad radio valan
dėlė, yra pertraukiama ku
riam laikui, nes finansų pri
trūkome tolesniam tęsimui to 
darbo. Kaip jau visos kuopos 
žinote, kad mes laišku kvietė
me prisidėti, kiek kuri kuopa 
išgali, su finansais. Smagu žy
mėti, kad jau keletas kuopų 
prisiuntė savo skirtą sumą pi
nigų šiam tikslui, bet dar ne
daug tą padarė. Tikimės, ir ki
tos tą padarys trumpoje atei
tyje. Mes manome vėl tęsti ra
dio programas, kaip greit su
kalsime reikiamą sumą finan
sų. Pasėkos šio darbo yra ne
blogos, nes eilė laiškų yra gau
ta su įvairiais klausimais rei-1 
kale įstojimo i LDS ir kitais 
organizacijos reikalais.

Kadangi LDS su APLA su
ėjo į vieną fraternalę-brolišką 
organizaciją ir nutarė pratęsti 
LDS vaju, tai visoms kuopoms 
yra graži proga pasidarbuoti, 
kaip naujų narių įrašymui, 
taip ir prisidėti su finansais! dustrijoj ir interesavosi darbi- 
dėl LDS radio fondo, kuris ninku kovomis. Mėgo skaityti 
gautus visus centus panaudos darbininkiškus laikraščius ir su- 
išimtinai garsinimo tikslams. įyg išgalios juos remdavo.

Sirgo velionis apie tris metus. 
Bet ir sirgdamas rūpinosi dar
bininkiškais reikalais. Pasta
ruose šio miesto rinkimuose, ve
lionis, kad ir silpnas būdamas, 
dalyvavo balsavimuose, balsuo
damas už darbininkų tikietą.

Velionis paliko nuliūdime sa
vo gyvenimo draugę Juozapiną, 
sūnų Praną ir savo žmonos tė
velius—dd. Rėklius.

Avė.,

sąmo-
drau-

Palaidotas A. Kurlaitis
Gruodžio 17 d., popiety, Aly

vų Kalno kapinėse tapo palaido
tas Antanas Kurlaitis, miręs 
gruod. 15 d., po num. 55-14— 
68th St., Maspeth, L. I.

Antanas Kurlaitis buvo ne iš, 
tų, kurių biografija susideda iš 
trijų žodelių, būtent: gimė, gy
veno, mirė. Jis spėjo susikrauti 
sau paminklėlį daugelio žmonių 
širdyse, nors mirė palyginamai 
dar gana jaunas, sulaukęs vos 
40 metų.

Kaipo darbininkas, jis buvo 
klasiniai susipratęs žmogus. Sa
vo būdu labai ramus ir širdin
gas. Už tai jis buvo mylimas ne
tik savo šeimos ir artimųjų, o ir 
šiaip žmonių.

Amerikon velionis atkeliavo 
1912 m.; pirmiausiai apsigyve
no Lawrence, Mass., pas savo 

J dėdę Kašėtą, kuris ten ir dabar 
tebegyvena.

Įsi vėlus Jung. Valst. į pereitą 
Pasaulinį Karą, velionis iš Mass, 
valstijos pasišalino ir apsigyve
no Brooklyne, N. Y., kur ir gy
veno iki pat mirties. Atvykęs 
Brooklynan, dirbo kriaučių in-

Tatai yra labai svarbu — juo 
daugiau populiarizuosime mū
sų organizaciją, tuo geriau bus 
pasiektos lietuvių masės ir su
pažindinamos su organizacijos 
mieriais — lengviau įtrauksi
me į LDS. . .

Gražią pradžią padarė pa- 
aukaudamos radio fondui se
kamos kuopos:

LDS 1 kuopa, Brooklyn, N. 
Y., per draugę O. M. Depsie- 
nę — $2; LDS 26 kuopa, Bay
onne, N. J., per A. Lukaitį — 
$2; LDS 33 kuopa, Elizabeth, 
N. J., per V. K. Sheralį — 
$5; LDS Jaunuolių 200 kuopa, 
Brooklyn, N. Y., per II. Kau- 
naitę — $2.

