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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! , Jus Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit» 
Pasaulj!

Krislai
Laivas be Kompaso, 

Kompasas be Laivo.
Kiekvienam Pamąstyti.
Otto Bauer Apie Sovietų

Sąjunga.
Kam Nėra Laisvės?

Rašo R. M i žara.

Yra tokių fatalistiškų žmonių, 
kurie mano, kad socializmas vis- 
vien ateis, savaime ateis, tad ko
voti dėl jo nebereikia. Neberei
kia, dėlto, stoti ir Komunistų 
Parti jon.

Tokiems žmonėms būtinai rei
kalinga atsiminti sekanti J. Sta
lino žodžiai:

“Kas yra. mokslinis socializ
mas be darbininkų judėjimo? 
Tai kompasas, kuris, būdamas 
nevartojamas, rudy ja ir turi 
būti išmestas iš laivo.

“Kas yra darbininkų judė- 
mas be socializmo ? Tai laivas 
be kompaso.

“Tačiau suvienykit juos — 
tai bus laivas, kuris tikru ke
liu plaukia prie kranto ir, ne
paisant audrų, pasiekia prie
plauką.“

r

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7->OO 

Metams

JAPONŲ VADU KI
VIRČAI KENKlį 

JŲJŲ KARUI
Pulkininkas Hashimoto Ne

klausąs Savo Generolą
Shanghai, grd. 20. — Be- 

sibriaujant japonam į Chi- 
niją, jų eilės turi perdaug 
nusidriekti ir praskysti. 
Tuom naudojasi chinų par
tizanai, kurie, vis dažniau ir 
smarkiau užpuldinėdami ja
ponus, daro priešams dide
liu nuostoliu, v

Tuo tarpu krinka ir pa-

šiuo tarpu, kai Jungtiniu 
Valstijų Komunistų Partija ve
da kampanija už gavimą kuo-į 
daugiausiai naujų narių, mesi 
kviečiame mūsų draugus prijau- klusnumas (disciplina) Ja- 
tėjus stoti jon. * ponijoj armijoj. Ypač, sau-

Stokit į tą revoliucinį darbi- vališkai elgiasi pulkininkas 
ninku judėjimo laivą, susipažin-1 Kingoro Hashimoto-. Japonų 

karininkai sako, kad tai jis, 
neatsiklausdamas generolo. 
I. Matsui, paliepė japonų 
motorlaiviams kulkasvai- 
džiais užpult Jungtinių Val
stijų karinį laivuką “Pa- 
nay.” Pagal pulk. Hashimo
to komandą, japonai bom
bardavo ir Anglijos karinį 
laivuką “Ladybird.”

Vyriausioji japonų ko
manda matanti, kad tokie 
Hashimoto “išsišokimai” be 
reikalo kelią Ameriką ir 
Angliją prieš Japoniją. Prie 
to, žemesnieji japonų kari
ninkai ir eiliniai kareiviai 
mato, kad pulkininkas ne
klauso vyriausio generolo; 
taigi ir jie pradedą neklau
syt savo viršininkų.

Užsieninės spaudos pra
nešimais, japonai Nankin-

tėjus stoti jon. ponijoj armijoj. Ypač sau-

kit visapusiai su tuo kompasu 
(moksliniu socializmu) ir kovo
kit už naują sistemą, naują ga
dynę!

Įdomų pareiškimą 20 metinių 
Lapkričio Revoliucijos sukaktu
vių proga padarė Austrijos So
cialistų vadas Otto Bauer:

“Socialė revoliucija, kurią 
įvykino Sovietų valstybė, ne
turi sau lygios pasaulio istori
joj. Kapitalistams ir dvarpo
niams atimta nuosavybė. Su
kurta galinga industrija, kuri 
ne kapitalistams priguli, bet 
valstybei, atstovaujančiai visą 
tautą. Kolchozuose sukurta 
nauja forma valstiečių koope- 
ratyvės ekonominės organiza
cijos. Sodžių laukai, kurie li- 
gišiol buvo apdirbami seno- 
viškiausiu būdu, dabar apdir-
barni traktoriais ir užsėjami ge žvėrišku įnirtimu žudė, 
geriausia sėkla. Derlių suvalo kankino ir plėšė nekariškius 
kombainai. Durys aukštųjų chinus “prieš valią vyriau- 
m/)kyklų plačiai atsivėrė dar-jsįų savo komandierių”; ir 
bininkų ir valstiečių jauni- tuom dar labiau nupuldė 
mui; iš darbininkų klasės ir ,T-------------------1---------- 17'--
valstietijos iškilo nauja gent- ropos ir Amerikos, 
karte politinių ir industrinių 
vadų, inžinierių, agronomų, 
daktarų, mokytojų, moksli-

1 turįs “savo "pusif daugelį 
|jaunesnįų karininkų ir fa
šistinių politikierių. Tai šis

Japonijos vardą akyse Eu-

Sakoma, aukštieji karo 
vadai norėtų suvaldyt pulk. 

'Hashimoto, bet biją. Nes jis
daug padaryta kovoje su Į Jį“ nesniu Ū<a™nkU a-

^aliU°SUOtfL?S pulkininkas buvo vadas ir 
", ........ - -3 m. vasario sukilimo

naujam .kultūriniam Japonijos sostinėj,
iii cit V O * m i 1 • 1 — 1 • • V 1— 1 !• ,

kad per šiuos taikesnius ministerius. Tūli

oriental i ų apystovų ir paža- 193g
dintos 1 ’ ’ ”
gyvenimui. Tai teisybė, ką sa-lTadasukiiėl’iai'nužudė kelis 
ko Webb’ai,
dvidešimts metų iškilo nauja žemesni oficieriai už tai bu- 
civilizacija.” |vo mirčia nubausti, bet Ha-

Bet Otto Baueriui toji civi
lizacija nepatinkanti, kad ten 
nesą “laisvės.”

“Teisingai d. Dėdelė “Vilnyj” 
pastebi, kad “žmogus, kuris nie
ko nesukūrė, neturėtų ‘profeso
riškai’ mokyti partiją, kuri su
kūrė naują civilizaciją!”

Sovietuose nėra laisvės buržu
azijai, bet ten jau ir buržuazijos, 
išnaudotojų nebeliko. Ten pasi
liko tik darbo žmonės, kuriems 
yra laisvė—didesnė laisvė, ne
gu kur nors pasaulyj.

Barcelona, grd. 20. — Fa
šistų lėktuvai bombardavo 
čia dvi ligonines.

ORAS
Šiandien būsią sniego 

šalčiau, sako N. Y. Oro Biu
ras.

' ' Vakar temperatūra 39. 
A Saulėtekis 7:16; saulėleidis 
A 4:31.

ir

m. vasario sukilimo

shimoto tik iš veiklios armi
jos paleistas į atsargą. Pra
dedant gi karą prieš Chini- 
j'ą, jis vėl tapo veiklion tar
nybon pašauktas.

Kongrese Užginamas Nauju 
Namą Statymo Bilius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senato bankinė ir 
finansinė komisija vienbal
siai užgyrė Wagner-Steag
all sumanymą, pagal kurį 
valdžia duotų žemais nuo
šimčiais paskolų kompani
joms bei asmenims, statan
tiems naujoviškus namus 
gyvenimui.

Kongreso atstovų rūmas 
jau trejetas dienų pirmiau 
priėmė tą bilių.

St. Paul, grd. 20. — Serga 
plaučių uždegimu F. B. Kel
logg, 80 metų, vienas iš su
manytojų Kėllogg-Briando 
nekariavimo tarptautinės 
sutarties.

Tai Japonijos imperialistų atnešta Chinijoje. Paveikslas parodo
• verkiančią mergaitę, kuri jieško savo žuvusių tėvų. 

I
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ISPANIJOS RESPUBLIKIEČIAI IMA; 
TERUELIO GATVES; UŽKARIAVO El- 

Lį MIESTU ARAGONO FRONTE
Puikiai Pasižymi Amerikiečiai ir Kanadiečiai Liuosnoriaį 

Nežiūrint Gilaus Sniego ir Šalčių, Liaudiečiai Žygiuoja
kirtę fašistų geležinkelį ir 
vieškelį tarp Teruelio ir 
svarbiausios fašistų tvirtu* 
mos Saragossos šiame fron
te.

Chinai Sunaikino Japo
nu Fabrikus Tsingtao
Shanghai, grd. 20. — Iš 

čia skubotai nuplaukė Jung
tinių Valstijų šarvuotlaivis 
“Marblehead” i 
vas “Pope” j Tsingtao, chi- 
nų Shantungo provincijos 
uostą, kur jau nuo pirmiau 
stovėjo amerikinis karo lai- 
vukas “Sacramento.” Tsing
tao mieste yra 300-amerikie
čių.

Sujudę chinai susprogdino 
dinamitu bei sudegino mil
žiniškas japonų audyklas ir 
kitus fabrikus Tsingtao, pa
darydami priešams' iki 100 
milionų dolerių nuostolių. 
Jie taip pat nuskandino ke
lis senus laivus skersai ka
nalo, idant Japonijos karo 
laivai nedaplauktų iki to 
miesto.

Bijoma, kad japonai už
klups daugmeniškai žudyt 
Tsingtao chinus; tada gręs- 
tų ten mirtis ir šimtams 
amerikiečių ir anglų.

Todėl ir Anglija atsiuntė 
kelis savo karo laivus į 
Tsingtao.

10,000 ANGLŲ DARBIEČ1U 
REIKALAUJA PARAMOS 

ISPANŲ RESPUBLIKAI
London. — Apie 10,000 

Anglijos Darbo Partijos na
rių, susirinkę sekmadienį į

ir naikintu- Albert Hall, reikalavo “gin-
klų, maisto ir teisybės de
mokratinei Ispanijai/* Tiek 
žmonių suplaukė, kad visi 
nesutilpo ir į didžiulę sve
tainę. Todėl < kitas masinis 
susirinkimas įvyko dar kitoj 
patalpoj tuo pačiu laiku.

Kalbas sakė pulk. Cl. R. 
Attlee, darbiečių atstovų va
das seime, ir kiti partijos 
veikėjai. Londono Darbo 
Unijų Choras dainavo “Dai
ną už Ispanijos Demokrati
ją.” Programoj dalyvavo ir 
garsus amerikietis negras 
dainininkas Paul Robeson. 
“OF Man River” dainoj jis 
pakeitė žodžius, “man nusi
bodo gyventi, o mirti aš bi
jau” į “aš turiu kovoti, iki 
mirsiu.”

Attlee savo kalboj numas- 
kavo šmeižikus Ispanijos 
respublikos, kurie pasakoja, 
būk fašistai* ten kovoja už 
religijos laisvę. Attlee sakė, 
fašistai kariauja už kapita
listų pelnus, tik apsimeta 
religine skraiste ir tuom, 
girdi, “patys yra Kristaus 
išdavikai.”

Susirinkimas sumetė 15 
tūkstančių dolerių aukų nu- 

--------  . .. | pirkt maisto ir medicinos 
Washington. — Preziden- reikmenų s moterims ir vai

tas Rooseveltas ir armijos 
ir laivyno ministerial, Woo
dring ir Swanson, atsikrei
pė į kongreso karinių reika
lų komisiją, kad pasisteng
tų pervaryt įstatymą prieš 
vadinamus “mėgėjus foto
grafus” ir “piešėjus,” ku
rie fotografuoja Jungtinių 
Valstijų tvirtumas bei daro 
jų braižinius ar žemėla
pius, labiausia pietinėje šios 
‘šalies dalyje.

Uždrausią Fotografuot Ame
rikos Tvirtumas

kams Ispanijos respublikoj

Chinai Išmušė Japonus iš 
Wuhu Priemiesčių

Hankow, Chinija. — Chi
nų kariuomenė, kontr-ata- 
kuodama japonus, -išmušė 
juos iš Wuhu priemiesčių, 
50 mylių nuo Nankingo; at
ėmė iš priešų Suanchengą 
ir užėmė Kunglingą, šiaur
rytinė j Shansi provincijoj.

Tuose žygiuose ypač pasi- 
' Prezidentas tokius “artfs- žymėjo chinų partizanai, 
tus” ypač nužiūrėjo, nese
nai laivu plaukiodamas po 
pietinius Jungt. Valstijų 
vandenis. Jis supranta, kad 
tarpe - minimų7 “fotografų” 
ir “braižytojų” yra bent da
lis karinių šnipų, tarnau
jančių Japonijai bei kitoms šioj valstijoj gavo 101 nau- 
šalims prieš Ameriką. ją narį.

darbininkai valstiečiai, va
dovaujami Hsui Hai-tungo. 
Tai jau treečią kartą chinai 
atsiėmė Kuanglingą iš japo
nų.

Cleveland, Ohio. — Per sa
vaitę Komunistų Partija

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečiai prasilaužė per 
viduramžines storo mūro 
sienas į patį Teruel miestą, 
ir per įnirtusią kovą ima 
nuo fašistų namą po namo, 
gatvę po gatvės. (Teruel 
stovi už 138 mylių j rytus 
nuo Madrido.)

Liaudies armija apsiautė 
miestą iš visų pusių. Jeigu 
tūkstančiai jame esančių fa
šistų karių nepasiduos, ga
lės būt visi sunaikinti bei 
nelaisvėn suimti.

Fašistus Teruelyj atakuo
ja 50 iki 70 tūkstančių Kau
niečių armijos. Amerikiečiai

Japonę Šnipai prieš USA, 
ninkai, šturmuoja priešus 
begaliniu, mirtinu karžygiš- 
kumu.

Liaudiečiai jau suėmė 600 
priešų.

Apart didelio skaičiaus 
fašistu armijos, Teruelyje 
buvo 12,000 civilių žmonių. 
Respublikos generolas 4 Po
zas davė fašistams laiko iš
kraustyt nekariškius žmo- i notą, kurioj protestuoja, 
nes iš miesto. Bet fašistai jų kad Japonijos lėktuvai ir 
neišleido. Todėl liaudiečiams motorlaiviai'atakavo ir pas* 
nieko neliko, tik bombar- 1 ” A ’1 >—
duot patį miestą kanuolėmis 
ir lėktuvų bombomis. O jei
gu nukentės nekariškiai, tai 
bus tik fašistai kalti.

šauniausia Liaudiečių 
Pergalė

Madrid. — Visu Aragon- 
Teruel frontu respublikos 
armija laimi pergalę po per- į nių, kurie užbaigė antrus 
galės. Apart užkariavimo bėgius Sibiro geležinkelio 
Teruel priemiesčių, respub-ltarp Karumskaja ir Chaba- 
likiečiai atėmė iš fašistų Pu-1 rovsko. Dveji bėgiai reika- 
erta Escandon pozicijas ir lingi ypač apsigynimui nuo 
Castralvo. Jie pergalingai Japonijos. " , 
supliekė ir šešias fašistų 
kontr-atakas prieš Concudą.

