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Rašo R. Mizara

Tai buvo skandi mums žinia: 
Pirmadienio naktį Kaune, 
Kai dar nebeaušo rytai— 
Juos užmiestin vežė slaptai, 
Kur laukė šaltoji duobė jau. .. 
Motoras tik rūsčiai drebėjo. 
Tik širdys nerimdamos plakės, 
Tik švietė liepsnojančios akys,— 
Tik Juozas juokauti mėgino, 
Ir Karolis Čarnį ramino, 
Tik antakius raukė Giedrys— 
Tai, reiškia, sušaudys, išdrįs...

Šitaip rašė poetas V. žalioms 
apie keturis komunistus, ku
riuos, prieš vienuolika metų 
Smetonos - Voldemaro budeliai 
sušaudė Kaune.

šiandien, gruodžio 27 d., su
kanka lygiai vienuolika metų,\ 
kai Karolis Požėla, Kazys (iied
rys, Juozas (ireif enbergeris

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7,00 

Metams

No. 303 Telephone STagg 2-3878

USA REIKALAUJA 
JAPONŲ ATSIPRA
ŠYT IR ATLYGINT

Japonai Turi Užtikrini, Kad 
Neatakuos Amerikiečių

Lietuviai darbininkai nepa
miršo jų ir nepamirš. Kas me- ,
tai jie mums vis bus branges-1 a() JI 1,1 
ni, vis didesni; jų darbai, jų pa- p . 
sišventimas, jų drąsus 
už mūsų visų reikalus 
mums teiks daugiau ir daugiau Šimais, L 
įkvėpimo kovoti prieš fašizmą, užsieninis 
už atsteigimą demokratijos Lie
tuvoj !

Poeto žodžiais:
Jiė žuvo... Bet nieks neišraus 

Mums jų atminimo stipraus. 
Nedils atminimai dienų tų, 
darbingųjų darbo minutų, 
Kai Karolis Nerio pakrantėj 
Tau darbo nurodymus rante, 
Kai Juozo klausei pranešimą, 
Kai čamio matei sumušimą, 
Kai Giedrio klausei patarimų— 
Jų meilė širdyj nenurimo, 
Širdis neužmirš niekados 
šios priešo įrėžtos žaizdos.

Washington. — Amerikos 
užsienių reikalų ministerija 

n;gavo pilnus pranešimus, 
•kaip japonai apšaudė šios 
'šalies karinį laivą “Panay” 
Hr oro bombomis paskandi- 
|no jį ir tris amerikinius 

Oil kompanijos
ėjimas

mirti! Pasiremdamas tais prane- 
, Jungtinių Valstijų 

; ministeris Cor
dell Hull pasiuntė Japoni
jai tokius reikalavimus: Ja
ponija turi pilnai atlygint 
Amerikai ir amerikiečiams] 

I už nuostolius ir sužeidimus; 
tut*! oficialiai atsiprašyt ir 
užtikrint, kad daugiau ne
pakartos panašių užpuoli
mų.

Apie japonų žygį prieš 
“Panay” ir tris Standard 
Oil kompanijos laivus at
siuntė liudijimus “Panay”

Laimingiausių naujų metų komandierius J. J. Hughes; 
mūsų darbštiesiem vajininkam!, tenaitinis Amerikos karo

Drg. A. Stripeika ir v61 pasi- laivų oficieriu teismas ir 
liko mūsų vajininkų tūzas, lai-1 Jungtinių Valstijų atstovy- 
mėjęs ir šiemet pirmąją dova- bės sekretorius G. Atche- 
na. ---- 1.... u--------

Vadinasi, New Jersey valsti
ja (Stripeika ir 'Žukauskiene) 
šių metų vajuj sudarė apie 8,000 
punktų. Tai geriausiai pasiro
džiusi valstija. Paskui seka 
Pennsylvanija, ’su Philadelphi- 
jos draugais, Pittsburgho drau
gais ir Kuzmicku priešakyj.

Trečioj vietoj stovi’ Mass, val
stija, su Reikausku, Penkausku, 
Kasparavičium ir Bakšiu prie
šakyj.

Ketvirtoj vietoj stovi Conn, 
valstijos draugai su d. L. žemai- ’ tens, 
tiene priešakyj.

Gerai pasirodė ir Montreal is 
su d. Kavolių nu gal viny j.

son, kuris buvo laive x“Pa
nay,” kada japonai jį bom
bardavo. Amerikos valdžiai 
taipgi pristatyta prisiekti 
liudijimai kitų amerikiečių 
keleivių, kurie buvo tame 
laive, kada jį užpuolė japo
nai.

Tyrinėja, Kas Tie “Robinso
nai”, Suimti Sovietuose

New York. — Tariami 
“Robinsonai,” vyras ir mo- 

areštuotU Sovietuose, 
gal būsią newyorkieciai A. 
A. Rubensai, kaip dabar 

i spėja agentai Jungtinių 
i Valstijų užsieninės ministe- 

ką rijos. Jie su klastingais pa
ne? sportais išplaukė spal. 16 d. 
j^et Italijos laivu “Rex.”

Matyt/ Sovietai buvo pir-

Draugai vajininkai—tie, 
laimėjote dovanas ir kurie 
laimėjote: vajus pasibaigė, 
darbas už platinimą mūsų dien
raščio nepasibaigė. Jis tęsis per miatl girdėję apie tuos “Re
aps kritus metus.

1 tai kreipiame domesį ir vi
sų mūsų skaitytojų : kur tik pro
ga pasitaiko, bandykite užsaky
ti lietuviui darbo žmogui “Lais
vę” !

Tuomi jūs ne tik padėsite 
dienraščiui, bet ir verbuosit nau
jus rekrutus darbininkų judėji
mui, judėjimui kovojančiam 
prieš reakciją ir fašimą, už pa- cija paskyrė 
laikymą demokratijos.

binsonus” kaip šnipus. To
dėl šiemet nenorėję įsileist 
kelių asmenų su tokiomis 
pavardėmis.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gruodžio 27, 1937

Tai Japonijos ambasadorius Washin gtone ponas Hirosi Saito, kuris įteikė 
Jungtinių Valstijų sekretoriui Hull atsiprašymą už nuskandinimą laivo 
Panay.

Anglija Nepakęsianti 
Italijos Propagandos
London. — Jeigu Italija 

per savo radio ir per val
diškai kontroliuojamus lai
kraščius nesiliaus kursčius 
arabus Palestinoj ir kitose 
Anglų kolonijose Artimuo
se Rytuose prieš Angliją, 
tai Anglų valdžia “anksčiau 
ar vėliau turės daryt tam ti
krų žingsnių” prieš Italiją, 
kaip lordas Cranborne, už
sieninis Anglijos vice-minis- 
teris, perspėjo Mussolinį, 
kalbėdamas seime.

Darbi ečiuc atstovas ko- 
mandierius Reginald Flet- 

!cher parodė seimui, kad Ita
lija faktinai veltui dalina 
radio priimtuvus arabams 
Palestinoj ir Šiaurinėj Afri-

Italijos propagandą prieš 
Angliją (ir prieš Franciją).

Fletcher pavadino Musso- 
linį “nuodingąja Europos 
plunksna ir nuodyto jum vi
sų tarptautinių santikių pa
saulyje.”

Nauja Sėdėjimo Streiku Ban
ga Siaučia Francijoj

Paryžius. — Streikieriai 
sėdėtojai užėmė trylika di
delių maisto sandėlių Pary-

i-- j, ~----- v“
!sustreikavę įsveziotojai už
rėmė automobilių garažus.

MUSSOLINIS MOKINA ME
LUOTI SAVO GAZIETNIN-

KUS PRIEŠ ANGLIJA
London. — Anglijos Dar

bo Partijos atstovas seime, 
karininkas R. Fletcher su
čiupo ir paskelbė, kaip Mus- 
solinio valdžia mokina savo 
laikraštininkus meluot ir 
kurstyt prieš Angliją, pav.:

“Tvirtinkite, kad Anglijos 
užsieninis ministeris A. 
Eden bus priverstas pasi
traukt iš vietos; siuskite iš 
Londono žinias apie jo pa- 
varymą.

“Spausdinkite ir dar nuo 
savęs pridėkite, kad Londo
ne yra dideli, ligomis knibž
danti lūšnynai, daranti gė
dą civilizacijos amžiui, ir 
kaip būtų geistina, kad juos 
kas sudegintų.

“Sakykite, kad jeigu Ed- 
wardas būtų pasilikęs kara
lium, jis taip būtų ir pada
ręs.

“Smarkiai ir nuolat agi
tuokite prieš Čechoslovaki- 
ją”

Vienoj radio kalboj mus- 
soliniečiai skelbė:

“Anglų imperija pūva. 
Anglijos laivynas tetinka 
tik muzejui, o Eden (užsie
ninis ministeris) yra tik cir- 
kininkas masonų rankose.”

Amerika Suėmė Laivą Japonu Oižiuj; laikraščių ir žurnalų Šnipu, Neva “Žuvininkų
bj y 1 zi in 14/1*1* I Clllv cl LI LUII1U Dili Ų ereli cLZj Llo.New York Gauna 18 MllioniJ Sėdėjimu streikuoja darbi-

Naujiem Namam Statyti ninkai dviejų plieno fabri
kų ir dviejų valdiškų lėktų -

Visų Šalių Darbininkai
Vienykitės! Jūs
Nepralaimėsit, Tik 

težius, o Išlaimėsit
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Japonai Išniekino Jung
tinių Valstijų Vėliavą
Shanghai. — Jungtinių 

Valstijų generalis konsulas 
C. E. Gauss stipriai užpro
testavo Japonijos atsto
vams, kad japonų kareiviai, 
pagrobdami laivą Amerikos 
misionierių, ligoninės, nu
plėšė nuo jo Jungtinių Val
stijų vėliavą ir įmetė į van
denį, Yangtze upėn, prie 
Wuhu miesto. Taip japonai 
išniekino amerikinę vėliavą 
ant rytojaus po to, kai jie 
bombomis nuskandino Jun
gtinių Valstijų karinį laivą 
“Panay” ir tris Standard 
Oil kompanijos laivus.

Smarkus Žemės Drebėjimas 
Sukratė Meksikos Sostine

VALDIŠKA DARBO KOMISIJA PAS
MERKĖ FORDĄ KAIP KRUVINĄ TE- 
RORIZUOTOJĄ AUTO. DARBININKŲ

—

įsakė Tuoj Duot Darbininkam Laisvę Organizuotis į Uniją 
Priimt Pavarytus Unijistus, Užjuokei Jiem už Sugaištį.
Washington. — Valdiška

Į ja pripažino Fordo autonio-

fabrikuose, Fordas 
priešingumą darbi*.

šiais
kurstė , __ ____ —
ninku ^organizacijoms” ir 
juos baugino, kad nesidėtų 
į unijas. Fordo superinten
dento i ir boseliai visados el
gėsi kaip “nuolatiniai/ ne
prieteliai’’ darbininku uni
jos. “Jie samdė mušeikas te- 
rorizuol ir mušt unijos na
rius ir pritarėjus... siste- > 
matiškai iš darbo mėtė uųLz 
jos šalininkus”...

Tai Fordo gengsteriai 
kruvinai užpuolė lapelių da
lintojus prie Fordo fabriko, 
ypač unijos vadus Reutherį 
ir Frankensteeną, “vieną

New Yorko miestui statyt 
naujoviškus namus Queens 

Racine, Wis., susiorganizavo Bridge ir Red Hook kaimy- 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- nysfėse. New Yorko valdy- 
jimo kuopa. įsirašė dešimts lie- ba turės prisidėt su 10 nuo- 
tuvių.