Kas nekst? Pinigus radio 
fondui malonėkite siųsti sekre
toriaus vardu.

J. E. Gužas,
LDS Trečio Apskr. Sek r. 

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

Paskutinio a t s i s v e ikinimo 
proga kapinėse pasakė trumpą 
kalbą P. Balsys. Palydovų buvo 
gražus būrelis. Laidojimu rū
pinosi graborius A. J. Valen- 
tiejus, kurio raštinė randasi 
54-41—72nd St.. Maspeth, L. I.

šioje nelaimės ir liūdesio va
landoje reiškiame gilios simpa
tijos velionies Antano gyvenimo 
draugei Juozapinai, jo sūnui 
jaunuoliui Pranui ir dd. Rėk
liams !

Girdėsim Įdomių Žinių
»L.” Reporteris.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Padėjus karstą prie duobės 
Alyvų Kalno kapinėse, kalbė
jo drg. K. Petrikienė. Puikiai 
ir vaizdingai ji nupiešė žmo
gaus gyvenimą, viltis, siekius 
ir tikslus. Pabriežė darbininko 
žmogaus vargus, šeimynų rū
pesčius, o kas vaizdžiau ir 
jautriau už Petrikienę apibū
dins tėvų meilę vaikam, 
troškimus vaikam ir tt.

ir giminės, ale 
palydovų grau- 
kl ausy d am i jos 

Papilietis.

SUSIRINKIMAI 1
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo susirinkimas jvyks pirmadienį, 
gruodžio 20-t.ą, 7:30 v. v. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube. Visi nariai 
būtinai dalyvaukit; — Michelsonas.

(297-298)

jų 
Ne-

Įdomus apšvietus ir pasilink
sminimo vakaras bus “Lais
vės” Salėj šį antradienį, 21 
gruodžio. Jį rengia Komunistų 
Partijos 1-ma kuopa.

Iš Chinijos Draugų kuopa 
gavo J. Loeb, žymų Chinijos 
padėties žinovą, kuris papasa
kos, kaip gyvena Chinijos 

, žmonės, kaip šilkinės kojinės 
pavirsta į kulkas, ko galima 
tikėtis Chinijoj, kaip Chinijos 
padėtis atsiliepia į mūsų rei
kalus. '

Į mitingą taipgi pakviesta 
ką tik iš Lietuvos ir kitų Eu- 

' ropos šalių sugrįžusi Amerikos 
lietuvaitė Mildred Savukaitė, 
kuri sutiko papasakot savo pa
tyrimus Lietuvoje, taipgi So
vietų Sąjungoj ir Vokietijoj.

Kuopa kviečia lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiame va
kare.

Po kalbų ir diskusijų bus 
draugiškas pasilinksminimas.

N.

Marcella Raulinaitis, 
Maujer St., Brooklyn, N. Y., 
mirė gruodžio 16-tą, sulaukus 
37 metų amžiaus. Pašarvota 
peš J. Garšvą. Bus palaidota 
gruodžio 20-tą, šv. Jono Kapi
nėse.

Anthony Ražutis, 428 Rid
gewood Ave., mirė gruodžio 
17-tą, sulaukęs 87 metų am
žiaus^ Pašarvotas pas dukterį, 
Mrs. Charwinsky, 428 Ridge
wood Ave., Brooklyn, N. Y. 
Bus palaidotas gruod. 21-mą, 
šv. Jono Kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Iššaukta streikan Whelan 
Drug Stores darbininkai, skai
čiuje 650. Tos kompanijos su
tverta unija, 400 balsų prieš 4, 
nutarė prisidėt prie CIO ir tuoj 
skelbia streiką už geresnes algas 
ir sąlygas.