Liaudies lakūnai, neatlai- 
džiai bombarduodami Teru- 
elį, masiniai žudo fašistus.

Atakuojantieji fašistus 
liaudiečiai nepaiso sniego 
iki kelių. Dideli šalčiai ir le
diniai vėjai svilina jiem vei
dus, sugrubina rankas ir ko
jas, bet nesulaiko - entuzias
tiško, ugningo jų pasiryži
mo — pirmyn! sunaikint 

čioj apygardoj, kad iš čia 
gen. Franco negalėtų gra
sint Madridui ir Vajencijai.

Generolas Franco bandys 
atsiust daugiau armijos gel
bėt saviškius Teruelyj; bet 
pagelbos .atsiuntimas sun
kus, nes liaudiečiai yra nu-

EXTRA!' A

Panamos Kanale
Washington. — Japonijos 

šnipai paskutiniu laiku dar 
veikliau pradėjo fotogra
fuot ir šniukštinėt Jungti
nių Valstijų tvirtumas, sau
gojančius Panamos kanalą, 
kuris jungia Pacifiko van
denyną su Atlanto vandeny
nu, — sako kongresmanas 
J. P. Thomas, narys karinės 
kongreso komisijos. Jis ne
senai ) atsilankė į Panamos 
kanalo ruožą ir 
šnipišką japonų 
nai.

Kongresmanas
nurodo, kad Japonija toj 
srityj užlaiko daugį neva 
“žvejų” laivukų; bet jie 
naudojami šnipinėjimui; o 
tariami “žuvininkai” yra 
Japonijos karo laivyno ofi- 
cieriai.

LIAUDIEČIAI ŽYGIUOJA
Į TERUEL CENTRĄ
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis, grd. 20. -r- 
Liaudiečiai su tankais, ka? 
nuolėmis ir bombomis iš tri» 
jų šonų grumiasi į Teruel 
miesto centrą.

United Press žiniomis, 
miestas galėsiąs būt priver
stas greit pasiduot.

AMERIKA TEBELAUKIA 
JAPONIJOS ATSAKYMO

I PROTESTĄ

Washington, grd. 20. — 
Jungtinių Valstijų vyriau-. 
sybė laukia, kad (gal) Japo
nija per 24 valandas atsakyt

pats matė 
veikla te- v

Thomas

Rooseveltas Reikalauja 
Daugiau Karo Laivą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas ragina Kon
gresą paskirt karo laivyno 
reikalams ateinančiais me
tais $576,000,000, tai yra, 
apie 50 milionų dolerių dau
giau negu pirma. Sąmatos 
(biudžeto) biuras jau užgy- .priešų lizdą Teruelyj ir pla- 
rė’tą sumą.

Japonijos plėšrumas ir 
skandinimas amerikinių lai
vų chiniškuose vandenyse 
yra viena priežasčių, kodėl 
prezidentas reikalauja tokio 
stipraus laivyno Amerikai, 
kad jis neatsiliktų nuo jo
kios kitos šalies laivyno.

Pagal prez. Roosevelto 
programą, per vienus metus 
turėtų būt išleista $130,000,- 
000 tik statymui naujų karo 
laivų. Jis sako, reikia dar 
dviejų naujų karo didlaivių- 
superdrednotų; apart dvie
jų jau statomų; be to, turės 
būt pastatyta du lengvi šar
vuotlaiviai, šeši submarinai, 
aštuoni laivai-naikintuvai ir 
keturi pagelbiniai ikariški 
laivai, užgirti praeito j kon
greso sesijoj. •

SSRS Sušaudė 8 Išdavikus
Maskva. — Karo teismo 

sprendimu, tapo sušaudyti, 
kaipo Sovietų išdavikai ir 
sabotažninkai, tarnaujantie
ji svetimom valstybėm: L. 
M. Karachan, pirmiau buvęs 
užsieninis vice-komisaras; 
B. C. Steiger, buvęs Pabal
tijo baronas dvarininkas; V. 
P. Larin ir penki kiti, kurie 
dalyvavo; kriminaliuose, iš
davikiškuose sąmoksluose 
prieš Sovietų respubliką.

kandino Amerikos karinį 
laivuką “Panai” ir tris 
Standard Oil kompanijos 
laivus.

SSRS IŠLAISVINO 10,000
KALINIŲ I’

Maskva, grd. 20. — So£ 
vietai išlaisvino 10.000 kali*

PRISIPAŽINO SOVIETU 
IŠDAVIKAI

Maskva, grd. Ž0. — L. 
Karachan ir kiti septyni nu- 
smerkti mirt Sovietų išdavi
kai teisme prisipažino, kad 
jie šnipinėjo “vienai sveti
mai valstybei” prieš Sovietų 
Sąjungą.

JAPONIJOS ŠNIPU KNT- 
BŽDYNAS PRIEŠ SOVIE

TŲ SĄJUNGĄ - ’
Maskva, grd. 20. — So

vietų vidaus reikalų Vice- 
komisaras M. P. Frinovski 
sako, kad Japonija susiunte 
tikrą knibždyną savo kari? 
nii| šnipų į Sovietus. (SU 
jais bendradarbiauja tro<T- 
kistai ir baltagvardiečiai.)

Frinovski persergėjo ifr 
Jungtines Valstijas prieš 
Japonijos šnipų smarkų vei
kimą Panamos kanalo sri
ty j-
MIRĖ VOKIETIJOS GEN.. 

LUDENDORFF
Munich, Vokietija, "rd. 

20. — Mirė generolas Erich 
Ludendorff, 72 metų am
žiaus, vienas garsiausių kai
zerio generolų pasauliniame 
kare. Paskutiniais laikais 
jis su pačia buvo kūrėjai 
“vokiško dievo” religijos.

B
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balso turės klausyti ir kongresmonai, ir 
senatoriai, ir miestų, ir valstijų valdžios. 
Apsirinka, sakė jis, ir< tie, kurie mano, 
kad didėjantis nedarbas sulaikys C. I. O. 
judėjimą, šis judėjimas nesuklups, nes, 
sako, mes šiandien kuriame ir ateityje 
Amerikoje kursime modernišką, naują 
darbininkų judėjimą.
K,. — - •

Lewis aštriai ir teisingai pastatė klau
simą apie vienybę tarpe C. I. O. ir Dar
bo Federacijos. Girdi, Federacijos vadai 
nori priimti į Federaciją tiktai vieną C. 
I. O. unijistų milioną, o kitus tris milio- 
nus palikti už sienos. “C. L O. ir jo vir
šininkai ir atstovai nesuvils plieno pra
monės narių ir narių visų kitų pramonių. 
Kaip derybose su darbdaviais, taip su 
Amerikos Darbo Federacija, C. I. O. iš
laikys pasitikėjimą ir apgins narius, ne
apleis savo narių.

“C. I. O. pasiūlė Federacijai, kad ji su
tiktų organizuoti darbininkus pamatinė
se pramonėse į industrines unijas, kad 
C. I. O. su visais savo keturiais milio- 
nais narių susilietų vieną paskirtą dieną 
su Amerikos Darbo Federacija. Federa
cija atmetė šitą pasiūlymą ir pasakė, kad 
ji nenori keturių milionų naujų narių. 
Federacija norėtų pirma priimti vieną 
milioną ir žiūrėti, kaip jinai juos suvirš
kins, o tik paskui galvos apie kitus tris 
mlionus. Mes sakėme tada ir mes sakome 
dabar, arba jie ‘suvirškins’ mus visus sy
kiu, arba negaus nei vieno.”

Lewis pajuokė Greeno pareiškimą, kad 
jis ginkluojąs Amerikos Darbo Federaci
jos atstovus karui prieš C. L O. Niekas 
iš to grūmojimo neišeisią.

Iš Kur Kilusi Krikš*%

čionių Kalėdų Šventė?

dirbate fabrikuose, 
ar jūs norite stoti 
Jūs turėjote nusi-

Ir Sveikinimas ir Šauksmas į 
Neperlaužiamą Vienybę

Organizuotų plieno darbininkų kon
vencija jau praėjo. Paskutinėj sesijoj 
sakė prakalbą Industrinio Organizavi- 
mos Komiteto (C. I. O.) vadas John L. 
Lewis. Tai buvo labai graži, ugninga pra
kalba. ♦

“Mano sapnas išsipildė su išsipildymu 
jūsų sapno, su sapnais nesuskaitomos 
daugybės žmonių, kurie darbavosi pir
ma jūsų ir atidavė savo gyvastis, savo 
sveikatą, viską, išbūdavojimui šios dide
lės viską praryjančios ir viską naikinan
čios pramonės,” sakė Lewis į plieno dar
bininkų unijos delegatus Pittsburgho 
konvencijoje. “Taip, prarijo džiaugsmą ir 
gerovę jųjų vaikų. Taip, prarijo* Bet jūs 
susiorganizavote. Pirmu ąykiu jūs paty
rėte, kad jū$ galite susiorganizuoti, jei
gu jūs norite susiorganizuoti, Jūs nuta
rėte susiorganizuoti.

“Jūs vyrai, kurie 
turėjote nusispręsti, 
unijon, ar •nenorite,
spręsti, ar jūs turite teisę organizuotis ir 
stoti į uniją, ar neturite. Jūs turėjote nu
sispręsti, ar jūs vadiiositės savo protu ir 
sąžine, ar pasiliksite vergais pasityčioji
mo plieno industrijos, būtent, Girdlerio, 
Weir, ir Grace.

“Girdlerio vardas visados pasiliks to
lygus tam baisiam žodžiui ‘žmogžudys,’ 
'nes Girdleris ir jam panašūs nužudė ke
letą jūsų narių, keletą jūsų sandarbinin- 
kų, keletą jūsų draugų, kurie darbavosi 
su jumis. Jie buvo nužudyti, jie mirė. 
Jūs ir aš šioje konvencijoje šiandien gali
me sveikinti save tuo faktu, kad turime 
privilegiją naudotis teisėmis ir kad mes 
nebūtumėme turėję tų teisių,? jeigu ne 
pasiaukojimas tų mūsų vyrų.

“Ši unija — tęsė Lewis, — kaip krikš
čionių bažnyčia, pastatyta ant kankinti- 
nių kraujo. Dabar priklausys nuo jūsų, 
ir nuo manęs, ar ateityje mes pasirody
sime verti tų mūsų kankintinių pasiau
kojimo, ar mes tęsiame jų darbą ir ar 
mes naudojamės tomis teisėtomis privi
legijomis, kurias mums laimėjo kraujas 
širdžių tų vyrų, kurie žuvo kovoje, ir 
širdperša jų našlių ir našlaičių, kurie pa
siliko gyventi.”

John Lewis dar kartą smerkė Ameri
kos Darbo Federacijos vadovybę, kuri 
praeityje nepadėjo plieno darbininkams 
susiorganizuoti, o kuomet tie darbininkai 
vistiek pradėjo organizuotis, tai Green 
ir kiti Federacijos šulai pranašavo nepa- 

\ sisękimą. “Ir kartu su Girdleriais, Wei- 
rais ir Gracėmis — sakė Lewis — tie 
Federacijos vadai nakties tykumoje troš
ko ir meldėsi, kad šis jūsų judėjimas su
kluptų ir kad plieno darbininkai būtų 
suvaryti atgal į fabrikus po žiaurių bosų 
nagaika ir kad jie neturėtų progos būti 
laisvais.” Ateitis, jis sakė, priklauso pa
tiems plieno darbininkams. Jei jie norės 
būti organizuotais ir ginti savo iškovotus 
laimėjimus, niekas jiems kelio nepastos.

Lewis prisiminė apie nedarbo "augimą. 
Jis pasakė, kad darbininkai atsisakys ba
dauti. ’’Didėjančio nedarbo klausimas vėl 
muša visą šalį. Teisė dirbti, teisė gyventi; 
kaip privalo žmonės gyventi, yra vienas 
didžiųjų šių dienų klausimų, stovinčių 
prieš mus. Logiško išrišimo šiai proble
mai nebus taip ilgai, kol darbininkai ne
susiorganizuos ir neprivers ją išrišti.” x

Jis nepamiršo’ priminti grūmojančio 
fašistinio pavojaus. Kapitalistai, pramo
nės savininkai galvoja apie perversmą 
Amerikoje. Jie nori įvesti fašizmą ir nu
šluoti visas darbininkų organizacijas. Jis 
pasmerkė kongresą, kuris nieko nedaro 
pastojimui kelio augančiam nedarbui.' 
Bet, girdi, jei darbininkai gerai susior
ganizuos į galingas organizacijaš, tai jų

Lietuvos Fašizmo Pergalės 
Sukaktis

Gruodžio 17 d. suėjo vienuolika metų 
Lietuvos fašizmo laimėjimo. Smetoninin- 
kai džiaugėsi ir šumijo. Sveikino Smeto
ną, sveikino Lietuvos tautininkus. Tai 
buvus Lietuvai laiminga diena, kai iš 
gruodžio 16 į 17 naktį revolveriais ir pei
liais ginkluoti tautininkai ir klerikalai 
nuvertė liaudininkų-socialdemokratų ko
alicinę demokratinę valdžią ir įvedė kru
viną fašistinę diktatūrą.^ v i ■ .

Bet ištiesų tai buvo Lietuvai Ir Lietu
vos žmonėms baisios^ nelaimės valanda. 
Tai buvo pradžia Lietuvos žmonių ken
tėjimo ir beteisio gyvenimo. Vietoje įžen
gti į naują pažangos, progreso kelią, Lie
tuva tapo pasmerkta merdėjimui ir de
javimui.

Nesenai Lietuvą aplankius sugrįžo 
Amerikoje gimus ir ' augus lietuvaitė 
mergina. Ji tik trauko pečiais ir stebisi: 
tokio liaudies vargo ir nuskurimo, tokio 
kultūrinio atsilikimo ji pirmiau nei sap
ne negalėjus įsivaizdinti, kokį ji savo 
akimis pamatė Lietuvoje. Tai vienuoli
kos metų tautininkų diktatūros viešpa
tavimo nuopelnas Lietuvai.

Lietuvą ir Lietuvos liaudį reikia gel
bėti iš po tautininkų diktatūros prie
spaudos. Graži šalis, garsūs žmonės žūsta 
po nuožmių fašistų letena.

Ne Viskas Ramu ir Katalikų 
Fronte

Kaip jau žinoma, katalikų bažnyčios 
dvasiškija yra užėmus griežtai reakcinę, 
profašistinę poziciją. Klerikalinė spauda, 
kaip lietuviška ir amerikinė, taip viso pa
saulio, įkinkyta į fašizmo vežimą.