Tegu ji auga ir bujoja!
Racine gyvena daug lietuvių.

Ten galima ir turi būt išauginta 
stipri LDS kuopa.

Nepamirškit, draugai, įtrauk
ti kuodaugiausia jaunimo!

Washington. — Valdiška vų statyklų, išreikšdami pri- 
namų statybos administra- tarimą dviem tūkstančiam 

ė $18,000,0001 streikierių sėdėtojų ameri
kiniame Goodrich auto, gu
mų fabrike. • O šio fabriko 
darbininkai sustreikavo to
dėl, kad kompanija pradėjo 
laukan mėtyt veiklius uni
jistus ir įvedė šnipinėjimo 
sistema, v

Nauji pritarimo-simpati- 
jos streikai iššaukiami fa
brikų švilpynėmis, Kuriomis 
darbininkai duoda panašius 
ženklus kaip telegrafo.

Los Angeles, Calif. — 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė suėmė japonų neva 
“žvejų” laivuką “Nancy 
Hanks,” kaipo šnipinėtoją 
Amerikos vakarinių prie
plaukų ir tvirtumų Pacifiko 
vandenyno pakraštyj. Ypač 
paskutiniais laikais atsira
do daug panašių japonų ne
va “žuvininkų.”

Mexico City. — Žemės 
drebėjimas sugriovė kai ku
riuos namus šiame mieste, 
Meksikos sostinėj. Kol kas 
suskaityta tik trys žuvę 
žmonės per žemės drebėji
mą mieste, bet provincijose 
būsią kur kas daugiau žu
vusiu.

Šis beveik miliono gyven
tojų miestas stovi ant paly
ginamai minkštos žemės, 
kadaise buvusio ežero išly
ginto dugno. Kitaip, jis bū
tų labai nukentėjęs nuo to
kio smarkaus žemės suju
dimo.

Žemės sukrėtimai dauge- 
lyj vietų pakrikdė traukinių 
veikimą ir nutraukė tele
grafus ir telefonus.

Įstatymo, ir įsakė Fordui 
priimt atgal 29 darbininkus, 
unijistus, kurie buvo išmes
ti iš darbo už unijine veik
lą, ir išmokėt jiem pilną al
gą už visą ta laiką, kurį jie 
buvo neteisėtai pavaryti iš 

; darbo.
Darbo Santikių Komisija 

davė Fordui įsakymą tuo- 
jaus liautis persekiojus bei 
skriaudus darbininkus už 
unijinį veikimą. *

Tuom vienbalsiu tarimu 
valdiška komisija paliepė 
Fordui pasitraukt iš valdy
mo kompaniškos uniiėlės, 
vadinamos Fordo Brolijos, 
ir uždraudė jam bet kokiu 
būdu trukdyt darbininkų 
dėjimąsi i Jungtinę Auto
mobilių Darbininku Unija 
(CIO).

Darbo Santikių Komisija 
savo sprendimu grd. 23 d. teismus, einant 
paskelbė, kad Fordas laužė Vyriausio Teismo. Ar jam 1 
visus iki vienam patvarky- pavyks, dar nežinia, 
mus Darbo Santikių įstaty
mo, kuris pripažįsta darbi
ninkams teisę laisvai orga
nizuotis. Komisija pasmerkt' 
Fordą, kad jis užsiundė sa- ( ___ ________ , _____
vo gengsterius “neapsako- Amerikos muitų valdininkai 
mai žiauriai užpult” CIO užgrobė iš Japonijos laivo 
unijos lapelių skleidėjus ge- “Tatsuta Maru” tris laiškui 
1 * 1 26 d. prie Fpi’do fa- su japoniškais paštaženk-
^rįr°i P™1’)(? ne>. Mjch. bais. Nužiūrėjo, kad tai šni-

Valdiskos komisijos nuos-iniihni 
prendis, paremtas daugybe 
faktų, pabrėžia, kad “For
das “begaliniu nuožmumu 
persekiojo tikrąsias darbi
ninku organizacijas... savo

ji r t aiiKeiisLeeiią, v ** 
kitą na įkirto ant žemės ir 
žvėriškai spardė juos į vi
sas kūno dalis,” sako Darbo 
Santikių Komisija, ir taipgi 
primena, kad Fordo šnipai 
be jokios atlaidos sekioja ir 
tėmiia visus darbininkus 
Fordo fabrikuose.

Fordas stengsis panaikint 
šį Darbo Santikių Komisijos 
nuosprendi per federalius 

m t iki paties —

i Amerika Užgrobė Japonų 
Šnipų Laiškus

San Francisco, Calif.—•

CIO užgrobė iš Japonijos laivo

Keli Šimtai Fašistų Tebėra 
Teruel Seminarijoj

Tcruel, Ispanija. — Liau-viešais pareiškimais ir sklei-i v ?cluc’’ lsPanija. — laau- , 
ūžiamais prieš-unijiniais ra-'^ecim sudaužė pusę kunigų 
  . __________ seminarijos, iš kur keli šim- 
. .. n *i i • ktv .1 • Štai fašistu su italais ir vo-
Amenka Reikalauja Uztlkri-į kiečiais oficierias dar ban- ’

nimij iš Japonijos
Washington. — Japonija 

oficialiai atsiprašė Ameri
ką, kad japonų lėktuvai 
bombardavo ir paskandino

įgalėtų greit ištaškyt likusią 
seminarijos dali ir tarp jos 
griovėsių palaidot visus fa
šistų karius; bet laukia, iki 
badas privers juos pasiduot.

laivuką “Panay” ir tris] Tcruel, Ispanija. - Liaifej 
Standard Oil kompanijos dies armija sukriušino visas 
laivus. Japonų valdžia savo Priešų kontr-atakas Terųęl 
atsiprašyme sako, būk tie apygardoj. _\ icname susikį£- ./ 
laivai “per klaidą” sunai- batalionu^

n i ia I kinti. Amerika priima ir to-!fasisty-
ICC Darbų Stovyklos Duos ;kį šlubą atsiprašymą, nors!

2,300,000 Kareivių

šimčių iš miesto iždo prie tų 
namų projektų.

Buldogai Papjovė Senį
Wichita Falls, Texas. 

Keturi buldogai užpuolė 
nantį 71 metų senį L. 
Browną ant vieškelio. Besi
gindamas peiliu, jis du 
nis nudūrė, bet likusieji 
papjovė jįjį.

ei-

su- 
du

Bostono ir apielinkės lietuviai 
gražiai aidiečius priims.

Tai nepaprastas bus žygis. 
Dar niekad Amerikos lietuvių 
gyvenime nei vienas Brooklyn©

Šiuos žodžius rašant, Brook- lietuvių choras nevyko su tokia 
lyno Aido Croras striopiai ruo-į misija į Bostoną (neigi Bostono 
šiasi važiuoti Bostortan suvai- lietuvių choras vyko į Brookly- 
dinti operetę “Kornevilio Var- na).
pai.” ** I Aidiečiai gali didžiuotis, kad

Viskas rodo, kad tai bus pa- jiems tenka tokia istorinė misi- 
sekmingai suvaidinta ir kad ja suvaidinti.

SUDEGĖ ŠEŠI

Connesville, Pa. — Sude
gė šeši asmenys, nuo 9 iki 
79 metų amžiaus, kilus gai
srui medinėj bakūžėj, pas
tatytoj 100 metų atgal.

Nazareth, Palestina. — 
Anglijos kareiviai nušovė 10 
arabų sukilėlių per kalė
das. Tai jau 43 arabai nu
kauti per kelias dienas. Ke
li anglų kariaį. sužeisti.

Miami, Florida. — Pašal
pos darbų CCC stovyklose 
jau 2,300,000 jaunuolių pri
ruošta 85-kiais procentais į 
armijos “gyvenimą,” sako 
R. Fechner, tų stovyklų di
rektorius. Anot jo, per tas 
stovyklas perėję vyrukai 
galėtų reikale veikt “kaip 
liuosnorių” armija.

Dabar CCC stovyklose 
dirba 300,000 bedarbių jau
nuolių. O atidirbusių po vie
nus metus ar daugiau yra 2 
milionai. Visi jie yra pamo
kinti karinės mankštos ir

yra įrodyta, kad japonų mo-Į 
torlaiviai pirma kulkasvai- 
džiais atakavo tuos ameri
kinius laivus, paskui Japo
nijos lakūnai sužiniai ir tik
sliai juos nuskandino.

Tačiaus Jungtinių Valsti
jų užsieninis ministeris C. 
Hull, atsakydamas į tą at
siprašymą, vėl reikalauja iš 
Japonijos užtikrinti, kad ja
ponai daugiau nekliudys i 
amerikiečių gyvybės, as
mens ir nuosavybės Chini- 
joj.

Mirė Buvęs Amerikos Karo ;
Ministeris N. D. Baker ...

Cleveland, Ohio. — Nun 
k r a u j a gyslės pratrukime, 
smagenyse mirė N. D. Ba
ker, buvęs karo ministeris 
prezidento W. Wilsono val
džioj. Paskutiniu laiku jis 
tarnavo kaip elektros kom
panijų advokatas bylose

M

prieš valdiškas elektros dir- 
byklas, statomas prie nau
jų didžiųjų tvenkinių.

Roma. — Mussolinis siun-
pripratinti prie kareiviškos čia savo politiniai-ūkinę mi- 
disciplinos. ‘ siją į Japoniją.

Šiandien būsią dalinai 
siniaukę,—N. Y. Oro 1 
ras.
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Kur Eina Lietuvos Tikinčių 
Maldos

. , Mus pasiekę Kauno laikraščiai, išėję 
;dar lapkričio mėnesį, paduoda sekamą 
jddmią žinią apie Lietuvos kunigų talki- 

’ninkavimą Japonijos militaristų veda- 
ihaih karui Chinijoje:

Griiodžio menesį melsis už Japoniją. 
Maldos apaštalavimas jau yra sudaręs 
prdgramą, už ką melstis gruodžio mė
nesį. Be ko kita, ateinantį mėnesį būsią 
meldžiamasi, kad daugiau japonų atsi
verstų į katalikus, kad jiems geriau 

, sektųsi ir t.t.
Vadinasi, visą šį mėnesį visose Lietu- 

^vbs bažnyčiose gaudžia varpai, garsiai 
.. aidi kunigų ir viermįjų maldos už Japo- 
; nijos kruvinuosius plėšikus, kurie tūks

tančiais žudo žmones ir lieja kraują šve
itimam krašte, Chinijoje. Prašo dievo, 
'kad jis padėtų Japonijos armijai lieti dar 
daugiau nekaltų chiniečių kraujo.

Tų maldų tikslas, žinoma, bažnyčiose 
iškeikti ir išniekinti chiniečius, prieš juos 

;kurstyti Lietuvos žmones, Japonijos plė- 
šikus perstatyti religijos, dievo ir bažny- 

, čios globotojais.