Gruodžio 16 d. tapo palai
dotas jaunuolis, 14 metų am
žiaus Albertas Lisajus, sūnus 
Tamošiaus ir Veros Lisajų, gy
venančių 26 Crosby 
Brooklyn, N. Y.

Lisajai yra klasiniai 
ningi darbininkai. Ypač
gas Lisajus yra daug veikęs 
darbininkiškame judėjime. Jis 
karštai stojo už leidimą “Lais
vės” dienraščiu. 1919 m. jis, 
būdamas “Laisvės” Bendrovės 
direktorių, skolino $2000 nu
pirkimui antros intertype ma
šinos, kad tik “Laisvė“ eitų 
dienraščiu. Vėliau, užėjus re
akcijai ir valdžios agentams 
užpuldinėjant “Laisvę,” drg. 
Lisajus nedejavo, kad gali re
akcija užsmaugti įstaigą ir 
kad jo paskolai gręsė pavojus. 
Jis šaukė: “Stiprinkim dien
raštį! . . . reakcija bus perga
lėta!”

Išleidžiant “Laisvę” dien
raščiu daugelis manė, kad bus 
sunku išsilaikyti. O d. Lisajus 
tvirtino, kad išsilaikysim, tik 
turime darbuotis išlaikymui. 
Dabar visa Amerika žino, jog' 
“Laisvė” netik išsilaiko, ale 
yra stipriausias ir įtakingiau
sias lietuvių dienraštis Ameri
koje.

Lisajus iš amato yra namų 
statėjas. Sunkiai dirbdamas, 
jis gražiai užlaiko savo šeimą. I 
Iki šiol Lisajų šeima buvo iš 
keturių, patys tėvai, duktė 
Elena ir sūnus Albertas. Iš kū
dikystės Albertas buvo silpno
kas. Motina turėjo rūpesčio ir 
vargo jį augindama; rūpinosi 
ir daug išsikaštavo tėvas, kad 
tik Albertą pastačius į gerą 
sveikatą. Pradėjęs vyriškėti 
Albertas sveikatoje sparčiai 
taisėsi ir tas buvo dideliu 
džiaugsmu tėvam, šiemet tė
vai nusitarė išsiųsti Albertą į ( 
mokyklą už miesto, kur jam 
būtų ramiau, patogiau augti ir 
mokytis. Sūnus džiaugėsi nau
ja vieta ir mokykla. Augo gra
žiai ir jau buvo tėvą praaugęs. 
Mokinosi sėkmingai. Ar be
reikėjo didesnio džiaugsmo 
tėvam? Ant nelaimės, tėvų 
džiaugsmai staigiai pasikeitė 
į ašaras ir sielvartus. Tėvas sa
vo žodžiais 
jo sekamai:

“Daktaro 
žėm į State 
N. Y. Mokykla ir vieta vaikui 
labai patiko ir manėme, kad 
bus geriau, negu vietinėj mo
kykloj .. . Octoberio 29-tą iš
vežėm į valstijos mokyklą su
sirgus paprastu šalčiu. Buvo 
paguldytas mokyklos ligoni
nėj, čia dėlei netikusios prie
žiūros (ligoninėj) prisimetė 
plaučių uždegimas, apie 12 
dienų išbuvęs ligoninėj mirė.”

Kadangi draugai Lisajai tu
ri plačios pažinties Brooklyne, 
tai jų sūnaus šermenyse lan
kėsi daug žmonių, reiškė sim
patijos tėvam, apgailestavo 
Alberto, kurį mirtis nuskynė 
kaip ką tik pražįstančią gėlę.

Kambarys buvo užverstas 
gėlių vainikais, ant kurių bliz
gėjo sekami užrašai: “Mother 
and Father;” “Aida Lisajus,! 