Bet kaip su katalikų masėmis, su eili
niais žmonėmis? Nejaugi jie be jokio 
protesto, be jokio zurzėjimo visa tai pri
ima, su visa tai sutinka? Į tuos klausi
mus atsakymą randame angliškam kata
likų savaitraštyje “Amerika”. Laikraš- 

' čio redaktoriai sakosi nebegalį apsiginti 
kritikos ir protestų. ^Katalikai kritikuoja 
“America” redaktorius, kam ji.pasida
vė reakcijai ir fašizmui. Redaktoriai šau
kia : ! ‘ /

“Šitie korespondentai priklauso prie 
labai veiklios katalikų radikalų grupės. 
Jie trokšta socialio teisingumo ir ko
voja už'jį; jie nedogmatiškai kalba 
apie Mystiškąjį Kūną ir atakuoja ka
pitalistinę sistemą su visomis jos šak
nimis ir augmenimis. Nors jie prie
šingi komunizmui, bet jie skolinasi 
komunistines metodas ir'jieško punktų 
susikalbėjimui tarpę komunistų ir ka
talikų. Jie yra šaudytojai užpakalyje 
tvirto katalikiško fronto, kuriam va- 
dovauja “America”.”' ,
Tai labai linksma naujiena visiems 

progreso ir žmoniškumo prieteliams.

vojo, kad geriausias būdas r 
atitraukti nuo to savo “bro- i ' 
liūs Kristuje,” tai perkelti -t ‘ 
Kristaus gimimo šventę į 25 :Į'Į 
gruodžio dieną, t. y.t priim- ■ | 
ti mitraistų šventę. Taip ir ; J 
padarė. 25 gruodžio buvo : r 
ne tik Mitros gimimo diena. • Į 
Tą dieną šventė ir. Veneros į I 
ir Izidos tikinčiųjų brolijos. ; / 
Daugelyje vietų valstybėj I 
tos brolijos darė iškilmin
gas procesijas, kuriose ne- : 
šiojo naujai gimusio dievo _ 
atvaizdas, gulinčias lopšyj." 
Izidos brolijų procesijose 
kunigai su išskustais viršų- ' 
galviais (katalikų kunigų 
tonzūros iš jų paimtos), su 
baltais rūbais nešė Horuso 
atvaizdą, gulinčią ant savo 
dieviškos motinos Izidos 
ranku. '1c

Krikščionybės vadams la
bai svarbu buvo nugalėti 
savo konkurentus ir Mitrą 
ir kitus dievus čia Romoj, 
tuometinio pasaulio centre. "

bet ir kitų graikų ir romė
nų dievų (kaip antai Dioni
zo) pasireiškimo diena.

Vėliaus antrame ir trečia
me šimtmetyje, kuomet pa
gonų dievų įtaka susidėjo 
pasakos ir apie Kristaus gi
mimą, krikščionių teologai 
ima įdomautis Kristaus gi
mimo dienos klausimu. Vie
ni pasiremdami evangelijos 
pasaka apie angelų prane
šimą piemenims, padarė iš
vadą, kad Kristus turėjo 
gimti pavasarį ir išskaitlia- 
vo, kad .jo gimimo diena pri
valo būti 28 kovo-; kiti, kad 
19-20 balandžio; dar kiti— 
kad 20-21 gegužės. Žiemos 
laikas buvo atmestas, nes 
tuomet gyvuliai neganomi 
laukuose. Tiktai Klimentas 
iš Aleksandrijos- skaitė, kad 
Kristaus gimimo diena tu
rėjo būti 8 ar 18 lapkričio.

Kalėdos, Kristaus gimimo | mis, pasiųstais žmonėms 
diena, kaip skelbia kunigai. 
Kristus, anot kunigų, yra 
dievo sūnus, gimęs iš nekal
tos mergelės, kuri ir po 
gimdymo pasilikusį nekalta. 
Gimęs Kristus tvarte, jau
tis ir asilas šildę jį, begulin
tį ėdžiose, savo kvapu, jam 
gimus, danguj sužibusi nau
ja žvaigždė; jam atėję 
nusilenkti “trys karaliai”, o 
“nelabasai” Erodas norėjęs 
jį nužudyti... Ir daug daug 
kitokių keistų dalykų apie 
jį pasakoja. Ir visa tai būtų 
labai stebuklinga, jeigu tai 
būtų teisybė, o ne pasakos.
Pasirodo, kad lygiai tokios valstybėj, suvažiavę Nikėjoj Apie Kristaus gimimo die- 
pat “stebuklingos” pasakos 364 metais, sudegino jiems nos šventimą niekas tuomet 
sekamos ir apie kitus die- netinkamas evangelijas (jų nemanė. Šitai privertė pa- 
vus, ir į jas žmonės tikėjo ir 
dabar dar tiki. Taip stebuk
lingai gimė ir dievas Adonis 
Sirijoj, ir graikų Dionizas 
ir persų Mitra, ir aigiptie-
čių Horus, ir babilioniečių į prieštaravimų ir nesąmonių 
Mardukas, ir dar daugybė dvangelijose liko nemaža, 
kitų, daug už Kristų vyrės- užtat kunigai draudžia ti- 
nių dievų. Ne tik dievai, kintiems
bet senovėj ir garsūs žmo- skaityti be bažnyčios aiški

nimų, kad jie nesusektų tų 
priešingumų ir nesąmonių, 
kurios ten yra parašytos 
apie tariamąjį Kristų.

Pirmieji krikščionys be
veik 4 šimtmečius nešventė 
Kristaus gimimo dieną 25 
gruodžio. Ligtolaik buvo 
švenčiama drauge gimimo 
ir krikšto šventė; vadinosi 

■ ji “teofanija,” kas mūsų 
kalboj reiškia “dievo pasi
reiškimas” arba, kitaip sa
kant, ta diena,, kurioj, anot 
Jono ir Morkaus evangelijų, 
Kristus atėjo pas Joną krik
štytoją ir priėmė krikštą. 
Mat, iki IV šimtmečio pas 
krikščionis nebuvo vienos 
minties apie Kristaus gimi
mą. Vieni laikėsi tos min
ties, kad Kristus- visiškai 
negimė, bet tiesiog iš dan
gaus atėjo į šį pasaulį jau 
suaugusio žmogaus ‘pavida
le. Apie šitokio nusistatymo 
buvimą liudiją mums II 
šimtmečio krikščioniškojo 
rašėjo Justino raštai. Tos 
sriočės galva buvo tūlas 
Markionas, kuris mokino, 
kad Kristus visiškai negi
mė, bet stačiai nužengė iš 
dangaus ant žemės prie Jo
no, kad jį pakrikštytų. 
Markiono mokinys Apollo 
tvirtino, kad patsai Kris
taus kūnas nebuvo panašus 
į paprastų žmonių kūną, bet 
buvo išaustas iš žvaigždžių 
kūnų materijos.

Apie tai, kad pirmojo 
amžiaus krikščionys nepri
pažino kūniško Jėzaus gimi
mo, mini ir “apaštalų . dar
bai,” kur pasakojama, kad 
apaštalas Povylas; būdamas 
Korinte, susitiko ten su kri
kščionimis, kurie sekė žy
dą Apollo iš Aleksandrijos, 
kuris pripažino “tik Jono 
krikštą”. Tas Apollo mato
mai vienas tų krikščionių, 
kurie pripažino, kad Jėzus 
nusileido iš dangaus, kad 
priirhti krikštą iš Jono. Ir 
dvi evangelijos: Morkaus ir 
Jono matomai yra šitų pa- 
žvalgų įtakoj, nes jos nieko 
nežino apie Kristaus gimi
mą. Pas juos pasakojimas 
apie Jėzaus gyvenimą pra
sideda stačiai nuo to laiko, 
kuomet jis, jau suaugęs, at
ėjo krikštytis pas Joną kri
kštytoją ties Jordano upe.

Tas dievo pasireiškimas 
(teofanija), kurį' šventė 6 

jais, atpirkėjais, dievo sūnų- sausio, buvo ne tik Kristaus, 
* h.. .'.r * 2

gera padaryti.
Dabar mokslo jau galuti

nai nustatyta, kad Kristaus, 
kaipo asmens, visiškai ne
buvo, kad vadinamieji evan
gelistai surašė tik pasakas, 
kurios vaikščiojo žmonėse 
apie dievo sūnų, išgelbėto
ją; krikščionių pasakos su
sidėjo iš anksčiau jau buvu
sių pasakų apie kitus die
vus. Evangelistai—o jų bu
vo daugybė—kiekvienas ki
taip aprašė tariamąjį Kris
tų. Tiktai ketvirtame šimt
metyje po tariamojo Kris
taus gimimo krikščionių 
kunigai, įgiję galią Romos

buvo net 54), 
(kanonizuodami) tik 4, ku
rias sudėstė taip, kad kiek 
mažiau būtų jose prieštara
vimų. Bet neveizint į tai,

palikdami daryti pagonų dievų konku- Bet tai neapsiėjo be nema-

tas evangelijas

nės ir karaliai būtinai ste
buklingai iš panelių gimda
vo. Taip gimė Romos im
peratorius Augustas, taip 
gimė Aleksandras Makedo
nietis; Chinų galvočius Kon
fucijus gimė nuo to, kad 
smakas išmetė iš nasrų į jo 
motiną brangų akmenuką, 
nuo kurio ji pradėjo Konfu
cijų. Persų Zaratustrą pra
dėjo motina nuo to, kad iš 
dangaus nusileido garbė, su
sijungė su jo motina, nuo 
to ji pastojo ir gimdė Za
ratustrą. Kuomet Zaratust- 
ra gimė, gamta džiūgavo, 
medžiai ir upės giedojo gar
bės giesmę, ant dangaus su
žibo žvaigždės. Tas pat at
sikartojo su Budda, kurio 
motiną Mają apvaisino pat
sai dievas. Buddai gimus, 
žvaigždė sužibo danguj, ir 
karaliai atėjo nusilenkti, ir 
užmušti jį norėjo; motinai 
prisiėjo bėgti. Net aigiptie- 
čių dievas-bulius Apis ste
buklingai gimė iš karvės 
Gator: saulės spindulys, gir
di, nusileido į karvę ir ji 
gimdė dievą-bulių Apį. Vi
sose šitose ir daugybėje ki
tų pasakų motinos-merge- 
lės, pagimdę, pasiliko nekal
tos lygiai taip* kaip Marija, 
pagimdžiusi Kristų. Dar 
įdomesnių yra pasakų. Štai 
deivės Venera, Junona ir ki
tos turėjo net po kelis vai
kus ir vis tik mergaitėmis 
pasiliko, “stebuklingumu” 
toli pralenkdamos mūsų pa
nelę švenčiausią.

Ant senovės Aigipto rū
mų griuvėsių užsiliko pieši
nys iš laikų 2,000 metų ank- 
sčiaus tariamojo Kristaus. 
Ant pirmo piešinėlio dievas 
Tot, lygiai kaip krikščionių 
Gabrielius, pareiškia farao
no motinai Mutemua, kad ji 
paliks motina. Ant kito pa
veikslėlio dievas Knef, ly
giai kaip krikščionių šven
toji dvasia, paliečia jos lū
pas kryžiumi, reiškia, apvai
sina ją. Po to jau eina gi
mimo piešinys, nusilenkimas 
trijų karalių su dovanomis. 
Ir daug, daug panašių “ste
buklų” galima papasakoti, 
kuriems žmonės tikėjo daug 
anksčiau prieš tariamojo 
Kristaus gimimą. Kai kurie 
tų dievų, kaip va, Mitru, 
Adonis, Budda ir kiti buvo 
vadinami pasaulio išganyto-

rpnniin" ’ domimų. Jonas Auksaburnis ,lencija. ;
Krikščionių kalendorių- sav(į pamoksle, pasakytame^ 

je 25 gruodžio diena pirmą Antiochijoj 386 m., pažymi, 
kartą pažymėta kaipo Kris-i kad Kristaus gimimo švente 
taus gimimo diena tiktai ine daugiau 10 metų; 
354 metais. Tą dieną Romos |bė to pamokyme Auksabur- 
k a 1 e n d o r i u j pažymėta: I njs Pe/^a tuos> kurie “juo- 
“Kristus gimė Bethleeme kiasi iš to, kad Kristus gi- , 
Judėjos,” bet greta pridėti kūniškai ir tuom sukę-; 
ir žodžiai “Nenugalimo gi- į}a abejones pas prastus 
mimas”; o nenugalimu tais 
laikais vadinosi saulės die
vas Mitra. Reiškia, krikščio
nių kalendoriuj pažymėta ir 
Kristaus ir Mitros gimimo 
dienos. Ta diena buvo ne 
tik Mitros, bet ir Adoniso, 
ir Marduko ir Oziriso gimi-

; pas prastus 
žmones.” O tikintieji buvo’ 
pasipiktinę, niurnėjo ir sa
kė: “tu perskyrei šventes ir 
privedei mus prie daugdie- 
vybės.” Bet gi galų gale, 
naujas įvedimas švęsti ka
lėdas 25 gruodžio paėmė 
viršų. Taip buvo Romoj ir

mo diena. Mat toj dienoj Itnlijoj.’ Kitose salyse, kur 
kaip tik pradeda eiti ilgyn pagonų dievų konkurencija' 
diena, reiškia gema jauna buvo mažesne, tas naujas 
r_______ ____ Senovės įvedimas įvyko daug vė—
žmonės savo dievus lygin- jiaus. Graikijoj švęsti kalė
ju .......................... das 25 gruodžio pradėjo tik-
pritaikė prie’ sadėso‘‘gimi-,tai VI šimtmetyje. Armėnų.;

pavasario saulė.

davo su saule ir jų gimimą ^as 25 gruodžio pradėjo tik-

mo” dienos—25 gruodžio. .
Kaip tik 25 gruodžio Ro

moj buvo iškilmingai šven
čiama dievo Saturno šventė 
—“saturnalijos.” Tai buvo 
linksmybės dienos, sustoda
vo teismas, skolintojai ne
turėjo teisės reikalauti iš 
skolininkų skolų, vergai 
turėjo teisę viešai vilkėti sa
vo šeimininkų drabužiais, 
žodžiu, tai buvo taikos ir 
brolybės šventė. Tą pačią 
dieną švęsdavo ir dievo Mit
ros šventę. Tas Mitra buvo 
labai pavojingas konkuren
tas Kristui. Jo pasekėjai 
taip pat sudarė bendruome
nes, vadinosi broliais Mitro
je, turėjo savo dvasiškus 
perdėtinius ir dar daug 
kuom buvo panašūs į krikš
čionis.