Lenkai Kryžiais Baidysią 
Bolševikus

Tie patys Kauno laikraščiai praneša ir 
~ dar ve kokį prajovą:
y Lenkai mokosi iš lietuvių. Gauta ži

nių, kad “Pro Deo” akcija labai pati- 
L kus Lenkijos katalikams ir jie paėmę 

pavyzdį iš Lietuvos .katalikų. Lenkai 
taip jau pradėję akciją ir norį ją atžy
mėti dar aiškesniais išviršiniais daly
kais. Pav., Lenkų katalikai esą nutarę 
Sov. Rusijos pasieny statyti aukštus 
kryžius ar kokius nors bokštus ir nak- 
timis juos taip apšviesti, kad jie būtų

4; matyti Sov. Rusijos teritorijoje.
Lietuvoje “Pro Deo” akcija dar bū- 

2 sianti tęsiama suaktyvinus kryžių sta- 
's tybą ir bažnyčių puošimą.
' Kas gi sakė, kad Lietuvos kunigai yra 
'paskutiniai, niekam netikę liurbiai? Jie, 
‘matote, net lenkus pamokino, kaip kovoti 
bolšfevikus.

’ Iš tiesų lenkai mokosi nuo lietuvių. 
’’Lietuvos klerikalai ir jų VVS. stato Lie
tuvoje “Vilniaus Kryžius,” idant lenkus 
^išgąsdinti ir išvaikyti iš Vilniaus, o len- 
'J kai stato kryžius Sovietų Sąjungos paru- 
" bežyje, idant Sovietų žmones nugąsdinti 

nuo savo žemės. Deja, abiejuose atsitiki- 
■muose tie kryžiai tepagelbės tiek, kiek 

•Jir davatkų poteriai.

Budavoįa Karo Laivus
Anglijoj Jones kasmejt išleidžia knygą 

apie pasaulio apsiginklavimą. Tik išėjus 
iš spaudos “Jones’ Fighting Ships” kny
ga paduoda faktus, kaip pasaulyje eina 
būdavojimas karo laivų.

Anglija yra priešakyj. Ji turi 15 šar
vuočių, plaukiojančių’tvirtovių, ir buda- 
voja dar 5 šarvuočius, po 35,000 tonų 
įtalpos kiekvieną. Bus ginkluoti 15-kos 
colių kanuolėmis ir daugeliu mažesnių. 
Galės išvystyti po 30 mylių į valandą.

Greta to, Anglija budavoja daug kitų 
karo laivų. Tik baigė orlaivių vežiką 
“Ark Royal,” 22,000 tonų įtalpos, kuris 
gali vežti 70 karo orlaivių ir daryti po 
33 mylias į valandą. Ji baigė budavoti du 
kruizerius po 10,000 tonų įtalpos, “Edin; 
burgh” tipo, kurie išvysto po 36 mylias į 
valandą. Baigia budavoti 8 kruizerius po 
9,000 tonų įtalpos, “Southamptono” ti
po, kurie išvysto po 36 mylias į valandą. 
Užbaigė budavoti 16 naikintojų “Tribal” 
tipo, kurie turi po 1,850 tonų, ginkluoti 
4.7 colių kanuolėmis, išvysto iki 40 mylių 
į valandą ir kare užims mažų — greitų 
kruizerių vietą. Ji dar budavoja 21 nai
kintoją “Javelin” tipo, kurie turės po 
1,690 tonų įtalpos.

Japonija budavoja 4 šarvuočius po 
35,000 tonų įtalpos, kurie bus ginkluoti 
16-kos colių kanuolėmis. Ji perginkluoja 
naujai savo 8,500 tonų kruizerius “Mo- 
gami” tipo, pritaikant jiems didesnes 
kanuoles. Ji budavoja daug kitų karo 
laivų, bet tai laiko slaptybėj.

Jungtinės Valstijos budavojasi apie 
100 įvairiausių karo laivų. Jų tarpe du 
šarvuočius po 35,000 tonų įtalpos. Roo- 
seveltas reikalauja pusės biliono dolerių 
pridėti prie dabartinių karo laivyno iš
laidų.

Francija budavoja kelis šarvuočius po 
35,000 tonų įtalpos. Jų šarvai svers po 
15,000 tonų. Jie bus ginkluoti didelėmis 
15-kos colių kanuolėmis.

Vokietijos fašistai ginkluojasi, kaip 
pasiutę. Jie nesenai baigė budavoti 2 šar
vuočius po 26,000 tonų įtalpos ir daug 
kitų laivų. Jie jau vėl budavoja 3 šarvuo
čius po 35,000 tonų įtalpos. Greta to, dar 
budavoja 5 kruizerius po 10,000 tonų įtal
pos; 2 kruizerius po 7,000 tonų; daug 
naikintojų, minininkų, torpedinių laivų, 
minų šlavikų ir submarinų.

Italijos fašistai modernizavo šarvuo
čius ir du po 35,000 tonų baigė budavoti. 
Jie dar budavoja 2 tokius pat šarvuočius 
ir daug kitokių karo laivų. Italijos krui- 
zeriai ir naikintojai yra moderniški, nau
ji ir labai greiti. Be to, ji turi apie 100 
naujų mažų laivelių, kurie daro po 48 
mylias į vai. Tokie laiveliai labai nau
dingi Viduržemio Jūroj, kur yra salų ir 

. vanduo ramus.
Sovietų Sąjunga nieko nesirengia' pul

ti, bet kada Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos fašistai atvirai prieš ją rengiasi 
karan, tai ji ruošiasi ir ant jūrų apsi
gynimui. Jones knyga sako, būk Sovie
tų Sąjunga turinti daugiau, kaip bent 
kokia šalis submarinų ir torpedinių lai
vų, kurie skiriami kraštų apsaugai. So
vietai jau būdavo ją vieną šarvuotį 
35,O0O tonų įtalpos ir dar du kitus pradės 
budavoti. Rašo, kad Sovietų laivų buda- 
vojimo fabrikai užimti budavojimu nai
kintojų, kruizerių, minininkų ir kitų karo 
laivų.

T ♦ . TX ♦ troškimas žėri jaunuolių nuo 40-59 metų 10.0 rtdOš. vyrų
I KkrlimP iV 11 SF1* širdyse, kurie smetoniniams, ir moterų. Bet 1934 m. tikincių-

A’LLIOV kraugeriams užsirioglinus'jų kolchozninkų-valstiečių skai-
T XIJ ant Lietuvos liaudies spran- čius smarkiai sumažėjo:

~ do 1926 m. •
vaikai 8 metųna Laisvės Troškimo

Gruodžio 15 gavome iš 
Lietuvos laišką. Rašo žmo
nos vyriausioji sesuo. Tarp 
kitko ji sako: “Tu, sesute, 
rašai kas link mamos palai
dojimo, kad mišios ir kuni
go patikimas jos į dangų ne
įleis. Bet ir paminklo pa
statymas—neįmanomas, nes 
ant paminklo reikia dau
giau pinigų, negu ant mišių. 
Aš irgi jau nieko neturiu. 
Ne mano valia. Žemę jau 
aprašiau sūnui Antanui. 
Ant mišių galiu kokį litą 
pridėti. Ir tu, sesute, pa
siųsk kokį dolerį ir užpirk
siu zekvijas.

“Naujo mūsų Lietuvoj ir 
apylinkėj nėra.”

Iš citatos matome, kad se
nieji Lietuvoj (su mažom 
išimtim) nepasikeitę. Mi
šios, poteriai—tai ir viskas.

Šeimyniniai santykiai tarp 
vedusių vaikų ir tėvų — 
senoviški. “Žemę apra
šiau. Valios neturiu”...

O įdomiausia, kad rašan
tieji iš Lietuvos laiškus bai
siai vengia kokių nors žinių 
suteikti. Taip jau žvalgybos 
įbauginti.

Kitą dalį laiško rašo ma
no žmonos krikštasūnis, 19 
hietų berniokas. Baigęs Lie
tuvos pradinę mokyklą. Ra
šysena graži. MJtosi, rašo 
labai greitai, ir vos tik vie
ną, kitą klaidelę daro.

Jis yra vidutinio ūkinin
ko sūnus. Vienas brolis — 
matininkas.

Tarp kitko jis rašo: “Tai
gi prašau, mamyte, kad se
kančiais metais užprenume- 
ruotūt kokį laikraštuką. 
Tik, žinoma, ne “Saulę” ir 
“Dirvą” — kitokių pažiūrų. 
Kad daugiau teisybės rašy
tų. Ir ne krikščioniškų!

“Aš, mamyte, dar sveikas 
ir dirbu savo darbą. Už me
tų laiko stovėsiu Lietuvos 
kariuomenėje. Mano gyve
nimas skurdus.”

Šie bernioko žodžiai pa
darė man didelį įspūdį.

Fašistinė Lietuvos spau
da ir mūsų Tyšliavos (žmo
nės kitaip neištaria. Ką aš 
kaltas?), Karpiukai, Vaidy- 
lukai ir panašūs, būbnija, 
kad Lietuvoj tik “Jaunalie
tuviai, Jaunalietuviai (taip 
vadina tautininkų-fašistų 
įkurtą jaunimo organizaci
ją). Yra net “Jaunųjų ūki
ninkų” (irgi berniokų) or
ganizacija. Visų jų vadas— 
“didysis tautos vadas” — 
Smetona.

— buvo dar tik, metų—1 nuoš. vyrą ir 12,2 hūoš. 
V moterų, nuo 25-39 metu—^3,2

Iš cituoto laiško pasirodo 
dar štai kas:

moterų, nuo 25-39 met’ 
nuoš. vyrų ir 26,5 nųdši moterų, 
nuo 40-59 metų 14,5 nuoŽ. vy
rų ir 47,9 nuoš. moterų.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
“Laisvėje” pastebėjau Komu- 

Į ništų Partijos reikaluose apie 
;K. P. lietuviškas kuopas. Mies- 

i te W. priklauso virš 10 lietu- 
'* vią partijoje. Daugelis sakosi 

priklausytų, jei būtų lietuviškos 
• kuopos ir lietuviškai susirinki- 
niai vedami.

Tad jei dabartiniu laiku lei
džiama Amerikos Komunistų 
Partijoj ir svetimkalbėm kuo- 

' porii kurtis, tai ar mes galime 
lietusiai mūsų mieste lietuvišką 

“'kuopą jaU turėti?
Ar užtenka, kad lietuviai ko- 

- munistai laikys mitingus tik lie- 
tbviškus, ar būtinai reikia ir 

„tarptautinių kuopų lankyti susi- 
,, rinkimus? žinoma, bus narių, 
Skurie ir ten ir ten dalyvaus. 
t Frakcijos Sek. ,/. ž.

Atsakymas
Mes manome, kad būtų labai

geras daiktas mieste W. įkurti 
Komunistų Partijos lietuvių 
kuopą. Ten labai didelė lietuvių 
kolonija, tačiaUs partijinės spė
kos labai silpnos. Gal į lietuviš
ką kuopą būtų galima įtraukti 
daug partijos simpatikų, .kurie 
tebestovi už partijos sienų.

Tačiau, žinoma, tie draugai, 
kurie susikalba angliškai ir ku
rie jau įpratę dalyvauti tarptau
tinėse kuopose, turėtų jose ir pa
silikti.

Organizavimui lietuvi škos 
kuopos leidimą reikia gauti iš 
partijos sekcijos arba distrikto. 
Tai darbas tų lietuvių draugų, 
kurie mano, kad lietuviška kuo
pa yra reikalinga. Jie turi 
kreiptis į sekciją bei distriktą 
ir nurodyti, kodėl tokia kuopa 
reikalinga.