37 Sister;” “Mr. & Mrs. Baltaus-I 
kas;” “Mr & Mrs. Raines;”j 
“Lisaius Family, Seymour, 
Conn.”; “John Vitkevich, Gram- 
by, Conn.”; “Tamashunas Fa
mily, Bridgeport, /Conn.”; 
“Antanaitis Family, Scranton, * 
Pa.”; “Mr. and Mrs. Kazlaus
kas, Queens Village”; “Kar- 
pavich Family”; “Mr. & Mrs. 
Matulevich, Jersey City, N. 
J.”; “Petraičiai ir Vilkai Fa
mily”; “Mr. & Mrs. Anthony 
Klimas & Family”; “Edward 
Pulokas”; “Mr. & Mrs. Jaeck- 
el”; “Warren & Norman 
Greene, his friends” and “Te-. 
nants of 440 & 44Ž Chauncey 
St.”

Išleidžiant iš namų įspūdin
gą prakalbėlę pasakė rašyto
jas Senas Vincas. Į kapus ly
dėjo virš penkių dešimtų paly
dovų ; buvo dešimtis mašinų, 
visos pilnai 
žmonių.

dalyką atpasako-

patarimu jį išve- 
School, Wassaic,

prisikimšusios

vien tik tėvai 
ir svetimi iš 
džiai ašarojo 
prakalbos.

Clement Vokietaitis
* LIETUVIS ADVOKATAS

i 50 Court Street
į TjA Triangle 1-3621
\ Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Par«nmdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

K
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Poniai Maišas Dolerių, 
Merginom Pikietas
Kada buvusioji 

Barbara Hutton, 
grovienė Haugwitz Reventlow, 
apsisupus šiltais brangiais kai
liniais, išvažiavo į Daniją pas 
savo tituluotą vyrą ir kartu iš
sivežė nemažą krūvą Ameri
kos dolerių, tai jos valdomų 
Woolworth 5 & 10 krautuvių 
darbininkės pasiliko pikiete 
už pragyvenimo algas ir žmo
niškesnes darbo valandas.

♦ Tai tau kapitalistinės siste
mos lygybė!

Penkių dešimtų milionų do
lerių paveldėja Revent.lowiene 
išvažiavo Vokietijos laivu Eu
ropa pereitą ketvirtadienį. 
Prieš išvažiuodama ji atsisakė 
ir J. V. pilietybės, bet ne do
lerių.

I Tuo tarpu Woolworth krau
tuvių streikas plečiasi. Ketvir
tadienį streikas uždarė tris 
krautuves: 871 Prospect Ave., 
Bronx, taipgi 557 Sutter Ave. 
ir 1671 Pitkin Avenue, Brook- 
lyne. Reikalauja pakelt algas 
20 nuošimčių. Dabartinės jų 
algos yra $15.60 į savaitę.

amerikietė 
dabartinė

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
SS METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—1 dieni} ir nuo 7—8 vakare 

NEDfiLIOMIS 
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd St.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-431K

FOTOGRAFAS
PARDAVIMAI

Parsiduoda Bars ir Grills (galiū
nai), įdedant pinigų $3,000, — įplau
kų padaro $100.00 j savaitę, už $5,- . 
000 — įplaukų padaro $200.00 į sa- | 
vaitę. Kreipkitės pas H. Price, 253 
Utica Ave., arti Eastern Parkway, ' 
Brooklyn, N. Y. Arba šaukite: Presi- j 
dent': 3-6622. (298-304)

linini

WORLD FAMOUS

LI N I M E N T

Muskulų skaudėjimas/^^tess; 
kuri sudaro persidirbimas, 
drėgnumas ir nuovargis —• 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 3Sc. ir 70c.

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.

Telephones EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriui*
Išbalzamuoja Ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo 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 
pajrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte Šiaip:
JOHN W.

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

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON

MATEUŠAS SIMONAVIČĮŲS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Taipgi atmalia- 
voju {v a i r i o n? 
spalvom.

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

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

H

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

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisvės” Name
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JOHN VALEN
Tel. Virginia 7-4499

(ŠAL1NSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai 
dotuves nepaisant kaštų 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
(r salę del po iermenų pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio® 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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 gatves nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090
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Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street į moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Hyman B erger
NAUJAS ANTRAŠAS

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

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

T