25 gruodžio, Mitros gimi
mo dienoj, mitraistų kuni
gai iškilmėse dalyvavo apsi
taisę puikiais baltais, rūbais, 
kaip dabar mūsų kunigai. Į 
tas mitraistų iškilmes krik-

bažnyčia da ir dabar kris- 
taus gimimą švenčia 6 sau
sio. - •

Nusikaltimų Mažėjimas 
SSRS

Spalių revoliucija, pašalinusi ’ 
gamybos priemonių nuosavybę 
ir sukūrusi sąlygas klasių likvi
davimui ir sėkmingai socializ- > 
mo statybai, turėjo milžiniškos 
įtakos ir į nusikaltimų sumažė
jimą. Jei 1933 m. nusikaltimų 
skaičius atskirose Sovietų res
publikose prilyginti 100, tai
1935 m. nusikaltimų skaičius 
buvo nukritęs taip: Rusijos 
Sov. Fed. Soc. Resp.—60, Balta
rusijoje—42, Ukrainoj—27. Per
1936 m. ir 1937 m. nusikaltimų
skaičius sistematiškai mažėjo 
toliau. Pagal atskiras nusikal
timų rūšis šis vaizdas dar ryš
kesnis. Nusikaltimų socialisti
nės nuosavybės įstatymui skai
čius sumažėjo nuo 100 1933 m. 
iki 9,6—1935
skaičius sumažėjo nuo 100 iki 
61, seksualiniai nusikaltimai 
per tą pat laiką sumažėjo 25

ščionys mėgdavo lankytis.' nuoš., užmušimai—50 nuoš. ir 
Krikščionių kunigai sugal- tt.

m., vagysčių

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
\ ,

Gal aš ir nepastebėjau, bet 
berods “Laisvėje” nebuvo 
paskelbta, kiek ištiesų So
vietų Sąjungos piliečių bal
savo gruodžio 12 d. įvyku
siuose visuotinuose rinki
muose. Maždaug, koks nuo
šimtis balsuotojų panaudo
jo tą teisę?

L. K.
Atsakymas:

Viso Sovietų Sąjungoje 
buvo 94,138,159 žmonės, tu
rinti teisę dalyvauti rinki
muose, tai yra, piliečiai. Iš 
jų rinkimuose dalyvavo 91,- K

*

113,153, arba 96.80 nuoš. vi
sų piliečių.

Tapo išrinktas Aukščiau
sias'. Sovietas, kuris suside
da iš 1,143 atstovų arba na
rių. Iš jų yra 855 komunis- r 
tai ir 285 nepartijiniai. Mo
terų į Aukščiausį Sovietą 
išrinkta 184. Joks pasauly
je kongresas, arba \ parla
mentas neturi tokio didelio 
skaičiaus moterų atstovių. ( , 
Taip pat jokioj kitoj šalyje 
toks didelis nuošimtis pilie
čių nedalyvavo balsavimuo
se, kaip šiuose Sovietų Są
jungos visuotinuose slap- • .lt 
tuose rinkimuose. j



IN MEMORIAM
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you like, ourKID EXPERIENCE"
3 you

her philosophies,

Anonymous.
That means a lit

was very pleasant

Broadway Temple,

come

back

left hook, now

have

just 
sign

and 
still 
too. 
ing

until Christmas but you still 
time to give a present that 

be appreciated 12 times more 
any other. The gift that will

in the gym office 
dough I would get

that’s 
me a

and 
day

About three hundred people were 
present at the meeting and more 
than $70.00 was collected to help the 
American soldiers fighting in Loyal
ist Spain.

our 
ac- 
our 
ac-

Then I wave it in front of 
it did •

to be- 
a job. 
had a 
family 
chance

troubles.

------0-----
PERSONAL NOTE

Sports Activity
In many cities we also have gym 

nights for girls, and we can do it

A man and woman, aged 62 
60, were found dead the other 
in a East Side apartment. The man, 
Andy Bill, was listed as a WPA 
laborer but it seemed that he could

a line for the 
hear the very 

Kane saying,

If
LDS

Our 
shall 
this 

LDS
planning to 
of athletes.

I’m going to picket. Haven’t 
ever picketed?”

“No. You mean that you’re 
going to walk around with a 
on ?”

“That’s it. And keep out scabs too,

I couldn’t see anything wrong in

i tactical error. After six more drinks, 
I deftly take a bunch of paper nap
kins and put a few bills on the top 
nnd bottom and neatly tie the whole 
thing up.
his pan. I must admit that 
look like a goodly sum of money of course, 
and for a minute, I thought I had; T

However, I am glad you 
in. Future courtesies as 
be very much appreciated. 

----- 0-
AH! TO BE A DOG!

and other Broadway hits.
Character. Building
LDS any young person can 
his or her personality, ini-

large delegations
Socials 

it is socials that 
sponsors all sOrts of x dances,

parties, informal and novelty socials 
with all sorts of ‘ games, etc. All 

I this goes to make the life of an 
1 LDS member interesting and varied 
—a life which is free from boredom.

3

.xurad., Gruodžio 21, 1937
—■ j ’ * T , * t -f.

THE EDITOR ENGLISH PART

Puslapis Trečias

TRIES TO THINK
SPORTS OLYMPIAD

The L.D.S. has announced the ap
proximate date for the Olympiad 
and we can expect various branch
es to start to work and prepare 
teams as well as individual star 
athletes. The Olympiad will take 
place in the week of August 15 in 
Pittsburgh. Such cities as Chicago ! 
and Cleveland are expected to send 
large groups of players.

August is only eight months away
and those months will fly. So to 
all branches of the L.D.S. we give 
this warning: Start preparing your ' 
teams and stars now! It is never 
too early. Request your branch to 
send it's best material to the Pitts
burgh Convention and help make the 
Olympiad the outstanding sports 
event among Lithuanian youth in 
America.

To Anonymous, from Waterbury: 
Many thanks for the clipping and 
note. Since the Lithuanian Editor is 
collecting material on allied topics, 
I have given the article to him and 
he will probably use it in a future 
editorial, 
sent it 
that will

By Tom Dean

SOMEBODY must have said that 
you profit by other people’s 

experiences, so my fine friends, put 
this down as profit. Never go hunt
ing for voung promising heavy
weights. It is a very silly pastime 
and purely as a result of indulging 
in the above, T find myself in a 
very tough spot. I am in disgrace, 
an exile. You see, I am a fierht 
manager, and I have been in a fight! 
I have disobeyed the first and only 
rule of the manager’s racket. Let 
the other baby do the slugging, you 
take the dough.

My downfall was caused by a little 
sign I saw hanging on a building a 
few weeks a<ro. It read “Star Work
er’s Club. Boxing and Wrestling 
To-Night. 25c.” I’m always the guy 
to invest two bits on any chance 
and I went un. If this was amateur 
wrestling, I thought, it would be a 
shocking novelty to see a couple of 
burpers who were cm the level.

SPORTS-HUMOR-N e w s
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION.STORIES

MEMORIAL HONORS
WORCESTER HEROES

Julius Baublis and Francis Daly, 
both killed in action while fighting 
in Spain, were honored in a Memo
rial Meeting held last week in Wor
cester.

At the beginning and at the end 
of the meeting taps were sounded in ■ 
memory of the two who gave their 
lives for a democracy. The Aido 
Chorus duet sang three songs which 
fit the occasion. Sabaliauskas
Tumaius, tenors, sang while the cho
rus teacher accompanied on 
piano.

In a simple but impressive 
mony pictures of Baublis and
were given to relatives and the im
mediate family. A painted photo in 

I a frame of Julie Baublis was given 
to the Worcester Aido Chorus, M. 
Davidonis receiving. A picture of 
Francis Daly was given to the Wor
cester Communist Party representa
tive.

and

the

cere- 
Daly

not provide enough to keep life and 
body together.

The cause of their death was listed 
as “not known” but we can safely 
say it was from starvation or cold. 
Upon news of their death the So
ciety for the Prevention of Cruelty 
to Animals rushed down to take 
charge of the spaniel that was found 
cowering in their room.

The dog will be well taken care of.

___ __

A Message To The Girls
A Talk Given Over Radio Station WMBQ, Brooklyn, 

By Mary Sineus, Active LDS Youth Member
- :--------- B _o_ a-----------

I want to say a few words about 
the importance of belonging to a 
large Lithuanian-American fraternal 
organization such as the LDS. While 
it is important for the boys to 'be
long — we must not forget the 
girls either. In this organization 
girls have the same rights to mem
bership, to hold office, and to parti
cipate in all activities just as boys 
have.

The LDS offers a most varied type 
of activity for girls. Those parti
cipating enjoy themselves, make so
cial contacts with other Lithuanian- 
Americans and also build their 
health, character, personality and 
initiative.

What sort 
terested in, 
you shall be

of activity are you in
girls ? I am sure that 
able to find that activi

ty in one form of another in 
fine organization. If it is sports 
tivity,—we organize hikes for 
members and their friends. This
tivity combines the features of sports 
and social activity. In the company 
of dozens of other Lithuanian-Americ
an young men and women we go out 
into the country, breathe the fra
grant fresh air and receive the ex
ercise which so few of us get, yet 
which is so necessary to our good 
health.

and for a minute, I thought I had ■ _ ---------  — —---- o ----- „ ...
made-a terrible mistake. He stared I that, if you like that sort of thing; 
at the dough for a few minutes, and 
then he said, “Okay! Palsy, I may 
regret this, but so much money I 
can’t refuse.”

i

*

CHORUS DRIVES FOR 
BIG MEMBERSHIP

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVĖRY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

B’KLYN AIDAS TO HOLD 
NEW YEAR’S DANCE

BROOKLYN, N. Y. — In a brief Young People, Sportsmanship, Psy- 
radio address over Station W.M.BjQ. 
during the LDS radio prograin on 
December 16th, Miss Mary Sineus, 
an active member of the Brooklyn 
BuiLDerS, summed up the advan
tages which girls have when they are 
members of the LDS. The text of 
the address follows:

The Lyros Chorus of the Lithu
anian Hall in Baltimore, Md., is 
holding a two months campaign for 
new choir members beginning the 
first Sunday in January. This is a 
trial campaign and will end the last 
Sunday in February. A prize will be 
awarded the first Sunday in March 
to members who bring in five or 
more new members by that time. 
The committee to review old mem-

Aido Chorus invites you to 
our 
The 
sum 
and

annual New Year’s Af- 
admission is the very 
of 40 cents. George 

his men will furnish the

in Brooklyn too. Volley ball, bas
ketball, bowling, skating, and other 
sports can be organized and are 
being organized by LDS Youth 
Branches in many places. Besides 
all this, every two years the LDS 
sponsors a national Olympiad track 
and field meet where there are 
girls’ events in running, jumping and 
other sports, as well as for boys. 
No other Lithuanian organization 
does so much sports work for girls 
as the LDS. In this Olympiad our 
boys and girls compete with other 
LDS athletes from all parts of the 
country for the National LDS 
Championship. We are proud that we 
have the National LDS Girls’ 
champion, Sophie Waiginis, in our 
Richmond Hill branch. She won every 
event she entered in the Olympiad in 
Rochester, N.' Y., last year, 
next National LDS Olympiad 
be held in Pittsburgh, Pa., 
August 1938. The Brooklyn 
Youth Branches are 
send

The 
attend 
fair . 
small 
Kaiser
music for. the graceful waltzes, gay 
shags, hot peabodies, merry polkas, 
etc. Refreshments will be of the 
most delicious type.

So don’t forget, the place is Lais
ve Hall, 
Eve and

1 chology, and many other interesting 1 
i subjects. Classes in the Lithuanian 
language, public speaking and orga-'

, nization are organized by many LDS
1 branches to develop the young mem- bers consists of: J. Jasaitis, V. Ja
bers and to make them valuable 
assets in the civic life of the com
munity where they live.

If you are interested in cultural 
activities, you can find them in the 
LDS Youth Branches, too. These, ! 
as well as other activities, are or- ■ 
ganized to the desires and pos
sibilities in each branch. You can I 
have dramatics, singing groups, mus- j 
ical groups, writers’ groups, and 
other groups where there is a suf
ficient number of members who show 
an interest in any one of thejn.

Join Now!
Girls! If you wish these activities, 

if you want to become one of us, 
one of those who carry on these 
activities among Lithuanian-Am- 
ericans, if you want to meet other 
Lith young people of your community 
—Join the LDS! No girl likes to stay 
home evenings brooding about having 
no friends, and no place to go.— 
Why should you when you can join 
the LDS? If there is no youth 
branch in your community we’ shall 
be only too glad to help you start 
one. Write to us for additional in
formation and for a fine illustrated 
pamphlet which tells more about oui’ 
organization. Besides all these fine 
activities in the LDS you get insu
rance and sick benefit for your dues 
which are in most cases lower than 
you would pay if you were a member 
of a club not giving these benefits. 
Do not delay any longer.—Write to 
us for more information.

Our address is LDS YOUTH SEC
TION, 419 Lorimer Street, Brooklyn, 
N. Y.

kevycia, A. Juškevycia, H. Juškevy- 
čiute, and I. Balsiute.

Members on the note committee 
are: K. Juskauskas, Jr., Jurkevycia, 
V. Jakevycia, and S. Reimontą.

Rehearsals are held at 8 P. M. 
sharp at the Lithuanian Hall under 
the leadership of Ch. Granofsky.

This correspondence is made by:
Helen Juskevicus.

the evening is New Year’s 
the time is 8 o’clock.

Be seeing you, 
A Chorus Member.

Vittorio, 11 Duce’s littleWhen
Dope, was interviewed before sud
denly sailing home to Poppa, he 
seemed rather proud that he could 
say “Scram” in English. He should 
know.

one another. But she was practical 
as well. It was while she was at
tending college one day that she saw 
a young person like herself giving 
out leaflets denouncing war and fas
cism. Without hesitation she asked 
for permission to help her and help 
her she did. Why did she help? 
Was it because she knew or liked 
that young person? No! It was be
cause she realized that those far off 
ideals mo\ed up a step. It was then 
that she realized that she wanted 
to be a journalist morq than ever. 
She wanted the whole world to know 
the unsurpassable objective of hers. 
And again she showed her practi
cability by writing compositions and 
poems exposing this present decay
ing society and substituting a better 
one. She evert became more practi
cable by joining an organization 
which had the same objective, and 
that being the Young Communist 
League. She knew that alone she 
counldn’t accomplish much but in a 
organization there was that con
sistent strength. She was elected 
editor of a Y. C. L. paper the first 
meeting she participated in. There 
could be no doubt in anyone’s mind 

1 she would have done some great 
work in the Y. C. L.

So you see
ideals, principles and influences on 
other people will never be ex
tinguished. After she had died one 
of her friends remarked that in the 
few months that she knew Elyte, 
she learned more about the philo- 

' sophy and objective that is necessary 
in one’s life then she had ever 
learned before.