Kai susidaro lietuviška parti
jos kuopa, tai ji esti reguliariš-

ka kuopa, turi visas privilegijas, 
kaip ir visos kitos kuopos. Jos 
nariams nereikia lankyti jokios 
kitos kuopos susirinkimus, tai 
yra, jie nėra verčiami juos lan
kyti. Lietuviška kuopa skiriasi 
nuo kitų kuopų tiktai tame, kad: 
ji savo susirinkimus veda lietu
vių kalboje ir tuose susirinki
muose svarsto ir apkalba visus 
lietuvių darbininkų judėjimo 
reikalus savo mieste.

Taigi, mes patariame miesto 
W. draugams pirma patiems 
rimtai šitą klausimą apsvarstyti, 
o paskui pasitarti su sekcijos 
vadovybe apie tai.

KONGRESO SPEČIALėS 
SESIJOS IŠLAIDOS

Nuolat tokią birbynę gir
dint, žinodamas, kad Sme
tona pasmaugė visas Lietu
vos jaunimo kultūrines or
ganizacijas, kaip va: “Pa
vasarininkų” sąjungą (kle- 
rikališka), “Jaunimo Sąjun
ga” (Valstiečių Liaudinin-

Washington. — Specialė 
37-nių dienų kongreso sesija 
lėšavo valdžiai $325,000, iš 
ko tik kelionių lėšoms išmo
kėta $223,000; po 20 centų 
už mylią.

kų), “žiežirbininkų” Sąjun- 
gą (socialdemokratų) — aš 

' jau buvau bemanąs, kad gal 
'ir ištikrųjų Lietuvos fašis
tai susisėmė sau visą jauni
mą; auklėja jį savo dvasioj, 
o kuomet jaunimą išauklės 
ant savo kulpalio ir jauni
mas taps smetoniniais pilie
čiais — kova už demokrati
jos atsteigimą Lietuvoje, 
kova prieš fašizmą — bus 
ne lengva.

Bet pasirodo ... Bet pasi
rodo, kad tyliąjam ir užui
tam Lietuvos kaime rusena 
ir net smarkiai žėruoja lai
svės ugnelė. Ir politinės, ir 
dvasinės laisvės troškimas
žėruoja ne kokiuose ten Ru
sijos mokyklas ėjusiuose ir 
po karo iš Rusijos grįžu
siuose (tiek Lietuvos, tiek 
mūsų fašistai vis vebliana, 
kad demokratinespocialisti- 
nes idėjas įgavome mes, ku
rie mokėmės rusų mokyklo
se, ar kurie per karą Rusi
joj gyvenom, o sugrįžę jo
mis užkretem Lietuvą), tas būdais.

Amerikos lietuvių pažah- 
giąjai-demokratinei spaudai 
durys į Lietuvą uždarytos. 
Musų laikraščiai ištisais 
maišais grąžinama atgal. 
“Laisvė” ir “Vilnis,” manau, 
nebandoma nei siųsti — 
Smetona jų bijo, kaip vel
nias kryžiaus.

Bet mūsų užuitas kaimas 
vistiek žino, kad pas mus 
yra tokia spauda, kuri su
teiktų jiems balzamo. Jų ne
tenkina Lietuvos laikraščiai, 
nes jie visi valdininko re
daguojami, perpildbmi “tau
tos vado” kalbomis, bei gar
binimu. Jų netenkina ir 
Amerikos šlamštai — “Sau
lė” ir “Dirva,” nors jie liuo- 
sai pasiekia visus Lietuvos

Z
Mainierio Uždarbis

. 30 nieliį UtgAl, į£$7. metais, 
caristinėj Rusijoj, r Ddnbase, 
mainiėrys Firiogeii Dedėv už 
spalio mėnesį gavo algos 31 
rublį ir 74 kapeikas, išdirbęs 30 
dienų po 12 Valandą. Bet tikru
moj jis gavo tik 59 kapeikas, nes 
29 rublius išskaitė už ‘skolas 
krautuvėj, 2 rubliū ir 15 kapei
kų išskaitė bausmės.

Dabar tose pat kasyklose mai- 
nieryš dirbąs prie mašinos rug
sėjo mėnesį gavo 3,069 rublius, 
o spalių mėnesį-^3,070 rublių 
dirbdamas po 6 valandas į die
ną. Tokis tai skirtumas mainie- 
rio algos.

užkampius.

Štai jum Lietuvos liaudies 
dvi kartos. Senoji — kunigo 
skverno įsikibus išganymo 
laukia; jaunoji — kovinga, 
per geležinę sieną laužiasi į 
blaivesnį rytojų. Mūsų Ame-1 
rikos lietuvių pareiga jau
najai kartai padėti visais 
’ " 1 ’ . J. K. Patrimpas.

Apdovanojo Koichdznitikus
Azerbaidžano • Sovietų Res

publikos valdžia apdovahojo 22 
kolchozninkus laikrodžiais, gra- 
mafonais, dviračiais ir kitokio
mis dovanomis už tai-, kad jie 
atsižymėjo pagelbėdami pasienio 
sargams apsaugojime Sovietų 
šalies sienų.

Sovietų Judžiai Užsieny j

Sov. Sąjungos Žinios
Prostitucijos Išnykimas
Prostitucija — tai bjauriau

sia kapitalistinių šalių liga. Iš
naudojimas, beteisė, badas ir 
skurdas stumia į šį gėdingą ke
lią tūkstančius moterų kapitalis
tinėse valstybėse. Ši liga buvo 
plačiai apėmusi ir caro Rusiją. 
Bet laimėjusi Spalio Revoliuci
ja tikrai išlaisvinusi moterį, su
teikusi jai Visais atžvilgiais pil
ną su vyrais lygybę, aprūpinu
si ją darbu ir garantavusi jai 
ekonominį savystovumą, tuo pa
čiu pakirto šios carizmo lieka
nos—prostitucijos šaknis. Jei 
prie carizmo 1913 metais Mas
kvoj buvo priskaitoma 20,000 
prostitučių, tai jų skaičius 1931 
metais besiekė 700, 1932 m. 
470, o 1936 m. rugpjūčio mėn. 
vos apie 100. Tai geriausias pa
vyzdys, kaip sėkmingai Sovietų 
valdžia likviduoja prostituciją.

Tačiau augant neklasinei so
cialistinei visuomenei, kylant 
plačiųjų masių kultūringumui ir 
nykstant kapitalizmo liekanoms 
žmonių sąmonėj tikyba nustoja 
savo socialinio pagrindo. Nyks
ta religiniai prietarai. Mažėja 
tikinčiųjų skaičius. 1922-23 m. 
dar daugumas valstiečių pildė 
tikybines apeigas: iki 24 metų 
—62,5 nuoš. vyrų ir 71,5 nuoš.

Sovietų Sąjungoj gaminti kal
biniai judžiai vis daugiau turi 
pasisekimo užsieny j. Jie plačiai 
vaidinami Anglijoj, Francijoj, 
čechoslovakijoj, Bulgarijoj ir 
Jungtinėse Valstijose. Vien šie
met Jungtinėse Valstijose buvo 
rodoma 42 skirtingi sovietiniai 
judžiai. Kaip kurie iš jų rodomi 
ir Lietuvoj. '*

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

moterų, nuo 25-39 metų—71,4 j bet p'arifiaudoti negalimi;—bis- 
nuoš. vyrų ir 100 nuoš. moterų,'kelį persilpni.

K. ANTANUKUI, E. New- 
ark, N..J:^-Ačiu už ‘rašinėlius,
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUŠ
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humi>oldt 2—7964

Sovietų Sąjungoj Nyksta 
Tikybiniai Prietarai

Sovietų Sąjungos piliečiams 
užtikrinta sąžinės laisvė. Stali- 
niškos Konstitucijos 124 str. sa
ko: “Kad užtikrinti piliečiams 
sąžinės laisvę, bažnyčia SSR Są
jungoje atskirta nuo valstybės 
ir mokykla nuo bažnyčios. Lais
vė atlikinėti religinius kultus ir 
antireliginės propagandos lais
vė pripažįstama visiems pilie
čiams.”

Sovietų Sąjungoj ir dabar yra 
nemaža maldos namų, dvasinin
kų ir tikinčiųjų. Jiems laisvai 
leidžiama atlikinėti tikybines 
apeigas. Jokios prievartos bei 
smurto prieš tikinčiuosius netai
koma.

Keistai Koją Skauda
Gerb. daktare. Aš turiu daug 

nesmagumo su koja. Buvau aš 
dėl jos nuėjęs pas daugelį dak
tarų. Per pastaruosius porą me
tų'jie negalėjo pripažinti, ko tai 
kojai trūksta.

Tarpe didžiojo ir ilgojo piršto 
atsiranda lyg, tartum, kokia 
votis, bet ne votis, tik nežinia, 
kaip ją pavadint. Ta “votis” pa
sidaro pilna kokio tai glitaus 
skysčio, kuris atrodo visai, kaip 
ricinos aliejus, bet, gal būt, tru
putį da tirštesnis, 'be nie jokio 
poko, be kvapsnio. Visa, ką dak
tarai darydavo, tai perpjaudavo 
tą “votį”,—ir man tuoj geriau 
pasidarydavo. Už tūlo laiko ta

Liatidiėčių generolai Mera ir Campėsino aplanko Siglienza 
frontą.

votis ir vėl prisipildo ir vėl pra
deda smarkiai skaudėti, kol jos 
ir vėl neperpjauria. Taip darosi 
per pastaruosius du metu.

Aš skaitau “Laisvę” per 15 
metų ir turiu daug pasitikėjimo 
tuo dienraščiu ir jo žmonėmis 
bei darbuotojais. Aš labai įkai-
nuočiau jūsų patarimą apie šį 
mano keistą nuotikį.

s Atsakymas
Jcigti daugelis daktarų, ten 

pat ant vietos matę ir kamanti- 
nėję, negali surast, kas tai do 
daiktas, tdi jau tikrai navatna,
keista.

Kadangi tai nėra koks bak
terinis kpšikrėtimas — nėta vo
tis, tai kad tik nebūtų koks ink
štiras (cyst). Sakote, susidaro 
tirštos gličios medžiagos. Tai 
gali būt padaras kad ir kokios 
riebaluotos liaukitės. Arba gali

būt pasėka ir kokios nuospau
dos. Ant kojų—ant pirštų ir tar- 
pupirštėse dažnai susidaro nuos
paudos, užtrinos. Nuo slėgimo, 
nuo trynimo gali ten suvelti kaip 
ir kokią pūslę, kurios skysčiai 
sutirštėja, kaip aliejus.

Kaip ten nebuvę, jeigu tą vie
tą jau bent kelis kartus perpjau
davo, o vis pasikartbjž; tai vei
kiausia išimt neišėmė; neišrovė 
to skaudulio su visk į'6 tyivėlc 
(skurele). Te^ul kitiį .kartą 
daktaras pabando heViėn tik 
perpjaut ir išleist Skyštihią, bet 
tegul gerai išgramdo, išpjausto 
kraštus, plėves. Tegul jiaškui da 
kuo išdegina, kokia rūkŠči& iš
tepa lomelę viduj ir aplinkui. 
Tuomet ta vieta gklės gražiai ir
pdstovi&i užgyt ir nėbfepaslkar- 
tot. O šiaip ką gi Jums ČiŪ pa
tarsi, dalyko tiferrtatęš, nėčiUpi- 
nėjęs? Nebeht gal, kad Aūtųvo 
žiūrėtumėt,—kad Jums batai bū
tų patogūs, nepersiauri, neper- 
kieti, kad jie kojos ftėšpabstų,
netrintų.

Beje, bus visai neproštlj kojos 
karštai minkyti; ftikudjrtlj kad ir 
kas vakards. O pftskUi ištepti 
kokia alyva, arba geriau—-Žuvų 
aliejum.

Kojom ir višieris galdms la
bai sveika, jeigu kojds aukštyn
iškėlęs palaikai po keletą minu
čių, keletą kartą kas diena, — 
o galvą ir krūtinę žemyn nu
leidęs. Sakysim, nusvyrąs nuo 
lovos arba sofos, paskersai, ko
jas aukštyn atstatęs, .drūtgalį 
(pdčką) ant krašto Sofdif o laib- 
galį (galvą)-^-ant‘aslos.



v

HE

tuose

Pradžia Padalyta

&

Perversmo Naktis 
(Iš kalėjimo reportažų).

Geras būrys Kom. Partijos 
draugų tuomi jau susirūpinp ir '*< ,1

PiptiaęL, 27, 1937 Pusląpls Trečias

IL IIT E R11 C B Ai . r Ml E N AS
BUVUSIAM DRAUGUI

JUOZAS KRUMINAS
Tiek buvo džiaugsmo, triukšmo buvo, 
Ir smilgom laipiojo žiogai.
Dabar aukšta vieta tau kliuvo, 
Tau svetimi laukų vargai.
Ak, dienos mano, dienos mano, 
Nejaugi užmiršai jau tu 
Nakties melsvumą tarp kaštanų

• / Ir tylų šlamesį meldų?
Ir vargo tau argi nesako 
Kiauri stogai šalyj visoj, 
Artojo prakaitas ant kaktos 
Ir skurdas asloj purvinoj?
Tu pats tą aslą mindei mažas 
Ir žiemą šaltį pats kentei.
Dabar nešioji paltą gražų 
Ir pilko kaimo nematai.
Ir nematai, kaip tėvas linksta
Po juodo vargo botagu, 
Ir žalios smilgos, žalios viksvos 
Tavęs nelaiko jau draugu.
Tiek buvo džiaugsmo, laimės buvo, 
Ir smilgom laipiojo žiogai.
Dabar aukšta vieta tau kliuvo, 
Ir—svetimi laukų vargai.

(Iš “Prošvaistės”)

pina areštuotuosius. Kiti dar tušti laukia at
vedant. O šis jau taip prigrūstas, kad sunku 
ir apsisukti. Tačiau veda vis naujus ir naujus.

—Užteks jau. Veskit kitur, čia ir taip nėra 
vietos—šaukia iš vidaus keli balsai.

—Nenudvėsit,—piktai atkerta šnipas ir ’
įstumia pro duris dar vieną auką.

Atvestasis ima godžiomis akimis dairytis po 
kambarį. Jis kažko j ieško ir negali surast. 
Jam kliudo prirūkytų dūmų debesys ir ištisas 
galvų miškas. Gelžkeliečio drabužiai rodo, kad 
jis paimtais tiesiog iš darbo. Jis dirbo gelžkelio 
depo dirbtuvėse ir buvo aktingas gelžkeliečių 
profesinės sąjungos narys. Jo pavardė—Bar
kauskas.

Vieną iš minios jis vis dėlto pažino. Pažino 
studentą, kuris dažnai išstodavo mitinguose.

būriai, o jo paleisti niekas nesirengia.
Tada jis ėmė kalbint budintį valdininką. Bu

dėjo kažkoks labai lėtas studentas. Epšteinas 
ėmė jį prašyt, paskambint telefonu jo žmonai 
ir pranešti, kad jos vyras daktaras Epšteinas 
tebėra sveikas ii* gyvas. Valdininkas nors ir 
labai nenorams sutiko. Vos tik pasigirdo žmo
nos balsas, daktaras tituluodamas valdininką 
džentelmenu ir kitais labai maloniais žodžiais, 
pusiau mandagiai, pusiau nachališkai ištraukė 
iš rankų trubelę ir pats pradėjo kalbėti. Val
dininkas sumišo ir nežinojo, kas daryt. Bot 
tuo tarpu kiti atskubėjo jam pagelbon ir per
traukė labai graudų pasikalbėjimą. Liaudies 
atstovui pranyko visos viltys sugrįžti naktį na
mo pas žmoną. Jis nusiminė, nuleido galvą, 
tarsi viso pasaulio nelaimės sugriuvo ant jo

Eug. Rėza.
Tada buvo labai šalta ir vėlyva naktis. Bet 

Respublikos seimas vis dar posėdžiavo, svars
tė 1927 metams biudžeto projektą. Gal būt, kad 
jis norėjo baigti darbą ir rytojaus dieną be 
rūpesčio švęsti prezidento dr. K. Griniaus 60 
metų amžiaus sukaktuves.

Tuo tarpu apie pirmą valandą kareivių rai- 
. įelių eskadrona^ apsupo seimą. Būrys karinin- 
.jcų, pasipuošusių kardais, įėjo vidun, šveico

rius klek nustebęs dalį jų nuvedė į prezidiumo 
duris, kita dalis liko koridoriuose. Vienas avia
cijos leitihantas pertraukė seimo nario kunigo 
Krupavičiaus kalbą ir pareiškė:
• /—■Ponas pirmininke, seimui duotas įsaky
mas .išsiskirstyt.

Seimo atstovai, seimo pirmininkas dr. Stau
gaitis ir posėdyj pirmininkavęs inž. Kairys at
sistojo.
; Kairys:
i—Atsiprašau,’ kiCno vardu įsakymus duodi?

• * —Karė diktatoriaus vardu.
—Gal tamstos malonėsit apleisti šalę, kad 

‘ seimas galėtų susitarti.
—Ne, aš įsakau seimui išsiskirstyt.
Tada seimo pirmininkas žvilgterėjo į salę ir 

• pareiškė:
—Skelbiu seimo posėdį pasibaigus. Sekan

tis posėdis bus sušauktas mano pranešimu.
Seimo nariai skirstėsi iš salės. Dešiniosios 

.opozicijos atstovai, krikščionių demokratų blo
ko ir tautininkų partijos nariai įvykiu buvo 
patenkinti. Jie tam buvo iš anksto pasiruošę 
ir todėl tyčia taip ilgai užtęsė posėdį. Ko jie 
nelaimėjo per rinkimus, tą jie laimėjo sąmoks
lo keliu.

Ir taip žlugo vos šešis mėnesius tevaldžiusi 
Lįetuvbs Respubliką koalicinė’socialdemokratų 
ir valstiečių liaudininkų vyriausybė. Tai atsi
tiko 1926 metais gruodžio mėn. septynioliktą. 
Tą naktį daugeliui metų Lietuva virto kalėjimu.

Pirmieji žygiai
Anksti rytą, vos dar tik rytuose aušra ėmė 

rodytis, pirmas slaptosios policijos automobi
lis skubėjo į Žaliąjį Kalną, į žemaičių g-vę 11 

( Nr. Ten gyvena Karolis Požėla. Deja, jo nėra 
namie. Ant stalo suversta laikraščių krūva, at
versta knyga, atkimštas rašalo buteliukas. Bet 
jo nėra. Jis tik ką išėjęs ir vargiai grįž. Jis 
greičiausiai jau žino apie perversmą ir par
grįžtant jo laukt neapsimoka. Todėl jie nelau
kė, o sėdo į automobilį ir skubėjo pas Greifen- 

. bergerį. Ir čia juos abu su Požėla užklupo pa
sirengusius išeiti. Pora minučių ir jų jau būtų 
neberadę. Tada laikrodis rodė 5 valandą ryto. 
Jų likimą nulėmė kelios minutės laiko.

Tą dieną žvalgyba rankiojo visus, kas tik 
galėjo būti įtartas komunistu, kas dalyvavo 
profesinėse darbininkų sąjungose, kas kalbė
davo mitinguose ir susirinkimuose. Kalėjimo 
tarnai medžiojo savo priešus. .• • * * *

Vidutinio didumo kambarys pilnas. Tai ne 
tlėjilno kamera ir ne daboklė. Tai paprastas 
mceliarijos■ kambarys, iš Įjūrio išnešti visi 

baldai, paliktas tik vienas stalas, čia dabar tal-

Gruodžio 27 dieną, 1926, Kaune fašistą sušaudyti keturi komunistai veikėjai.

Viskas.
Jei kam atrodė maža, tie kaltino juos gruo

džio mėn. 18 dieną norėjus suruošti sukilimą 
ir nuversti naują tautišką vyriausybę, o kad 

. jie buvo areštuoti gruodžio 17 dieną 5 vai. ryto, 
kada dar karo stovio nebuvo ir kariški teismai 

. negalėjo veikti, tas “teismas” akyse neturi nė 
mažiausios juridiškos reikšmės. Teismo par
eiga buvo nuteisti ir jis savo pareigą atliko. 
Tokia yra geležinė fašizmo logika.

Kai Italijos fašistai nužudė socialistų vadą 
Matteoti, vienas iš užmušikų—Albino Volpi— 
savo draugams pareiškė:

“Matteoti elgesys buvo begėdiškas: kol mes 
jį mušėm, jis vis šaukė: žmogžudžiai! Niek- 

' šai Laukiniai! Mano vaikai didžiuosis savo tė
vu !”

Tik tą patį gali pasakyt ir tie, kurie troško 
sutepti savo rankas lietuvių komunistų krauju.

Juos sušaudė gruodžio mėn. 27 dieną 5 vai. 
ryto.

Wilkes Barre, Pa.
4

Gelžkelietis alkūnėmis skirdamas sau kelią pri
siyrė prie savo pažįstamo ir nė nepasisveikinęs 
užklausė:

—O kaip su juo?
—Su kuo?
—Nagi su juo, su Karoliu.
—Jis čia.
Barkauskas nuleido galvą. Bet staiga, lyg 

ką atsiminęs, vėl ją pakėlė.
—Na, o Juozas?
—Ir jis čia.
—Nekalbėkit I-^pasigirdo rūstus vieno prie 

durų stovėjusio (karo policijos kareivio balsas.
Darbininkas jO\negirdėjo. Jis tik beviltiškai 

pakratė galvą -ir/ lyg po sunkia našta kiek 
sulinko. Minutę palaukęs paėmė studentą už 
rankos ir tartum gelbėdamasis dar kartą už
klausė :

—Betgi Kazys?
Užuot atsakęs, jo pažįstamasis parodė aki

mis į kampą. Ten krūvoj buvo .visi „trys. Ir 
gelžkelietis savo beviltiškas akis-įbedė į' tą " 
kampą. Matyt, 'dar vis nepasitikėdamas jomis, ' 
jis pasieniu pasistūmė arčiau. : . ; .•

—Taip visi keturi. Ir Rapolas čiornij čįa.
Barkauskas nebeabejoja. Jis tik atsirėmė .į 

sieną ir nejučiomis ne tai savęs, nė tai kitų 
paklausė:

—Tai kas dabar bus?
Seimo Nariai

Rytojaus dieną areštuotuosius ėmė registruo
ti, klausinėti, kada gimęs, kur mokęsis, dirbęs, 
kokioms organizacijoms priklausęs. Ir pasku
tinis klausimas:

—Kokio esi nusistatymo dėl naujosios val
džios. Apklausinėtus vedė į interesantų kam
barį, kur buvo sulaikyti seimo nariai social
demokratai Galinis ir Epšteinas. Pirmasis bu
vo gan ramus. Gi antrasis nepaprastai jaudino
si. Vos tik įeina koks policijos valdininkas, jis 
tuojau kreipiasi į jį, prašydamas greičiau pa
leisti namo.

—Ponai, namuose yra žmona, ji nervuojasi 
ir jei aš nepareisiu naktį namo, gali dar kažin 
kas su ja atsitikti. .