December 13, 1937 marks the end 
of the short lived life of Elyte Gro- 
zan whom, I’m sure, you remember 
because of the enlightening and vigo
rous poems and compositions which 
she contributed to the Laisve Youth 
Section. Born on June 11, 1917 makes 
her twenty years old when she be
came the victim of pneumonia and 
indirectly the victim of this oppres
sion, this inequality of opportunities, 
this greediness and unscrupulousness 
exercised by a hand-full of people. 
All she wanted was a chance 
come independent by having 
She realized that her parents 
difficult time maintaining 'a 
and all she wanted was that 
to alleviate her parents’

■ Didn’t she have every right to want 
that chance after finishing high
school and two years in college? At 
what price did she get this educa
tion? She worked almost for nothing 
as a companion to a rich child. Out 
of her meagre earnings she paid for 
her own tuition and helped the fa
mily as much as she was able to. 
She enrolled in college to study 
journalism and was progressing ve
ry rapidly when she lost her job. 
And it was while she was looking 
for a job to continue her tuition 
that she contracted a cold.

The cold didn’t stop her from 
searching for a job; for on one side 
she saw the financial conditions at 

j home and the extention of her 
schooling and on the other side she 

! saw the futility of staying home 
• without immediate help to her 
1 troubles. She didn’t stay home but 

went searching for a job until she 
secured one, but she never started.

1 She was taken to the hospital and 
about a weekiater she passed away.

Yes, she died, that is physically, 
, but her work and ideals never will. 

She had felt this economic strife in 
her high-school days; she felt it 
more acutely when she started col
lege. With a strong feeling for the 
destitution and helplessness of the 

! people, she dreamed of a better so
ciety where people have access to a 
prosperous and happy life, where 
culture flourished amongst all. She 
dreamed of a society without wars 
whęre people helped and not killed

Dramatics
Those who are interested in drama 

will find that there is activity in 
that field too, such as the presen
tation of the comedy, “The Fatal 
Necklace,” by the B’klyn Builders 
Branch at their last dance. Not only' 
do we present plays, but we also 
form theatre parties and go to see 
plays on the legitimate stage, such 
as our recent trips to see “Julius 
Caesar”

GIVE A SUB FOR 
A XMAS GIFT!

personally, I never tried it. I told 
him to go ahead.

THE NEXT day I got to wonder
ing where my future champ 

was and what he was doing. After 
all,ęchamps don’t grow on trees and 
maybe I ought to keep an eye on the 
kid/Just to ease my mind, I took a 
cab and went over to the joint. It 
was a factory way downtown, and 
there was quite a crowd in front of 

.the place. About.thirty guys, includ- 
two, he would be ready for a few i jng Joe, and a few janes is walk- 
soft fights and a build-un. The only ing up and down carrying signs with 

Strike on them in big letters. I-don’t 
mind that, but there is about twenty 
rough looking gorillas hanging 
around, and that didn’t smell so 
good. I didn’t want my champ black- . - 
jacked by some five buck a day slug, 
although there was a few cops 
around. Still it looked bad. Somebody 
next to me says, “The dirty rafs, 
they’re trying to run scabs in.” Right 
away, I make' for Joe because while 
everybody knows that a scab is a rat, 
he is also a worker. But these cheap 
slug-uglies looked as though the on
ly work they had ever done was with 
a lead pipe. I get next to Joe and 
reach up and tap him on the shoulder 
and say, “Hey kid, blow. It looks like 
trouble is about to slap us on the 
shoulder.” But Joe just shakes his į 
head and keens on walking, and I get 
in line in back of him, right in front 
of a cute broad, and I say, "Listen, 
Joe, don’t be a sap. Fight only when 
you get paid for it. You might break 
a knuckle on some of these marble 
heads.” Before Joe ‘can answer, a 
couple of the apes make a rush for 
the picket line, and I get a wallop 
on the jaw and go out.

When I come to, there is a small 
riot going on. The cops and the 
thugs had formed a united front 
against the strikers and was smack
ing them around with their clubs, 
while the strikers were fighting back 
with their fists and doing all right. 
I see my Joe swinging away in the 
midst of the crowd, and I get very 
worried. Also I am very mad. There 
is nothing that irritates me more 
than to get slapped on the kisser. 
There is a copper standing near me 
and waiting to get into the scrap, 
and I go up to him and say, “You 
bulls are hitting the wrong guys. 
This is plainjy a case of self-defense. 
We were, I mean they were, peace
fully picketing and these dirty—er— 
thugs attacked them. Kindly stop 
this affair and arrest the thugs. I’ll 
Swear out a warrant.”

THE BULL says; “Oil, a Red, 
hey?” and makes a pass at me 

with his stick. I am now very, very 
angry. I mean I’m a good law abid- 

nas, L. Collwell, M. Sineus, Aldona ipg citizen, voting a straight ticket į * luvy, „„„ VIiOiO Ulie uvvw 
Klim and five musicians. ; every year, dodging the income tax gleam of light; if the managers and

In all there will be 52 persons -f................................. * ’ - - . ...

1 This kid Perry was the goods. I 
had him down the gym every day 

I and baby, could he wallop! Either 
hand contained T.N.T. and he was 
fast on his puppies. I had an old- 
timer teaching him something about 
the finer points of boxing, and I 
figured that in about a month or

thing I didn’t like was that the kid 
had brains. Brains in a pug is very 
bad. I like a good dumb slugger who 

, can’t count very well. As you can 
There was £ small crowd there, see, the outlook 

and they trotted out a couple of 
lightweights and then a few welters, 
and I got ready to go. The kids 
were good but not' pro material. 
Just as I get to the door, I see the 
rather sloppy figure of Danny Kane 
over in a corner, and I take off my 
hat and sit down. Danny is just a 
dumb manager; he once asked if I 
knew that old man, pop corn, but 
when you see a manager at amateur 
fights, there’s a reason and I wanted 
to see the reason. Soon, they put on 
a couple of big boys, and right away 
I see the reason. There is a big 
boy named Joe Perry, and he wasn’t 
in the ring but a second when he let 
fly a left hook that landed not so 
gently on his opponent’s chin, and 
said opponent dropped flat on his 
pan, also not so gently. Now a 
right hook is a very handy thing to 
own, but a good 
that’s something!

As I’m Thaking 
dressing room, 
annoying voice of 
“Take your time, chump. I already 
got him signed up.”

“Why Danny, 'fancy seeing you 
here,” I say' politely, “Who 
you got signed up?”

“Just another Joe Louis, 
all,” he answers and makes 
present of a silly smile.

"You’re very fortunate, my good 
friend. Shall we go downstairs and 
take a snifter or two in honor of 
your good luck, while tįhe boy wonder 
is dressing?” I ask.

Now if Danny was drowning and 
had already gone down twd times 
and help came, the first thing he 
would ask for is a drink. While I 
don’t exactly pride myself on the 
feat, I can take down numerous 
shots without losing my head and so 
after the sixth drink, I take out a 
neat little pile of ones and say 
"Danny, you wouldn’t care to trade 
that contract you have so snugly in 
your pocket for this round little pile 
of greenbacks?” į

The lug just looked at me and ’ 
Ihughed, and I see I have made a

till yesterday.
I was sitting 

thinking of the 
when Joe became champ and also
figuring which of the Broadway mob 
I would have to cut in before I got 
the big matches, when Joe comes in 
and says: “I won’t be able to 
down tomorrow.”

“No, why not?”
“I’m going to picket.”
“You’re going to what?”
“Picket. You know, march

and forth with a sign on. You see, 
I’m a metal worker, and our union 
iš on strike for a living wage, and

ACTORS GOING TO 
PLAY IN BOSTON

Due to the requests of many read
ers, I have secured the names of the 
performers who will come to Boston 
on Christmas Day to put on “Kor- 
nevilio Varpai”.

Coming in a private bus we have:
Helen Brunza, Laura Beparst, Al

dona Bernot, Camille Brusak, Vice- 
Pres. Mary Brown, Sec. Emily Kli
mas, Melvina Sukackas, Hilda Kasul, 
Adele Pakalniškis, Anne Wagnis, 
Irene Sherry, Fin. Sec. Bea Kala- 
kauskas,. Pianist Aldona Žilinskaite, 
May Ramoška, Albina Deps, Mary 
Asmin, B. Bartasunas, L. Liepus, 
Anne Sholl, Dir. J. Valentis, G. Ka
zakevich, P. Pakalniškas, A. Navic
kas, A. Sherry, J. Gribas, Peter 
Dumblis, K. Lelešius, F. Yakštis, Al 
Purvenas, T. Yhkštis, T. Sineus, 
Pres. E. C. Duben, George Klimas, 
J. Judžentas, Nick Pakalniškis, V. 
Brunza, J. Adomėnas and one muši- I 
cian.

Coming via other routes: Mus. Dir. 
B. šalinaitS, A. Pikunas, A. Orman, 
A. Jeskevich, J. Sukackas, H. Kau-

In the 
build up 
tiative, and character. To do this, we 
sponsor many educational activities 
in the most ; interesting manner. 
In our branches we often arrange 
lectures, debates, chalk talks, etc. 
The subjects most often dišcussėd 
in our branches by experts in each 
field are Youth and Peace, Youth 
and Crime, Health Problems of

for less than five bucks, and here 
this flatfoot, this public servant, was 
giving me a pushing around. I duck
ed out of reach of his night stick 
and with great presence of mind, I j 
picked up a small crate that was' 
lying in the gutter and crowned the 
cop with it. Then I made for Joe. 
I may not be so much with my 
dukes, but with a chair or a sawed 
off cue in my hands, I can work 
wonders. I started what was left of 
the crate going, and in ho time 1 
had knocked three of the thugs for 
a loop and was right beside Joe, who 
was neatly polishing off a guy. _I 
had to stop for a moment and admire 
the ease and grace with which he 
clipped the ape aloijg the side of, 
the jaw, and how ungracefully the I 
thug hit the sidewalk. But a crack 
on the head reminded me where I 
was, and I started laying to with my 
box, but not before I had shouted to 
Joe to hit them in the stomach, 
merely as a precaution to protect his 
hands. Also a good sock rin the 
middle makes you think twice about 
getting up and fighting again.

In a few minutes, it was all over 
those of the thugs that could 
walk, were doing it and fast, 
I got to admit that I was feel
great. It does something to you

when you lay out a guy, especially, 
a scab or a thug-ugly. There’s noth
ing like bowling over a few scabs to 
give you that healthy morning ap
petite. Joe and some of the other 
guys came around and gave me quite 
a patting on the back, and as I said, 
I was feeling like a hero and plenty 
gay fvhen I suddenly see that so- 
and-so Danny Kane across the street. 
Right away I get a cold feeling at 
the pit of my bread basket. I know 
that he’ll spread the word around 
and I’ll be ruined on the stem. The 
boys will think that I got soft in the 
heaej. Who ever heard of a fight 
manager fighting?

I feel low, but there is one little

srauns. , like all the big shots, and even when (the boys won’t talk to me, well—I’ll 
Pres. 11 was younger, I never sold my vote picket them right and left!

There are only four more shopping 
days 
have 
will 
than 
remind a person of the giver every 
month is a ' subscription to the 
“Voice of Lith.-Americans”.

According to information recent
ly received from the “Voice” publish
ers, about three hundred subs have 
already come in.
tie more of a boost and we can 
expect the “Voice” to appear early 
in 1938, perhaps in January or Fe
bruary.

All Lithuanian-American youth 
must get behind it so that the ma
gazine of, by and for the Lithuanian 
youth can appear as soon as possi
ble.

Write immediately to the VOICE 
of Lithuanian-Americans for infor
mation on how you can earn money 
during this VOICE subscription cam
paign.

B’KLYN LITHS WHIP 
M’N’H’N RAVENS

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

The Brooklyn Liths added another 
victory to their list by defeating -the 
Manhattan Ravens, 46 to 22 at the 
loser’s court - 
in' Manhattan.

The entire contest, with the ex
ception of the first quarter, was 

'constantly in favor of the Lithu
anians.

In the first quarter both quintets 
played an unusual strong defensive 
game. At the end of the quarter the 
score favored the Ravens 7 to 6. 
In the second quarter the Liths 
managed to surpass their opponents 
by a margin of three points. At the 
end of the half the Liths emerged 
with a 13 to 10 score, in their favor. 
Pete Wallace and George Mayer, of 
the Lithš, were mainly responsible 
for the scoring. Hal Rubin, of the 
Ravens, shone for his quintet.

During the second half the Brook
lyn Liths set a pace that the Ravens 
could not follow. Scoring in this half 
proved to be a simple matter for 
the Liths. Time and time again the 
Liths forged themselves through the 
zone defense of the Ravens th widen 
the margin between 
Vinnie Zelinsky, in 
played his ability 
shifting and finally
teammates. At the final whistle the 
score stood 4G to 22 in favor of 
the Brooklyn Liths.

Anthony Kaires.

the two teams, 
this half, dis

in cutting and 
scoring for his

?<!■

“Don’t lemme get drunk, Gus—I am taking over one of Pop’s 
factories today.”

Manhattan Ravens

Zornberg, E.
G. F. P.'
1 0 2 1

Meiselman, S. 3 0 6-
Wishbow, Cy 0 0 0' ■V **<Rosenberg, Mel 2 0 4
Rothenberg, Art 0 0 0
Rosen, Rube 0 0 0
Rubin, Hal 5 0*10

Total
Brooklyn Liths

11 0 $2

G. F. k
Petonis, J. 3 2 8 "Vi!
Bružas, V. 3 1 7
Vilkaitis, P. 6 0 12
Zelinskas, V. 5 0 10
Mayer, G. 4 1 9

—— <
Total 21 4 46 'O.
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/Tąsa)
Bet tuomet politinė ir ekonominė pa

saulio padėtis nebuvo tokia, kokia ji 
šiandieną yra. Prieš dvyliką metų tas 
juodrudis devyngalvis fašistinis sma
kas dar nedrįso viešai pasirodyti visam 
savo bjaurume. Pasibaigus Didžiajam 
Karui, atrodė, kad jau karai pasibaigė 
ant visados. Tuomet susitvėrė Tautų Są
junga, kurios tikslas buvo apsaugoti pa
saulį nuo karų. Tuomet atrodė, kad dar
bininkai, kad ir išnaudojami, bet per ilgą 
laiką ramiai darbuodamiesi galės savo 
gyvenimo sąlygas šiek tiek pagerinti.

Bet ką gi mes matome šiandien: Fa
šistinis smakas laikosi užtūpęs beveik vi
są ^Europą ir dalį Azijos. Jis terorizuoja 
kąru viso pasaulio ramius gyventojus. 
Su kiekvienu jo prasižiojimu iš jo nasrų 
verčiasi ugnies liežuviai, nuodingi ga- 
zai ir švininis lietus, skleisdamas mirtį, 
badą ir skurdą darbininkų eilėse. Tas 
devyngalvis smakas šiandien puotauja 
tūkstančiais lavonų, išžudytų nekaltų 
vaikų, moterų ir ramių darbininkų. Jis 
šiandien gesina savo kraujatroškį upėse 
kraujo krįtusių darbininkų kovoje už de
mokratiją, laisvę, kultūrą, civilizaciją ir 
visa tai, kas padaro žmogaus gyvenimą 
vertu gyventi.

Jei dvylika metų atgal Italijoj, Vokie
tijoj ir kitose Europos šalyse valdžios 
buvo netik demokratiškos, bet ir pusiau 
socialistiškos, jei tada atrodė, kad per
versmas iš kapitalizmo į socializmą įvyks 
evoliucijos keliu, be didelių aukų ir jei 
tada atrodė, kad darbininko gyvenimo 
sąlygos palengvėlio nuolat gerės, tai tik 
buvo nepamatuotos svajonės ir sapnai 
gyvenime nepatyrusio jaunuolio. Tikrie
ji faktai kitką rodė.

Bet šiandien, kuomet rūkai to nepa
matuoto optimizmo prasiblaivė ir kuo
met faktais paremtas naujas lapas pa
saulinės istorijos atsivertė, tai ir tas ma
no pasauliažiūros reginys neatrodo toks 
šviesus ir gražiaspalvis, kaip kad jis ta
da atrodė, šiandien, kuomet žiaurieji 
darbininkų ir civilizacijos priešai pasi
rodė savo tikroj spalvoj, tai ten toli gy
venimo horizonte niūkso juodasis debe
sys į vietą daugiaspalvės orarykštės. 
Šiandien, kuomet darbininkų masės, žy- 
giuodamos pirmyn į šviesesnę ateitį, su
sitiko ant progreso kelio tą devyngal
vį fašizmo smaką, tai laikinai darbinin
kų pirmynžanga, kartu ir civilizacijos 
pirmynžanga sulaikyta, iki tam bestijai 
nebus nutrauktos visos devynios galvos.

Man taip besvajojant, pasigirdo mano 
kolegos balsas, šaukiantis mane ant 
pietų.

Kempės valgykloj aš susitikau daugiau 
savo kolegų, kurių jau nebuvau matęs 
per dvyliką metų. Nekurie iš jų buvo 
matininkystės instruktoriais, vienas iš 
ten esančiųjų jau profesoriaus laipsnį 
pasiekęs, o kiti buvo šiaip sau atvykę 
atostogų. Bet, išskiriant kalbas apie pa
prastus, kasdieninius įvykius, mes nesi- 
leidom į gilesnius dalykus; viena, dėlto, 
kad buvo trumpa laiko, o antra, kad 
kiekvieno iš mūsų pasauliažiūra buvo 
pasikeitus ir reikėjo pradinio prisiren
gimo, kad susipažinus su viens kito nuo
monėmis.

Papietavęs ir atsisveikinęs su savo 
draugais ir pažįstamais, aš leidausi to
liau, į patį šiaurrytinį valstijos kampą, 
Eastport, kur federalė valdžia buvo pra
dėjus statyti elektros stotį ant Passama
quaddy Įlankos.

Dar man tebesant studentu, inžinierius 
Cooper, kuris pabūdavo j o Dnieprostro- 
jaus ir daug kitų hydro-elektros' stočių 
Sov. Sąjungoj ii* kuris yra užsitarnavęs 
didelę pagarbą nuo Sovietų Respubli
kos, jau mums buvo davęs lekcijas apie 
šį projektą. Suvartojant jūrų pakilimo 
jėgas, čia galima pagaminti beveik neap- 
ribuotą kiekį elektros. Čia jūrų pakili
mai yra nepaprastai aukšti. Jie pasiekia 
apie penkiasdešimts pėdų aukščio. Kuo
met jūros ant tiek pakyla, tai laivai upe
liais ir užlajomis gali nuplaukti apie dvi
dešimt mylių į viduržemį, kur, jūroms 
nuslūgus, randasi tik dumblynų laukai. 
Pagal inžinieriaus Cooper planą, čia gali
ma užtvenkti Passamaquaddy ir kitas, 
mažesnes, įlankas taip, kad būtų galima 
palaikyti nuolatinį vandens aukštį elek
tros turbinoms sukti. Kadangi čia yra

neapn'ibotas vandens kiekis, tai būtų ga
lima pagaminti irgi neapribotą kiekį 
elektros. Išskiriant kaštus pabudavojimo 
tvenkinių ir elektros stočių, čia elektros 
jėga galima būtų gauti beveik veltui.

Inžinierius Cooper jau senai, apie tai 
svajojo ir planavo, bet tik išrinkus pre
zidentą Rooseveltą tebuvo pradėta imtis 
rimtai už darbo. Darbas ant šio naudin
go projekto jau buvo gerokai pradėtas. 
Čia federalė valdžia buvo pabūdavo jus 
čielą miestelį moderniškų namukų, kur 
prie to projekto dirbanti darbininkai bū
tų gyvenę. Čia buvo suvežta daug maši
nerijos ir kitokių įrankių, čia matytis 
šėtros ir sandėliai medegoms ir įran
kiams. Matytis jau šian ir ten pradėta 
aktualis darbas ant tvenkinių.

Bet Maine, valstijos atgaleiviai politi
kieriai, susitarę su Bangor elektros kom- ' 
panija, padarė tam viskam galą. Elek
tros kompanija, per savo agentus, pri
kalbino Washingtono atstovus ir senato
rius, kad neduotų daugiau pinigų tam 
projektui. Tas išėjo kompanijai ant nau
dos todėl, kad ji ir dabar galės lupti auk
štas kainas už elektrą, kaip kad ji lupo 
iki šiol.

O kasgi dėlto daugiausia nukentės? 
Niekas kitas, kaip tik darbo žmonės. Pir
miau jie turi nuostolių dėlto, kad tie val
džios pastatyti budinkai ir įrankiai, už 
kuriuos buvo sumokėta iš jųjų surinktų 
taksų, dabar pūsta ir trūnija. Antra, kad 
iš jų ir toliaus bus lupamos aukštos kai
nos už elektrą. Ir galutinai, kad tūkstan
čiai iš jų, kurie būtų turėję sau darbus 
prie to projekto, turėjo pasilikti bedar
bių eilėse. Ir ta visa žala tūkstančiam 
Maine valstijos piliečių tik vien dėl to, 
kad elektros kompanija užsispyrė palai
kyti aukštas elektros kainas.

Apžiūrėjęs Passamaquaddy projektą 
ir pamatęs savo akimis ta visą žalą, ku
rią kompanijų agentai ir jų kohartai, at
galeiviai politikieriai, daro Amerikos 
žmonėms, aš leidausi atgal į piet-ryčius. 
Kadangi, man atvykus į miestą Bangor, 
saulutė jau slinko už medžių viršūnių, 
tai aš ir nutariau apsinakvoti tam mies
te ir šiek tiek su juomi susipažinti.

Apsistojau vienam paprastam viešbu
ty, prie gelžkelio stoties, kur darbininki
ja daugiausiai lankosi. Kuomet aš pa
klausiau viešbučio užveizdos, ar nesiran
da blakių miegamuose kambariuose, tai 
jis, įsižeidęs, man atsakė, kad čia apsi
stoja dauguma gelžkelio darbininkų — 
net ir garvežių vairuotojų ir pečkurių. 
Jie nesurandą jokių čia nepatogumų. Jis 
galutinai man pareiškė, kad jo viešbutis 
esąs vienas iš švariausių Bangor mieste. 
Į tikrintas tais jo argumentais, aš ir užsi
sakiau kambarį. •

Kadangi dar buvo ankstyvas vakaras, 
tai aš nuėjau pamatyti judžio “Good 
Earth.” To judžio tema, tai pakilimas 
biedno Chinijos ūkininko į turtuolius per 
savo darbštumą ir per kokį ten laimikį 
— radus perlų vieno turtuolio namuose, 
laike revoliucinio sumišimo. Tas judis 
turėjo būti orientališkoj dvasioj, bet iš
skiriant blogai nupeizotas orientates sce
nas ir kostiumus, jis visas buvo permir
kęs kapitalistine propaganda ir gatvi
niam džingoizme. Jo dvasia chiniečiui 
buvo daugiau svetima, nei mums yra sve
tima chiniečio kalba.

Nežiūrint visų užtikrinimų,' kad kam
bariai švarūs, prieš einant gulti, aš ma
čiau šian ir ten sienos plyšiuose būrelius 
blakių, laikančių konferencijas. Bet ar 
tai dėl pasigailėjimo kaipo nuvargusio 
keleivio, ar tai dėl neužbaigto prisirengi
mo, jos mane tą naktį neatakavo ir leido 
man gerai išsimiegoti. Bet ant rytojaus 
aš iš ten išsinėšinau. Pakilau kaip aštuo- 
nios ir išėjau apžiūrėti miesto.

Bangor miestas nesiskiria nuo kitų in- 
. dustrialių Amerikos miestų. Ten apie vi- 
durmiestį, kur ponija susirenka, randasi 
ir keletas puikių viešbučių ir švarių val
gyklų. Taipgi randasi gražus parkas ir 
puikios gatvės apię miesto valdybos na
mus, kur politikieriai su industrijų mag
natais, lyg tos blakės sienos plyšyje, po
sėdžiauja ir planuoja, kaip atakas daryti 
ant streikierių ir kaip numalšinti neri
maujančias minias alkanųjų. j

(Bus daugiau) j

Skaitytojų Balsai
Darbininkas Gauna $1, 

Bosas—$6
Kapitalistų spauda rašė ir 

dar rašo, būk iš šalies įplaukų 
darbininkai gauna didelį nuo
šimtį. Pavyzdžiui, buržuazinė 
spauda rašo, kad darbininkų al
gos 1936 motais sudarė 66 nuoš. 
visų šalies įplaukų; 65 nuošim
čius—1929 metais. Robert R. 
Nathan, “chief of the national 
income”, parašė brošiūrą, tikrin
damas, kad darbininkai gauna, 
kaip jis sako, “fairly good in
come. ...”

Ponas R. R. Nathan, sukrovė 
ant darbininkų visas dideles su
mas pinigų, kurių alginiai dar
bininkai visai negavo. Jis pri
skaitė korporacijų aukštus vir
šininkus, kurie gauna po kelis 
šimtus tūkstančių dolerių į me
tus, jis priskaitė pašalpinių dar
bininkų algas, kur buvo išmokė
ta 1936 metais apie $2,000,000,- 
000, ir net priskaitė pensijas 
prie darbininkų algų. Bet ne
žiūrint, ką p. Nathan prie dar
bininkų algų priklijavo, jis dar
bininkų tuo.mi neįtikins.

“The Census Bureau” sako 
visai ką kitą. “Dabar paimsim 
istoriją 50 metų atgal,” sako 
“Census Bureau,” “kuri buvo 
parašyta Terrence V. Pwoderly, 
tais laikais buvusio “Master of 
Knights of Labor.” Pagal Pwo
derly raportą, kuris buvo iš
duotas 1880 metais, pasirodo, 
kad tada Jungtinių Valstijų in
dustrijos išmokėjo darbinin
kams algomis $947,953,795, o 
produkcijos vertė pasiekė $5,- 
369,579,191. Tais laikais darbi

Lietuvos Žinios
Aiškinama Kas Nužudė Ve
liuoniškį Vežiką Grinblatą

Lapkričio 18 d. iš ryto Ku
lautuvos kurorto miške rastas 
užmuštas pil. Saja Grinblatas,

algo- 22 metų amžiaus. Kriminalinė 
1935 policija nustatė, kad Grinbla- 

nužudytas apiplėšimo tiks
lais. Įtariamas vilijampoliškis
Vaitkevičius, jau kelisyk baus- 

itas už vagystes ir kt. nusikalti- 
į mus. Vaitkevičius areštuotas, 
i Tardo tardytojas p. Žukauskas.

ninkai gavo 17.6 nuošimtį iš ša
lies įeigų. Tai buvo 57 motai tam 
atgal.

1929 metais buvo geriausi 
laikai. Census Bureau raportuo
ja, kad tais metais darbininkai 
gavo algomis $11,607,287,154, o

1 produkcijos vertė siekė $69,- 
960,909,712. Iš tos milžiniškos 
sumos darbininkai gavo 
mis tik 16.6 nuošimčių.
metų paskutinis raportas paro- tas 

'do, kad darbininkai algomis ga
vo $7,544,338,434, o fabrikų 
įeigos buvo $45,795,763,062. To
kiu būdu darbininkai algomis 
gavo 16.5 nuošimčių. Fabriko 
darbininkai gavo $6,596,384,639
daugiau algomis 1935 m., negu Į 
1880 m., bet fabrikantai gavo | 
daugiau $40,390,183,871 už pro
dukciją. Kitais žodžiais sakant, 
kada k a pitalistas-fabrikantas 
uždirba $6.60, tai darbininkas 
gauna algomis tik vieną dolerį. 
O dar kitaip sakant, kada fab
rikantas uždirba $1.00, tai dar
bininkas gauna tik 15c.

Taipogi reikia žinoti, kad ši
tos skaitlinės buvo padarytos 
pačių kapitalistų, ir net jie pa- 

i tys pripažįsta, kad darbininkų 
algos nebuvo pasiekę aukščiau, 
kai 17.6 nuošimčių iš visos ša
lies įeigų. Ir tai buvo net 57 me

stai tam atgal. Reiškia, darbi
ninkai dabartiniu laiku gauna 
mažesnes algas, negu 1880 me
tais.

A. Vitkus.

Chicago, Ill.—Per gaisrą, 
Superior degtukų kompani
jos dirbtuvėj apdegė 7 jau
nos darbininkės ir vienas 
darbininkas. Dviem jų grę- 
sia mirtis.