Valdininkas ėmė įtikinet, kad čia tik vienas 
policijos viršininkas gali tą labai rimtą rei
kalą išspręsti.

—Ponas, tad būkit džentelmenas ir veskite 
pas viršininką.

Deja, jo niekur niekas nevedė. Tada jis tai 
vieną, tai kitą ėmė prašyt perduoti viršininkui 
jo prašymą, kad neužlaikytų pernakt.

—Perduokit ponui viršininkui, kad mano 
žmona namie nervuojasi, kad ji stačiai serga ir 
gali su ja atsitikt didžiausia nelaimė. Būkit 
džentelmenas, pasakykite tai viršininkui ir jis 
mane supras, juk jis žmogus ir aš žmogus.

Ir šitaip labai mandagiai seimo narys krei
pėsi į kiekvieną girtą ir negirtą. Viskas ėjo 
veltui. Jau senai sutemo, užsidegė miesto ži-

pečių. Atsisėdo į kampą ir nutilo. Ir tas virši
ninkas taip baisiai jį nuskriaudė.

Dabar, kada jau viskas buvo lyg ir pralošta, 
vėl švystelėjo mintis. Atvedė dar vieną seimo 
narį socialdemokratą Paplauską. Galinis jau . 
buvo paleistas, šis pranešė, kad vakare šaukia
mas seimo posėdis ir jie privalo jame dalyvauti. 
Dabar abu seimo nariai, turį konstitucijos su
teiktą imunitetą, prieina prie dežuruojančio ir 
neprašo, o reikalauja išleisti seimo posėdin pa
brėždami, kad nikas negali ir neturi teises 
kliudyti jiems eiti seimo atstovų pareigų.

—Užmirškite seimą ir konstituciją. Spjaut 
man viskas. Aš dabar jūsų šeimininkas.

Ir slaptosios policijos valdininkai jautė didelį 
malonumą išniekinti savo respublikos parla
mentą.

Liaudies atstovų išdidumas pranyksta. Jie 
ima suprasti’,- kad policininko kumštis yra ga
lingesnis už visus konstitucijos paragrafus. 
Jų nusiraminimui kažkas atnešė jiems gerą va
karienę. Valgyti pervedė juos į kitą kambarį. 
Taip ir atskyrė nuo kitų. Rytojaus dieną juos 
paleido namo.

Prie Sušaudytųjų Kapo
Gruodžio 24 dieną kalėjimo koridoriuje vyko 

kaž koks judėjimas. Lakstė, šūkavo sargai. Ir 
netrukus su dideliu raktų žvangėjimu atsidarė 
kameros durys. Tarpduryj atsistojo politiniams 
kaliniams gerai pažįstamas valdininkas Kor- 
sakevičius ir iš sąrašo šaukė:

—Požėla, Greifenbergeris, Giedrys, šeluga, 
Čiornij ir Abramavičius, išeikite. Pirma apsi
renkit.

—Kur?
—Į miestą.
Jie apsirengia ir išeina. Tamsūs kalėjimo ko

ridoriai, geležinės durys, prie jų su raktais sar
gai. Jie lipa laiptais žemyn. Pro didžiules du
ris išeina į pasivaikščiojimo kiemą. Eina toliau 
—vėl geležiniai vartai, už kurių raštinės kie
mas, o jame stovi autobusas ir būrys kareivių.

—Ka tas viskas reiškia? Kam tie kareiviai?
Juos susodino į autobusą. Į juos atgręžti aš

trūs kareivių durtuvai. Jiems įsakyta nekalbėt 
ir nejudėt. Autobusas pasuka į Kęstučio gatvę, 
paskum Vytauto prospektu į geležinkelio’stotį, 
suka į dešinę, pravažiuoja geležinkelio tiltą ir 
sustoja Šančiuos, ties antro pėstininkų pulko 
kareivinėmis. Juos įveda vidun į kazematą, kur 
stalas buvo apdengtas kareivio antklode ir ant 
stalo' stovėjo kryžius. Ši dekoracija priminė 
teismą, kuris vadinasi karo lauko teismu.

Karininkai ir slaptosios policijos agentai 
“nuteisė” keturis sušaudyt. Abramavičių lai
kyti kalėjime kol mirs ir Šelugą šešerius me
tus sunkiųjų darbų kalėjime.

Už ką?
Už tai, kad jie buvo arba komunistai arba 

profesinių sąjungų nariai.
Ir viskas?

* * «
Nuo Kauno geležinkelio stoties palei tunelį 

rangosi plentas. Jo dešinėj nedideli mediniai, 
raudonai dažyti geležinkeliečių nameliai—kai
rėj aukštas, ąžuolais apaugęs šlaitas, šį ąžuo- 

: lyną nuo rusų laikų kauniečiai Petruvka vadi
no, dabar jis pakriktšytas Vytauto kalnu. Ties 
Mickevičiaus slėniu plentas nuo kalno atsisu
ka, eina per nedidelį betoninį tiltą ir paslėptas 
medžių rangosi aukštyn į šeštą fortą.

Palipėjus plentu kiek aukštyn, prasideda 
fortų sutvirtinimai, grioviai. Ir nebaigus va
žiuot iki šešto forto dešinėj plento aukštas py
limas. Viena jo pusė aukšta, stati kaip siena, 
paliai kurią pavasarį ir rudenį bėga nedidelis 
upelis, kita—nuolaidi, po truputį kyla aukštyn. 
Ties šita supilta siena ir šaudo. Kulkos, atliku- 
sios savo darbą, sulenda į smiltis. Viršuj nedi
delis, bet nykus pušinėlis. Jis tarsi puošia bro
lių kapus.

Visus keturius užkasė į vieną duobę ir ka
reiviai supylė jiems vieną kapą. Pavasarį ant 
jų kapo pražįsta gėlės, jas sodina motinos, se-: 
serys, draugai ir pažįstami. Jų kapą nuolat lan
ko tie, kuriems jie aukojo savo gyvybę, kurie 
niekad jų nepamirš.

Emile Zola Judžiuose
šiais metais judžiai gausingai duoda biogra

finių kūrinių. Beethoven, Puškinas (jaunat
vėj), Zola ir Petras Pirmasis galima myti 
šiuo laiku judžiuose. Visi šie judžiai tampriai 
surišti su socialiu gyvenimu tuolaikinės ga
dynės.

Emile Zola buvo vienas iš pirmųjų moder
nistinės gadynės rašytojų, beletristų. Jo cha
rakterį gražiai vaidina artistas Muni. Ben
drai kalbant, judis ne tik verta, bet ir reikia 
matyti kiekvienam, norinčiam praturtinti sa
vo kultūrinį akiregį.

Judyje vaizduojama ne chronologinė Zolos 
biografija, bet fiktivizuota, paruošta veikalui. 
Tačiaus laikytasi labai arti tikrojo, teisingo 
Zolos charakterio, jo darbų ir kovų.

Zola pradėjo gyvenimą, savo karjierą, kny
gų krautuvėj, kaipo aptarnautojas, pardavė
jas. Vėliaus jis tapo žurnalistu, o paskiaus 
knygų rašytoju. Zola, kol dirbo knygų krau
tuvėj, kaipo samdininkas, gyveno vargingai. 
Bet kuomet jis pradėjo rašyti knygas vieną 
po kitai—jo gyvenimas praturtėjo. Taip judy
je Zola piešiamas.

Palyginus Zola su kitu Francūzijos didžiu 
rašytoju, Balzaku, tai Zola gimė virš 40 me
tų vėliaus Balzako ir mirė 55 metus vėliau. 
(Balzak’as — 1799—1850; Zola—1840—1905.) 
Betgi Zola nepasiekė Balzak’o literatinio 
didumo.

Judyje, “Zolos Gyvenimas”, matome Zola 
kovojantį. Jo raštus skaito masė žmonių, bet 
valdininkai, turtuoliai jo nekenčia. Zola kelia 
netiesą aikštėn. Jis nunuogina teismus, įeina 
į armijos viršininkų suokalbius ir juos iške
lia aikštėn. Už tai Zola gauna kalėjimo už 
skelbimą teisybės, tačiaus pačiame veikalo kli- 
makse laimi tiesa—laimi ir Zola. Jo bausmė 
panaikinta. ,

šiame atsitikime Zolos kova atrodo progre- 
syviška, teisinga. Jo kova labai atatinka ir 
dabartinei kapitalizmo sistemos gadynei. Bet 
Zola paliko visą eilę kūrinių. Taigi, Zola yra 
daug didesnis, negu mes jį matome šiame ju
dyje.

Emile Zola buvo realistas. Daugiau, negu 
tiek—jis buvo pats kraštutinis realistas. Jo 
kūrybos teoretinis motyvas—absoliute tiesa. 
Zola pradėjo savo karjierą kaipo žurnalistas. 
Kūrybinėj literatūroj jis nepasiekė didelio ge- 
nijalumo, kaip kad Balzak, Tolstojus ir kiti.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Judinkim Lietuvių Komunistinį 
Veikimą

• Abelnai, tarptautiniai imant, 
šioje apielinkėje komunistinis 
veikimas nėra apleistas, čia ran
dasi centras (sekcijos biuras), 
kuriame veikia eilė energingų 
draugų ir aptarnauja visą Lu- 
zernės pavietą, čia kiekviena 
darbininkų reikalų problema bū
na rišama ir atatinkamai išriša
ma ; čia į visus politinius klausi
mus priderančiai atsakoma, žo
džiu, veikiame vyriškai ir ne- 
klupčiodami. Bet tautiniai, lietu
viškoje dirvoje, lietuviai esame , 
mizernai atsilikę ir apsnūdę. Va
juje už naujų narių gavimą į 
Partiją mes, lietuviai, stovime 
užpakalyje kitų tautų; mūsų 
frakcijų iždai tušti; mūsų lite- ' 3 
ratūros platinimas pamirštas; į 
mūsų dienraščių vajus mes ne- 'J 
kreipėm atydos. žodžiu, 1___ A
minėtuose klausimuose mes mie
game. O tai neatleistinas mums 
patiems ir darbo klasei nusidėji
mas. Dirva juk čia plati veiki
mui—tokia plati, kaip kad visa
da buvo, o gal dar ir platesne, 
nes priaugo daug jaunimo. Tie
sa, mes jaunimo patraukimui į 
darbininkų eiles nieko gero ne
turim iki šiol. Bet vieną mes ga
lim daryti, tai organizavimą 
jaunimo. Kada organizacija at
siras, tai ir veikėjų atsiras iš 
pačių tarpo.

• t. -43Ąnot tų žodžių, “kad stovėda
mi neišmirtumėm”—kad ši plati 
lietuviška dirva nemirtų mums 
patiems gyviems tebesant—tu
rim tuomi vieną sykį ir ant visa
dos susirūpinti, turim Šią darbi
ninkišką dirvą atitaisyti 
naudos sau ir savo klasei.

A*

Wilkes Barre, Pa. Diskusuota 
viršminėti klausimai ir čia ne
minėti. Padaryta ir keli atitin
kami tarimai. Apkalbėjus visa
pusiai visus klausimus nutarta, 
kad pasekmingam darbo prave- 
dimui reikalinga visų draugų 
kooperacija. Tam tikslui nuf 
ta šaukti visuotiną frak 
draugų konferenciją W 
Barre, Pa., apylinkėj, sausio 9 
d., 1938 (vieta ir laikas bus A 
pranešta vėliau).

Susirinkimėlis nutarę pa j ieš
koti vietinio Visuotino Am. Liet. 
Kongreso dėl atsteigimo demo
kratijos Lietuvoje komiteto, čia 
likosi išdalyta peticijų blankos, 
kuriose reikalaujama amnestija 
Liet, politiniams priešfašisti- 
niams kaliniams.

šis susirinkimėlis tikisi, kad 
visi Komunistų Frakcijų drau
gai atkreips atydą ir gausu 
dalyvaus konferencijoj sausio 9 

' dieną.
Komisijos narys, V. Sandargas.

Būsią Išlaisvinti Kubos 
Politiniai Kaliniai

Havana. — Kubos seimas 
jau pirmiau nutarė išlais- ! 

. vint daugį paprastų 
Tad gyventojai smarkiai su
judo reikalaut paliuo 
visus politinius kalinius, 
senatas nubalsavo ir 
paleisti. Manoma, kad 
nutars ir atstovų run 

I Panaikinsią kaltinimus ir 
prieš G. Machado, bu ‘ 

i Kubos prezidentą, paspru- 
kusi 1 Jungtines Valstijas.



rlislapls Ketvirtas LAISVE Pirma'd., Gruodžio 27, 1937

Vaizdai ir Įspūdžiai
 Inžinierius A. P- Gabrėnas 

LIETUVOS ŽINIOS
(Tąsa)

Apsiskutęs, aš palikau tą barzdasku- 
tyklą ir diskusantus. Bet mintys, kurias 
tos diskusijos sukėlė, ilgai sukosi mano 
galvoj. Ten girdėti argumentai ir faktai 
man nebuvo svarbu, todėl, kad kiekvienas 
protaujantis žmogus su jais yra apsipa
žinęs. Bet kas man buvo svarbu ir reikš
minga, tai kad paprasti darbininkai juos 
taip inteligentiškai diskusavo ir kad jie 
yra taip plačiai pasklidę darbininkuose.

Jau tas, taip ilgai miegojęs darbinin
kijos milžinas bunda ir spinduliai ap- 
švietos jo akis jau praveria. Kada jis iš 
miegų prasiblaivys ir, pažinęs savo priė
jus*, juos sau iš po kojų išvalys, tuomet 
jis ir vėl sparčiai žengs pirmyn.

Suprantama, tas darbininkijos milži
mas tai, kaip jau pirmiau minėjau, yra 
visa žmonija. Tai sparčiau, tai lėčiau, 
bet jis visuomet žengia pirmyn. Kartais 
jis pailsta, kartais nekurios jo kūno da
lys sugenda ir apšašuoja. Tokiuose atsi
tikimuose jis suklumpa tai pasilsėti, tai 
šašus nuo savo kūno apvalyti. Kartais 
ant savo progreso kelio jis sutinka pirm- 
žangą trukdančius augmenis: kaip tai, 
ignoranciją, saumylystę ir savanaudystę. 
Bet ir tuos jis greitai praskina ir vėl sau 

. nuolatos keliauja pirmyn. Bet kaip ge
rai organizuota armija, žygiuodama per 
nežinomus kraštus, siunčia pirm savęs 
kad ir mažą, bet gerai išlavintą ir inteli
gentišką būrelį žvalgų, taip ir žmonija, 
priekyj savo didžiosios progreso armi
jos, siunčia taipgi nedidelį, bet išlavintą,- 
inteligentišką ir begaliniai pasišventusį

• dėl žmonijos labo būrį žvalgų, tuos, ku- 
T riuos šiandieną mes vadiname radika- 
! lais. Prie tos grupės priklauso komunis- 
’ tai, socialistai, liberalai ir visi kiti pirm-
• eiviai.
• **

Kad ir pusėtinai įvargęs po kelionės
• ir Šiuom kartu jau nebijodamas blakių,
• kadangi aš nakvojau vienam iš Lewisto- 
; no geresnių viešbučių, bet tą vakarą mie- 
; gas ilgai neėmė. Visokios mintys apie 
;; įvairias gyvenimo problemas skverbėsi į
• galvą iki galutinai, visgi, miegas apėmė
• ir paskandino mano visas svajones sap- 
; nų bangose.

Ant rytojau kėliausi kaip astuonios. 
Kadangi mieste nesimatė nieko tokio 

” įdomaus, kas mane būtų galėję sulaikyti 
;; jojo vasarinėj kaitroj, tai aš, papusryčia-
• vęs, ir leidausi toliaus į kalnynus, žino

mus kaipo White Mountains. Bet pirm
7 nei pasiekiau kalnynus, aš užsukau į 
; Poland Springs, tą turčių rezervaciją, 

kurioj storapilviai kedena savo lašinius 
‘ bėgiodami paskum golfo boliukę. t 
•' Ši vieta yra garsi tuomi, kad čia ran- 
; dasi Šaltiniai vandens, kuris turi ištirpu- 
; šių tam tikrų mineralų ir esąs vaistas 
J. dėl užkietėjusių vidurių. Suprantama, 
! darbininkui, kuris išgali tinkamą valgį 
k įdėti į savo vidurius, tokio vandens ne- 

teikia todėl, kad jis išsimankština prie 
!* darbo ir jo viduriai nekietėja. Bet dy- 
! kaduoniai, kurie prikiša savo skilvius 
J skaniausiais valgiais ir, lyg peniukšliai, 
I’ per dienų dienas riogso ant savo plačių 

pasturgalinių, tai ir turi j ieškoti visokių 
afrtifičijalių būdų vidurių liuosavimui. 

” Bet neatsižvelgiant ant visa to, ši vieta
• yra tikrai puiki pasikavoti nuo didmies- 
•; čio vasarinių karščių.

Čia kalnai dar nėra tokie statūs ir de- 
besis siekianti,'kaip kad jie yra pačioje 

! širdyje Baltųjų Kalnų. Bet jie jau yra 
2 gana aukšti ir jų nuolaidžios pakalnės, 

apsiklojusios tamsiai žaliuojančiais miš- 
' kais, švelniai nusidraiko paupinėmis lan- 
Z komis arba ežerų pakrantėmis. Čia eže- 
Z rų ir upių vandenys palaiko orą, vasaros 
i metu, maloniai vėsiu ir tyru. Vienam iš 
’ tokių kalnų, netoli nuo New Hampshire
• valstijos rubežiaus, ir tos garsios Poland 
’ Springs randasi.

Šis kalnas nėra labai aukštas, bet jo
• pakalnęs labai nuolaidžios ir jis apjuos- 
į tas plačiais kloniais. Už tų klonių jau
• aukštesni kalnai palšuoja horizonte ir jų-
• jų Viršūnės atsidūrę beveik debesyse.
• Tas viskas sudaro labai puikų reginį. 
; Pusiaukalnej šio kalno randasi šie gar-
• sus mineralinio vandens šaltiniai. Jie 
; yra apibudavoti mūriniais budinkais, 
\ kur randasi mašinos dėl pilstymo to van

dens į butelius ir pumpos dėl jo pumpa- 
vimo į didelį vasarnamį, kuris stovi ant 
viršūnės to kalno. Apart to, ką virš mi
nėto vasarnamio gyventojai suvartoja, 
tą vandenį siuntinėja buteliais ir po visą 
šalį ir pardavinėja brangia kaina.

(Tąsa bus)

Emile Zola Judžiuose
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

Daugelyje Zolos veikalų, kaip kad “Nana”, 
“Pinigai”, “Daiginis” ir kituose, matosi žur
nalistikos įtakos. Jo kūryboj stoka kūrybines 
vaizduotės. Zola piešė gyvenimo vaizdus vi
same pilnume, kaipo fotografas, bet ne kaipo 
dalyvis tuose vaizduose. Jam daugiau rūpė
jo aprašyti teisingai kiekvieną incidentą, ne
gu sukurti gerą, socialiai naudingą veikalą.

Kuomet Zola rašė, tuo laiku rašė ir Levas 
Tolstojus. Tolstojus “Kareninoj”, o Zola 
“Nanoj” rašė apie arklių lenktynes. Abu ap
rašė labai vienodus ir panašius vaizdus. Tols
tojaus arklių lenktynių aprašymas ne toks 
pilnas, ne taip smulkmeniškas, bet realus, ne
išsiskiria iš paties veikalo temos branduolio. 
Zolos aprašymas smulkmeniškesnis, 'tačiaus, 
atrodo, kaip ir kitas veikalas, kaip ir dalykas 
pats savaimi, o ne veikalo eiga. Taip pat ir 
mainierių aprašyme, Zola į mainierių gyve
nimą neįsigilinęs rašė. Jis žiūrėjo iš šalies, 
kaipo praeivis, į mainierius.

O gadynė, kurioje Zola rašė, buvo pilna 
klasinių kovų, pilna naujų nuotikių. Darbinin
kų judėjimas formavosi į sąmoningą jėgą. 
Zola dar vaiku buvo, kaip Marksas parašė 
Komumstu Manifesta. Zolos laikais buvo 
veiklus Pirmasis Internacionalas. Ypatingai 
Paryžiaus Komunos perijodas buvo didelio są
jūdžio perijodas. 1869 metais imperatoriaus 
armija sušaudo apie 30 streikierių. Franci ją 
valdė tuo laiku Napoleonas III. 1870 metais 
Napoleonas nuverstas ir įsteigta respublika, 
šiame perijode Vokietijos armija buvo apgu
lus Paryžių; 1871 metų pradžioj Francijos 
valdžia nutarė pasiduoti. 1871 metais įvyks
ta ir Paryžiaus Komuna. Paskiaus sekė kru
vinos komunarų skerdynės.

šiame revoliucinių audrų, karų, darbinin
kų bruzdėjimo, pramonės ir kapitalo koncen
tracijos perijode Zola buvo apie 30 metų— 
pačiame kūrybinės energijos perijode. Vienok 
Zola nesugebėjo matyti klasinės tiesos. Filo
sofiniai, ir šiame kovų perijode, Zola pasiliko 
ne marksistas, bet prudonistas.

Tad, sulyg savo gadynės, sulyg klasinių ko
vų ir kultūriniu pakilimu, Zola galėjo būt di
desniu rašytoju. Jis galėjo sukurti didesnį 
žmonijai paminklą, jei būtų kovojęs ne už ab- 
soliutę tiesą, bet už didžiosios, dirbančiosios 
visuomenės tiesą ir progresą.

V. Bovinas.

Piktas J. N. Raštas
Kilus diskusijoms apie komediją “Išdykusi 

Pati”, kaikurie žmonės pradėjo jieškoti kaiko 
jiems nepriklausomo. Apie pačią temą mažai 
deda dėmesio, bet “pipirų” tai jau netrūko! 
O kai kas užsimanė net purvų gniūžtę paleis
ti mano ir d. Paparčio adresu.

Labai piktą insinuaciją apie Papartį ir ma
ne paleido kankiniu save pasiskelbęs J. N. Jis 
mat pasipiktinęs, nes, anot jo, Paparčio ir 
mano raštai yra rašomi, “idant ką nors išmu
šus iš sceniško darbo ir numetus į šuikšlyną, 
kur tik kirminai juda, kruta”. J. N. mus 
siunčia net pas daktarą... Vienoje vietoje tas 
J. N. štai kaip mumis “atestuoja”: “Jūs dabar 
nustatyta purvina politika bando Jušką iš
mušti netik iš sceniško darbo, bet ir mūsiškių 
eilių. O ar tai yra komunistų darbas?”