Valstybės Iždo Parama 
Bažnyčioms

Kaunas. — Smetonos valdžia 
duoda nemokamai ir išsimokėti
nai miško medžiagos šių bažny
čių statybai: 1) Ąžuolų-Būdos, 
Marijamp. apskr., bažnyčiai už 
1 tūkstantį lt. nemokamai ir už 
500 lt. išsimokėtinai, 2) Arioga
los bažnyčiai — 1 tūkstantį lt.

nemokamai, 1 tūkstantį lt. išsi
mokėtinai, 3) Apytalaukio baž. 
—500 lt. nemokamai, klebonijos 
trobesiams — 500 lt. išsimokėti
nai, 4) Dusetų parapijos salei 
statyti — 500 lt. išsimokėtinai, 
5) Griškabūdžio bažnyč. — 1 
tūkst. 500 lt. išsimokėtinai, 6) 
Gižų bažnyčiai — 300 lt. išsi
mokėtinai, 7) Juodupės bažn.— 
1 tūkst. išsimokėtinai, 8) Kruo
nio bažn.—1 tūkst. 500 lt. ne
mokamai ir i tūkst. 500 lt. išsi
mokėtinai, 10) Rudaminos baž. 
—500 lt. nemok., 500 lt. išsim., 
11) Rokiškio moksleivių bažny
čiai—1 tūkst. lt. nemokamai, 
500 lt. išsimokėtinai, 12) Slavi
kų klebonijai 1 tūkst. lt. išsi
mokėtinai, 13) Vadaktų parapi
jos salei—už 1 tūkst. lt. išsimo
kėtinai. *

Madridas.—Praeitą šešta
dienį Ispanijos liaudiečiams, 
apsupantiems fašistus Teru- 
elyj, teliko tik pusantros 
mylios iki to miesto sienų.

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

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

8791 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, 1IICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964
B

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.
0'

Aido Choras Važiuoja Bostonan
Aido Choras iš Brooklyn, New York Bostone Perstatys Operetę

"Kornevilio Varpai"
Puikiai išsilavinę artistai ir visas Aido Choras suvaidins Bostono apylinkei gražią operetę Kalėdų Dienoje,

i 25-tą Dieną Gruodžio (December)
Man Hall, New England Conservatory of Music

Huntington Ave. ir Gainsborough Street Boston, Mass.

A

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas kompozitorės Bronės Šalinaitės, kuris suvaidins operetę “Komevilfo 
Varpai.” Lošimo mokina artistas Jonas Valentis. Kiekvienas kultūriškas lietuvis privalo pamatyt šį veikalą. Puiki mužiką 
ir gražiai bus suvaidintas pats veikalas.

PO OPERETĖS BUS Š ORIAI IR VAKARIENĖ
Pakeista Vieta Vakarienei, Ji Bus: Ritz--Plaza, 218 Huntington Avė., Boston, Mass.

įranga yąkarienėn ir šokiam 50c.; šokiam 25c. Duodavę už žemą kainą todėl, kad neturime tikslo daryti petaa.
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Memeriai Mitingas
Gruodžio 12 d., Lietuvių sve

tainėje įvyko masinis tarptau
tinis mitingas pagerbimui dvie
jų worcesterieciu, Juliaus Baub
lio ir Francis Daly, kurie krito 
Ispanijoje 13 d. spaulių mūšiuo
se su fašistais Aragono fronte. 
Jtie buvo laisvanoriai nuvykę 
padėti kariauti Ispanijos demo
kratijai.

Julius B aublis, 
pirmutinis Amerikos lietuvis, 

žuvęs Ispanijoj kovose su 
su fašistais.

Į mitingą susirinko apie 300 
žmonių. Ant estrados buvo pa
statyta žuvusiųjų dideli paveiks
lai, apjuosti juodu ir raudonu 
audeklu. Pirmininkui atidarius 
susirinkimą ir paaiškinus jo 
esmę, paprašyta prigesint švie
sas ir tai padarius, kornetas su
trimitavo laidotuvių maršą. 
Tai buvo liūdesio momentas.

Po to perstatė Aido Choro so
listus, J. Sabaliauską ir V. Tu- 
manį padainuoti duetus. Jie su
dainavo tris atatinkamas • dai
nas tokiam susirinkimui. Jiems 
akompanavo pianu J. Karsokie- 
nė. Dainavimas labai puikiai 
sutartinai išėjo. Liūdnas, bet 
žavėjantis skambesys viliojo, 
kad daugiau dainuotų. Ne vie
nam susirinkusių akis ašaros 
vilgė. Po to kalbėtojai prakalbas 
sakė. Lietuviškai kalbėjo J. 
Skliutas. Kiti visi kalbėtojai an
gliškai kalbėjo ir gana gerai da
lykus atpasakojo apie Ispani
jos einamąjį civilį karą. Aukų 
susirinkusieji sudėjo Ispanijos 
demokratijos naudai virš $80. 
Rengėjai įteikė po didelį paveik
slą žuvusiųjų namiškiams.

Nekantrus.

Karvelių Tėvui, McKees Rock, 
Pa. — Ačiū už korespondencijų. 
Prašome rašinėti dažniau.

Sokiečiui, Pittsburgh, Pa. — 
Prašom rašinėti dažniau.

Minersville, Pa.
Debatai-Diskusijos

Gruodžio 12 d. š. m., įvyko
debatai-diskusijos, bet debatorių ! giau piliečių.

I -Į\ /f • ‘ 1 * X

išsireiškimąi mažką atatiko te
mai: kodėl reikia rašytis, darbi
ninkams lietuviams į Komunis
tų Partiją. Buvo tik kaip ir nag
rinėjimas užmetamų kalčių ant 
tūlų veikiančių K. P. narių, būk 
jie komjudėjime veikia tik dėl 
savo asmeniško pasipelnijimo ir, 
būk už tai jų visi nekenčia ir 
per tai nestoja nauji nariai 
partiją.

Oponentai buvo S. Pečiulis, iš 
kitos pusės K. Arminas. Jiems 
buvo duota kalbėti po 20 minu
čių, antrą syk po 10 min.

Gerai, ftad čia taip dalykai iš
siaiškinu Dabar manoma, kad 
tai demoralizacijai, kuri buvo 
nešama į mūsų progresyves or
ganizacijas, kelias bus užkirstas.

Po viso to, d. D. M. šolomskas 
pasakė išvados prakalbą. ‘Pir
miausia papeikė debatorius, kad 
jų kalbos neatatiko temai. Pa
stebėjo Arminui, kad jis veik ne
atsakė į jam daromus užmeti
mus, o daugiau išsigyrė save. O 
Pečiulį smarkiai išbarė už kal
tinimus draugų be faktų, be 
darodymų.

Keli metai atgal, Pečiulis bu
vo K. P. vieneto nariu. Dabar 
d. šolomskas kvietė jį vėl įstoti, 
bet, matydamas, kad jis negrįš, 
kur yra Arminai, tai pasiūlė su
tverti kitą vienetą. Atrodo, kad 
jie sutvers. Geros kloties! Lai 
draugai veikia. Visur tas pats 
komunistinis judėjimas.

A. Ar bučiaus kas.

Binghamton, N. Y.
Gruodžio 11 d. įvyko Ko

munistų Partijos spaghetti va
karienė. žmonių atsilankė ne
mažai. Ši pramoga buvo ruo
šiama dapildymui kvotos, $350, 
kuri yra paskirta mūsų miesto 
komunistams surinkti. Laike 
vakarienės kalbėjo jaunuolė 
Adelė Poter, drg. Morris ir 
Helen Žukaitė, to vakaro pir
mininkė, tarė kelis žodžius.

Visi kalbėtojai kvietė susi
rinkusius stoti į K. P. ir padė
ti jai sukelti reikiamą kvotą’ 
pinigų, tyors Binghamtonas 
stovi neblogai, reikale pinigų 
sukėlimo, bet mes dar turime 
gerai pasidarbuoti, kol išpil- 
dysime savo kvotą. Komunistų 
Partija prašo jūsų, draugai ir 
draugės paramos. Partija ko
voja už visos darbininkų kla
sės reikalus, tad mūsų visų 
pareiga ją remti materialiai ir 
moraliai.

Mūsų gerieji biznieriai šiai 
pramogai aukojo įvairių daik
tų. štai jų vardai: J. K. Vai
čekauskai, gražių gėlių, ku
rios leista išlaimėjimui; A. Na
valinskas, gėlių vazoną; Gol- 
cery, mėsos, Schwab, keiką; 
Endwell, keiką. žemiau telpa 
vardai ne biznierių, kurie au
kojo: A. Zmitrienė, taukų ir 
Jcitų dalykų; A. Žemaitienė, 
gyvą zuikutį, leistą išlaimėji
mui.

Ačiū aukotojams ir ačiū 
gaspadinėms ir komisijai už 
pasidarbavimą, o mūsų mer
gaitėms už padarymą gražių 
apgarsinimų (Show Cards)— 
Helen Žukaitei ir Alicei šimo- 
liūnaitei, 11 m. amžiaus mer
gaitei.

Nuo šio parengimo; mano
ma, liks keli doleriai pelno.

Kom. Partija.

rast.—A. 
Janka us-

trumpos 
Nu-

Gruodžio 5 d. įvyko Pilie
čių Kliubo susirinkimas. Bu
vo metiniai rinkimai. Sekanti 
išrinkti: pirmininke—Mrs. M. 
W. Manson, prot. . sekr.—A. 
Monkevičius, finansų 
Čužas, maršalka—S. 
kas.

Po rinkimų buvo
diskusijos ir patarimai, 
tarta draugystę reorganizuoti 
ir prirašyti apie šimtą ar dau- 

Rumfordo ir 
Mexico piliečiai, neužmirškit 
ateiti į Piliečių mitingą, kuris 
bus sausio menesį. Bus pa
siųsta apie tai atvirutės.

Įdedam sekančius vardus tų, 
kurie aukojo Ispanijos demo
kratijos reikalams spal. 24 d., 
1937, ir buvo netyčia nepa
skelbti: S. Puidokas, $1.00; po 
50 c.: A. Piaulokas, Višniaus- 

Šaltmeris; 
po 25 c.: Padgolskis, Jonušie
nė, Šileika, Bisonas, A. Čužas, 
Šarkaitė, J. Venskus, Padgols- 
kienė. Ačiū visiems ir atleis
kit, kad iki šiol nebuvo pa
skelbta. M. W. M.

įkvėpus vokišką religiją Vokie
tijos jaunuoliams.”

Dr. Prinz, kuris buvo pa
kviestas Amerikos žydų Kon
greso Baltimorės Skyriaus, sa
ko: “Vokiečiai tvirtina, kad 
krikščionybė importuota iš Pa
lestinos, o kada vokiečiai panai
kins žydų tautybę Vokietijoj, 
tuomet jie jausis liuosi....” Jis 
sakė, kad 2,000,000 Vokietijos 
jaunuolių, priklausančių prie 
slaptos policijos ir šturmininkų- 
truperių, neminės Kristaus var
do laike Kalėdų ceremonijų. 
Taipogi Dr. Prinz aiškino, kad 
Hitleris gudrus politikierius, 
prigavo Vokietijos mases, prisi
dengęs demokratija, bet dabar 
Hitleris yra diktatoriškas žvė
ris.

A. Vitkus.

j! kas, čeraškienė, S.

Baltimore, Md
Vh'sZ Bedarbiai Užsiregistruokite

Vietinė spauda praneša, kad 
užsiregistruotų bedarbiai, kurie 
reikalaus gauti bedarbės pašal
pų. Darbininkas, kuris neturi 
darbo, o nori jo gauti, turi už
siregistruoti State employment 
ofi.ee dėl gavimo darbo. Darbi
ninkas, kuris neturi darbo, ne
gaus bedarbės pašalpos, pakol 
aukščiau minėtas ofisas nepaliū- 
dys, kad tokis darbininkas ne
gali gauti darbo.

Jau apie 35,000 darbo j ieškan
čių užsiregistravo pas State 
Employment Service, bet ap- 
skaitliuojama, kad jų bus dau
giau kaip 40,000. Kiek ir kokio 
bedarbiai gaus kompensacijas, 
dar pakol kas nežinoma. Bus 
vėliaus pranešta per Unemploy-

I ment Compensation Board. Už- j 
siregistravimo ofisai sekamose’ 

’vietose: 39 Hopkins Place, o dėl
| klerkų ir profesionalų yra ki- 
I toj vietoj: Court Square Build
ing.

Nuo Red.
Draugo smulkmenišką disku

sijų aprašymą ir “argumentus” | 
vienų prieš kitus apleidžiame, I 
Mes manome, kad to spaudoj 
talpinimas nieko gero nepadary
tų. Vietos buvo diskusijos, kas 
ten buvo pasakyta, tai j tai ir 
atsakyta. O jeigu abi pusės pa
sisakė daugiau dirbs Komunis
tų Partijai, tai ir gerai. Lai 
draugai darbais įrodo, kurie ga- ; 
bosni. Darbo visiems užteks. Hotelyj gruodžio 13 d., sako: 
Dabar tokis svarbus laikas, kad, “žydų klausimas yra tik pavir- 
visokius asmeniškus nesutiki- šius religijos problemos nazių 
mus reikia pamesti, o imtis už Vokietijoj.” Dr. Prinz toliaus 

sako: “Anti-semitizmas nėra 
metodą pasigauti mases.. . yra 
naudojami visokį būdai, kad

darbo prieš fašizmo ir karo pa
vojų.

Lawrence, Mass

Pagonizmas Auga Vokietijoj 
Sako Ištremtasis

Ištremtas iš Vokietijos žydų 
tautybės rabinas Dr. Joachim 
Prinz, kuris kalbėjo Southern

Miestavi rinkimai jau pasi
baigė, o su jais ir triukšmas. 

'Norėjusieji būti išrinktais, ža
dėjo balsuotojams darbus ir vis
ką, bet kaip jie esti išrinkti, 
taip greit pamiršta savo paža- , 
dus.

Du metai atgiil kandidatas 
į miesto majorus prieš rinki
mus atėjo italų draugystės su- 
sirinkiman, Grand Hall, ir pri
žadėjo duoti draugystės pir
mininkui darbą miesto rotužėj. 
Na, ir liko jis išrinktas, žmo
gelis nueina pas majorą ir 
prašo darbo. Sako, tu man 
žadėjai darbą. Majoras at
sako, kad jis jo nėra matęs.

Šiemet policijos viršininku 
tas pats Gallivan. šis visvien 
yra demokratiškesnis už buvu
sį aldermaną Eberhardt, ku
ris norėjo būti išrinktas poli
cijos viršininku. Kai pasta
rasis buvo miesto daržų bosu, 
tai 1934 m., kai U.T.W. of A. 
unija norėjo gauti leidimą ma
siniam mitingui Common Par
ke, tai jis atsakė. Girdi, Law- 
rencui unija nereikalinga. Jei 
jis būtų išrinktas policijos vir
šininku, tai daužytų galvas 
darbininkams panašiai, kaip 
Detroito, policija daužė Fordo 
darbininkams.

Gerai, kad žmonės susipra
to ir jo neišrinko.

L. K. Biuras.

Washington, Pa
Nelaimė patiko “L.” skaity

toją, Joną Domiką. Automobi- 
liaus nelaimėje ' jam tapo koja 
smarkiai užgauta ir krūtinė. 
Sakoma, keli kojos kaulai įlauž
ti. Negali gulėti ir krutėti.

Philadelphia, Pa
Gruodžio 16 .'d. mirė Juozas 

Čekanauskas. Pašarvotas .savo 
1 namuose—2314 Margaret St. 
Laidos antradienį, 21 d. gruo
džio ryte. ’

Laidotuvių apeigomis rūpina
si J. Kavaliauskas.

VARPO KEPTUVE

Tokio, grd. 17.—Japonija 
užprotestavo Sovietam, kad 
jie areštuoja japonus (už 
šnipinėjimą).

Draugai ir LDS 
prašomi dalyvauti 
šermenyse.

5 kp. nariai 
savo nario

Šmitienė.

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

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

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 Svetaines.

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

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 KŪRO KOMPANIJA
•

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

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

• • •

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

Telefonas EVergreen 7-1661

'ČIGONAI KLAJŪNAI'
TRIJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ 

STATO SCENON LYROS CHORAS IŠ PHILADELPHIA, PA.

Įvyks šeštadienį

Gruodžio
25

December

MERCANTILE HALL
Broad & Master Sts.

PHILADELPHIA

Eddie Pildis
Raulo rolėje

Genie Macenas
Konstancijos rolėje

Muzikos Direktorius ir veikalo 
režisierius J. Bulauka, Jr.

TUOJ PO OPERETES BUS ŠOKIAI
Įžanga į operetę ir šokius $1.00, 75c, 50c. Vien tik šokiams 50c.

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

Lošimas Prasidės Lygiai 7:30 vai. Vakaro. Prašome Nesivčluoti.
■ ■ I■■<■■■! til I II my t R WWW

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

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

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

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

GARSINKITES “LAISVĖJE
KR HR M M M MM M RR MIUI Wl RR RR RR RR M RR RR RR RR

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, kreipkitčs pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

mi tot mi w tot mi tot mi m* lot ia* tni m* iai mt tAi w
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Valgykite Medy
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį
•••

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

S
Odos-Kraujo-NervŲ Chroniški! 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 
, VYS, HEMORROIDAI ar kitos MfiėLAŽARNfcS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligoti, INKSTU Sugedimi! ir 
kitos Vytų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite koki 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs $u pasitikėjimu, 

ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
a X-SPINDULIA1S IdEGZMINAVIMAI 

Kraujo Tyrimai ir Pilnas šlapumo Ištyrimas 
Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 Si. T“rp Unlon s*,r Irv,ngPL New York
Valandos:,# A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais i • A. M. iki 1 P. M.

==
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New Yorko Apielinkes Žinios
PARDAVIMAI

Kam Reikalingos 
Dovanos?

Pagauti švenčių ūpo, žmonės 
iš paskutiniųjų perka* viens ki
tam dovanas, nors daugeliu at
vejų tos dovanos jų gavėjui yra 
nereikalingos, teisingiau pasa
kius, nekartą sudaro bereikalin
gą rūpestį ir iškasėjus, kad nu- 
pirkt dovaną atsilyginimui.

Tačiau šiais metais visi pa
žangieji žmonės turės kam duot 
kalėdinių dovanų. Kam? Ogi 
Abrahomo Lincolno Brigadai, 

'"Irtų’io j e randasi trys tūkstančiai 
amerikiečių vaikinų, pasiryžusių 
atiduot savo gyvastį, kad demo
kratija ir laisvė gyvuotų. Ir ka
da mes šiltuose kambariuose, 
būryje linksmų draugų links-, 
minsimės arba sau ramiai ilsė
simos sulaukę švenčių, tai tie 
didvyriški mūsų šalies sūnūs 
šaltose, purvinose tranšėjose, 
po teduotus kalnus kovos prieš 
mūsų visų, bendrą priešą — fa
šizmą ir drąsiai žiūrės mirčiai 
akysna.

Nuo 18-tos baigiantis su 25-ta 
šio mėnesio yra Lincolno Briga
dos ir abelnai Ispanijos paramai 
•aukų rinkimo savaitė. Paimkime' 
dėžutę ir pasidarbuokite, o kam 
sąlygos neleidžia pasidarbuot, 
tie sulyg išgalę paaukaukite tam 
svarbiam tikslui.

Nuginčija Mergaitės 
Pardavimą

Sekmadienį Francijos laivu 
Champlain pribuvo Virginia ir 
Margaret Gozmian, 12 ir 14 
meti? mergaitės. Jas pasitikęs 
tėvas nuginčijo pirmiau buvusią 
spaudoje žinią, kad mergaitės 
čion atvežamos dėlto, jog mer
gaičių dėdė Francijoj norėjęs 
Margaretą parduot vedyboms už 
$350.

Gozmian, armėnas Am. pilie
tis, mergaites palikęs pas dėdę 
porą metų atgal, o pats su žmo
na ir kitais dviem vaikais su
grįžo Amerikon. Pasklidus ži
niai apie pardavimą, Am. Aidi 
S-ty atsisaukė aukų jų atveži-1 
mui. Tėvas esąs bedarbis ir ne
žinąs, kaip reiks pramisti su di
desne šeima.

Amerikos Lietuvaitės 
įspūdžiai Lietuvoj

Parsiduoda Bara ir Grills (saliū- 
nai), jdedaht pinigų $3,000, — įplau
kų padaro $100.00 j savaitę, už $5,- 
000 — įplaukų padaro $200.00 j sa
vaitę. Kreipkitės pas H. Price, 253 
Utica Ave., arti Eastern Parkway, 

.... . " i- 
(298-304)

dabar atrodo Lietuva 
amerikietės lietuvaitės 
išgirsime iš draugės

Kaip 
žiūrint 
akimis, 
Mildred Savukaitės, kuri ką 
tik sugrįžo iš svečiavimosi Lie
tuvoj, taipgi iš apsilankymo 
Sovietų Sąjungoj, Vokietijoj ir 
kai kuriose kitose šalyse.

Savukaitė kalbės Komunis
tų Partijos 14-to Assemblio 
1-mai kuopai jos Viešame su
sirinkime šį antradienį, 21 d. 
gruodžio, 8:30 vai. vakaro, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Ši 
kuopa didžiumoj susideda iš

Majoras LaGuardia paskyrė
Albert Rheinstein Namų ir Bil- Brooklyn, N. Y. Arba šaukite: Presi 
dingų komišionierium vietoj 
Langdono Post. Edward F.
McGrady skiriamas Federalių
Namų Komišionierium vietoj'
Nathano Strauss. 1

FOTOGRAFAS

dent: 3-6622.

Profesionalai Rengs 
Paskaitas

Dar Negirdėtas Kalė 
dinis Raketas

Didelio ofisų budinko, 111 
/ John St., New Yorke bosija ir 

pereitais keliais metais (tas 
budinkas dar tik apie 7 metų 
senumo) nepaliko darbininkų 
ramybėje. Bet jau šiais me
tais bosas (tūlas Mr. Larry) ir 
bosienė (forlady) tūla itale 
Branzi leidžia “laimėjimui” ka
lakutą ir kalėdų dėžę. “Lai
mėjimo” priemonė labai pel
ninga, tai “punch card” nuo 

x 15 centų iki 2 dolerių.
Apart to, ta Branzi iš kiek

vienos valytojos (scrubwo
man) renka sau po $1 (tų va
lytojų čionai yra 30 ir visos

Paskutiniame susirinkime 
Liet. Profesionalų Draugija 
nutarė rengti paskaitas savo 
nariams kiekvieną mėnesį. 
Sausio mėn. dr. A. Petriką 
skaitys apie d-rą Vincą Kudir
ką, Lietuvos Himno autorių. 
Mat, sukanka 80 m. nuo V. 
Kudirkos gimimo. Vasario 
mėn. referuos kun. N. Pakal
nis apie Maironį, kaip žmogų 
ir rašytoją, o kovo mėn. kun. 
J. Balkūnas apie Vaižganto kū
rybą. Vėliau bus ir daugiau 
paskaitų.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
įvyksiantis sausio (Jan.) mėn.
29 d. bankietas Granada ho- 
tely bus sėkmingas, nes trijų 
organizacijų komisija dirba 
visais garais. Visas pramogos 
pelnas skiriamas remti lietuvių 
kalbos kursus Columbia uni
versitete.

Profesionalų Draugijos ra
dio paskaitos įvyksta kiekvie
ną ketvirtadienį, 12:15 po pie
tų, iš stoties WMBQ. Gruodžio
30 d. kalbės dr. A. Petriką 
apie dr. V. Kudirką. Rep.

Tai paskutinis d. Savukaitės 
j raportas prieš jos išvykimą į 
Portage, Pa.

Apart d. Savukaitės, kalbės 
Chinijos Draugi] atstovas J. 
Loeb. Jis aiškins Chinijos padė
tį ir kaip toji padėtis paliečia 
mus. Po trumpų kalbų ir disku
sijų bus draugiškas pasilinks
minimas. Kviečiame » 
ateiti ir išgirsti tuos 
pranešimus, taipgi artimiau su
sipažinti su šios kuopos darbuo
te ir veikėjais.

Maspeth, L. I

lietuvius 
svarbius

K.

- Draugė šmagorienė jau 
sveiksta. Jai buvo padaryta 
pavojinga vidurių operacija. Ji 
dabar randasi namie, 70-48 
Link Court, Maspeth. Draugai 
Šmagoriai yra nariais ALDLD. 
138 kuopos, taipgi “Laisvės” 
skaitytojais.

Linkime draugei šmagorie- 
nei greitai pasveikti.

Kuopos Nare.

Planuojama steigt New Yor- 
:ko Mieste dar du tuneliu apart 
pueens-Midtown, kuriam išleis 

gauna tik "po lo'dolerių už 6 $58,000,000. Vienas jų jungsiąs 
dienų savaitę) ir abelnai nuo New Yorką su Greenpoint.

SUSIRINKIMAI
VESTUVIŲ VAKARIENĖS 

KOMISIJOMS
Susirinkimas Seredos Vakare

“Laisves” patalpoj 22 d. gruodžio 
kaip 8 vai, vak., jvyks susirinkimas 
rengimo vestuvių vakarienes komisi
jų, LDS. 1 kp., APLA. 22 kp., API.A. 
49 kp., ir LDS. 200 kp.

Tikietai jau padaryti, juos reikės 
sustampuoti, suskaityti ir išsirinkti 
kuris tvarkys. Taipgi reikia greitai 
rūpintis kuopoms padalinti del plati
nimo. Taigi nepamirškite visi daly
vaukite. Kom. Narys G. K.

(299-300)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

ir pavieni,.

Dr. Herman Mendlowit?

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.

88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
(r salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausiom 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN. L. L, N. Y

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

NEDALIOMIS
Nuo 1® iki 12 vai. ič ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampan E. 21rd St.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisuiuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: IVergreen 7-4311

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINeS

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
\

LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Port, Muscatel $ -Į 4g 
Sherry — —gal. JI* 
3 bonkos už — — $1.00

' ....... ■ ---
Lietuy. Valstybine 4-5 kv. $3.49 
Rusijos Zubrovka 20 oz. $2.99 
Maryland. Rye Kv.
Pennsylvania Rye kv. — $1.59

$1.50

Telephone Stagg 2-440S

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

Antrad., Gruodžio 21, 1937

Martell, Hennessy, Old Overholt, Seagram, Green River, 
Wilson ir 1,000 Kitokiu Gėrimų

Telephone: EVergreen 8-it7(l

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriub
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 TEĄ, kuri sutaisyta iŠ 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŲDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
pajrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria’nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų-, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prišiųskite $1.00, bei 
dauginus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte Šiaip:
JOHN W.

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. 
REIKALINGA AGENTl)

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

visų darbininkų, kurių čion 
yra apie 65, renka po 2 dol. 
vyriausiam bosui, kuris gauna i 

• savaitinės algos apie 100 do-!
lerių. Tasai bosas, Mr. Moses, 
rodosi, yra ir dalinis to budin- 
ko savininkas.

Gal kam atrodyti tokios do
vanos permenkos tokiem stam
biem parazitam, vienok jos 
atitraukia penketą dolerių nuo 
darbininkų ir taip mažų algų. 
Be to,, dar su baime turi tuos 
užmanymus pildyti, nes, kurie 
pasipriešintu ir atsisakytų ap
dovanoti raketierius bosus, to
kiem sudiev darbelis.

Va kas pasinaudoja “šven
tėmis” ir kitomis progomis, 
kuomet darbininkai neorgani- 

» zuoti. O tame 111 John St. 
ofisų bildinge apie uniją nei 
išsįžioti negalima, nes bosai 
labai sekioja, ir darbininkai 
labai maišyti ir nesusipratę. 
Bet laikas išmokins ir juos.

J. Seeger.

Pėstininkų Klaidos
'Rekordai rodo, kad virš 50 

1 nuoš. dabartinių aut^ nelaimių 
įvyksta pasėkoje susidūrimo 
tarp motoristų ir pėstininkų, 
tad reikia pataisų ir iš pėsti
ninkų pusės.

Gal būt juokingai skamba 
pasakymas, kad reikia publiką 
mokyt vaikščiot, bet tas svar
bu išvengimui nelaimių. Pės
tininkai privalo išmokt prisi
taikyt signalų, paliaut ėję 

t skersai gatvę įstrižai, neišeit 
iš už stovinčių mašinų ir vengt 
kitų neatsargių elgesių, kurie 
būna priežastimis nelaimių ir 

, ' praradimo gyvybių. Pėstinin-, 
kas taip pat privalo pagerbt, 
teises vairuotojo, kaip vairuo
tojas pėstininko.

Trafiko Stotis “K/’:

Xaveras Strumskis, Sav.

415-417 KEAP ST
BROOKLYN, N. Y.

X

Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72

REMKITE SAVUOSIUS!
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KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MŪSŲ KUKAMS

Praleiskite Savo Šventes Su Gerais Likeriais 

Gera bonka likerio bus maloniai priimama kaipo 
Kalėdų dovana

Tikrai Įsigykite Likerių Iš

Manhattan Liquor
Didžiausia, I a b i a usia 
patikiama, žemiausių 
kainų Likerių Krautuve 

Brooklyne.

264 Grand Street
Kampas Roebling St.
BROOKLYN, N. Y.

ooo

Calverts
"Spėriai

Mes esame vienatine Krau
tuve kuri parduoda 

importuotą
Lietuvišką Valstybinę 

Degtinę
KAINA $1.59

Store yiflsKd.

Republic Liquor Store
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JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos l.šdirbimo ir Importuotos 
degtines ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

ity.

Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūšių Išdirbinių.

I Cream of Grain
I 18 months old 
j Straight "Whisky
I 63c. $1.24 j
I Pint. , <lt. j

1
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i Wolf Hunt
• ■ Pennsylvania į 

Bourbon Whisky ;
59c. $1.15 į
pt qt. |
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Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street j moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 
iRAHAM AVENUE 
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

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