Visų pirma turiu pasakyti, kad nei aš, nei 
d. Papartis jokių, politikų nenustatome, o apie 
kokias ten J. N. menamas “purvinas politi
kas”—neesame nei girdėję. Visa tai yra gry
nas J. N. prasimanymas.

Taipgi, nei aš, nei d. Papartis neturėjome 
ir neturime tikslo Jušką ar bent ką nors kitą 
išmušti iš sceniško darbo ir numesti į “šiukš
lyną, kur tik kirminai juda, .kruta”. Tame J. 
N. “poetiškame” pasakyme yra nedaugiau tei
sybės, kiek ir aname primetime mums “pur
vinos politikos!”

Atvirai kalbant, kas yra tasai Papartis? 
Tai yra apie 20 metų jaunuolis, kuris pirmu 
kartu lietuviškai parašė šmotuką kritikos. 
Šiaip jis daug dirba tarpe čia gimusio liet, 
jaunimo, dalyvaudamas Aido Chore ir gau
siai bendradarbiaudamas “Laisvės” jaunuolių 
skyriuje (Youth Section). Jokios “politikos” 
jam nerūpi.

Aš pats Juškos veikalą kritikavau tik tam, 
kad tam buvau paskirtas L.M.S. C.K. Jokių 
blogų tikslų neturėjau. J. N. skirtą raštą Pa
parčiui ir man skaitau insinuacija.

P. Balsys,

Gyventojai Nubalsavo Pa
naikinti Valsčių

Vaiguvos Valsčius, Šiaulių ap
skrityje, yra labai mažas. Todėl 
gyventojams išlaikyti visą vals
čiaus aparatą susidaro labai di
delės išlaidos. Daug valsčiaus 
gyventojų jau iš senai stengėsi,
kad šis valsčius būtų panaikin
tas, išskirstytas tarp gretimų 
valsčių.

Šiais metais įvyko net visuoti
nis Vaiguvos valsčiaus gyvento
jų balsavimas: panaikinti vals
čių ar ne. Kad valsčius būtų pa
naikintas, nubalsavo 85 nuoš. 
gyventojų.

Dabar visi tie 85 nuoš. laukia, 
kad jų pageidavimas būtų grei
tai įvykdytas.

Belošdami “Aviną,” Sudegi
no Jaują

šiomis dienomis Kidulių vals
čiuj, šakių apskr., Bunikėlių 
km. gyv. P. Petraitis, kaimynų 
Naujoko ir Kuto paprašytas, nu
ėjo jiems talkon minti linų, ku
rie buvo sukrauti Bunikių km. 
Totoraičio jaujoj. Rytą nuėjus 
minti, buvo rasta, kad linai dar 
ne gerai išdžiūvę. Petraitis ra
dęs malkų, dar gerai pakūrė 
krosnį, kad linai padžiūtų ir bū
tų lengva juos minti. Keli buvę 
darbininkai, kol linai išdžius, 
nuėję į jaujos prieangį, susėdo 
lošti kortomis “aviną.” Tuo tar
pu nuo didelio karščio jaujoj už
sidegė džiovinami linai ir visi 
sudegė. Gerokai nuo ugnies mi- 
kentėjo ir pati jauja. Apskai
čiuota, kad linų savininkams pa
daryta nuostolių už 200—300 
Lt, o jaujos savininkui už 100 
litų.

Elizabeth, N. J.
Apie Atsibuvušias Sąryšio 

t Prakalbas
' Gruodžio 9 dieną Elizabetho 
jLietuvių Draugijų Sąryšis turė
jo surengęs bendras, prakalbas 
draugams R. Mizarai ir S. Mi- 
chelsonui.

Gaila, kad iš priežasties teis- 
miško dalyko “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas negalėjo 
pribūti, nes šį kalbėtoją Eliza
betho kolonija senai pageidauja 
grdėt kalbant vietinėj estradoj.
Vietoj jo, pasirodė puikus jau
nuolis kalbininkas pirmu sykiu 
Keistutis Michelsonas.

Rengėjų tikslas buvo nušvies
ti Elizabetho lietuviams 11 me
tų pragaištingo fašizmo gyvavi
mo Lietuvoj ir kas veikiama da
bar Lietuvoj ir Amerikoj at- 
steigimui demokratinės santvar
kos Lietuvos liaudžiai.

Keistutis Michelsonas, kalbė
damas valandą laiko tą pilnai 
apibudino triiihpomis citatomis 
iš įvairių dokumentų ir įtikinan
čiais argumentais. Baigdamas 
savo kalbą ragino visus lietuvius 
su įvairiais įsitikinimais bendrai 
kovoti ir glausti savo organiza
cijas po Amerikos Lietuvių Kon
greso vėliava, prieš fašizmą 
Lietuvoj ir atsteigihiui ten de
mokratinės santvarkos.

Rojus Mizara savo parašyto j 
paskaitoj apibudino fašizmo pa
vojų Amerikoj ir įvairias fazes 
organizavimo fašistinių gaivalų 
šioj šalyj su įvairių įvairiau
siais pavadinimais.

Taipogi nurodė ir tas organi
zuotas spėkas organizuotų dar
bininkų, kaip tai CIO ir Darbo 
Partijos, kurios pastoja kelią 
fašizmo kylimui.

Nežinoma, ar tai iš priežasties 
šalto oro ar kitų kliūčių, žmo
nių dalyvavo palyginant labai 
mažai, virš 100.

Buvo fehkamos aukos, su
rinkta $10.75, pusė tų aukų pa
skirta Lietuvos politiniams ka
liniams.

Baigiant reikia priminti, jog 
svetainė taip buvo šalta, kad su
sirinkusiems ir rengėjams buvo 
visai nejauku. Aš .manau, kad 
svetainės užveizda ateityj tuo

Sumažėjo Druskos 
Suvartojimas

KAUNAS. — Dabar per me
tus Lietuvon įvežama api^ 25 
tūkšt. tonų druskos; visame 
krašte suvartojamos druskos 
daugumą įveža “Lietūkis” iš 
SSSR ir šiek tiek p. Pr. Sutkus

drabužių tai ir kunigėliai turėjo 
pridėt savo ilgas rankeles. Ir 
kada bedarbis nueina tų drabu
žių, tai kunigas tuojaus žiūri 
knygose, ar esi jojo parapijonas 
ir ar užsimokėjęs, tuomet gau
si, o jeigu ne, tai negausi. Da
bar Bedarbių Susivienijimas ve-; 
da kovą su tais kunigėliais, kad 
jie atitrauktų savo nešvarias 
rankas nuo tų drabužių dalini
mo.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: BVergreen 7-4311

iš Vokietijos; eksportuojami į 
Angliją bekonai ir sviestas gali 
būti sūdomi tik iš Anglijos pirk
ta druska. Rudeniop visame 
krašte esąs jaučiamas druskos1 
suvartojimo sumažėjimas. Tai 
esą dėl to, kad šiemet ūkininkai 
mažiau teturį pašarų, menkiau 
šerią gyvulius ir mažiau tesu- 
vartoją druskos. Dabar visuose 
kooperatyvų sandėliuose esą di
delės liekanos druskos.

Nuo Bazilikos Nukrito Trys 
Darbininkai

Lapkričio 22 d. Kauno bazili
ka pradėta remontuoti: iš lauko 
pusės perdirbami langų karny- 
zai. Bazilika laikoma architek
tūriniu paminklu, o negeras re
montas, gali pakenkti. Kurijos 
turtų užvaizdą kun. Dogelis re
montą pradėjo be leidimo.; Ir ne 
tik be leidimo, bet be tinkamos 
techninės priežiūros, dėl ko ir 
nelaimė įvyko: trys darbininkai, 
lūžus raštavonėms, nukrito į 
šventorių ant žemes ir vienas 
susilaužė kojas, antras šiaip ke
liose vietose smarkiai susižalo
jo ir tik trečias laimingu būdu 
išliko nesusižalojęs, nors prisi- 
trenkė ir šis trečiasis. Sužalo
tieji darbininkai tuojau nuga
benti ligoninėn.

Kada mainose dirbama kokią 
dieną daugiau į savaitę, tai ir 
tų visokių nelaimių galybės bū
na. Nėra tos dienos, kad neuž
muštų po kelis. O jau tų sužeidi
mų, tai labai daug. Ligoninės 
perpildytos tais skurdžiais dar
bininkais visaip sulaužytais.

Veisiejiškis.

Tel. Virginia 7-4409

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
Ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVKN. L. L, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoj u tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraamdau automobilius vestuvča* 
parčm, krikžtynom ir kitokieas 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

turėtų pasirūpinti, jeigu moka
ma pilna renda už salę.

Čia paduodu aukotojų var
dus: Po $1—L. Pošiunas; po 50 

Icentų.: V. Paulauskas, J^ Jot-Į 
kojis, A. Saulėnas, L. Slaričaus- 
kas, A. Labanauskas, B. Šim
kienė, B. Sabalis, D. Krūtis; po 
25 centus: Ch. Simon, F. Sau
lis Bubelis, S. Liutkus.

Smulkių surinkta .$4.75. 
j “L.” Reporteris.

ROOSEVELTAS TREČIĄ 
SYK KANDIDATUOSIĄS

I PREZIDENTUS
Washington, grd. 23. — 

Jeigu . Naujosios Dalybos 
priešai ir toliau taip kovos 
prieš jąją, tai Rooseveltas 
“bus priverstas” trečiu kar
tu kandidatuot į preziden
tus, sako įtakingas senato
rius Norris.

WILBSBARRE, PA.
Šis Tas Iš Musų, Miestelio
Gruodžio 19 d. A. K. Partija 

buvo surengusi masinį susirin
kimą, kuriame kalbėjo Steve 
Nelšon, nesenai sugrįžęs iš Is
panijos. Draugas Nelson pasakė 
labai puikią prakalbą apie Ispa
nijos kovotojus už demokratiją, 
taipogi apie žvėriškus darbus 
fašistų, kukius jie ten atlieka su 
civiliais žmonėmis.

Po prakalbų buvo ir klausimų, 
į kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakė, žmonių susirinko vidų-' 
tiniai ir prakalba likosi paten
kinti.

Buvo "renkama ir aukos labai 
svarbiems reikalams. Susirinku
sieji tą puikiai įvertino.

Mūs miesto vietinėj spaudoj 
dažnai rašoma, kad tūkstančiai 
bedarbių darbininkų bus suim
ta į darbus prie upės krantų 
taisymo. Bet pakol kas tai tik 
bedarbių apgaudinėjimas. Tie 
darbai dar vis nepradedami, o 
tik apie juos rašoma.

Čia Bedarbių Susivienijimas 
vedė didelę kovą, kad išreikk- 
laut bedarbių šeimynoms dra
bužių, kurie čia ant vietos siuvi
mo projektuose yra siuvami. Per 
didelį reikalavimą buvo išreika
lauta, bet prie išdalinimo tų

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŲDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius 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 prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

REIKALINGA AGENTŲ
i

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

rp-
1

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-4 ir 6—1.

Nėra valandą sekmadieniais.
J —.......... -■

MATEUŠAS SIMONAVIČTU.S 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdarks 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elereiterio stoties. Tel. BTergreen 7-8MM
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t Baltimore, Md Boston, Massvus įsibriauti į unijos valdybos 
vietas, žinoma, taip ir buvo. 
Na, o kada į valdybą įsigavo, 
žinoma, susibičiuliavo su fa-1 
šistais, i 
giuosius darbininkus tokius | 
žodžius į spaudą rašyt, kad 
“Keleivis” turėjo Jenkinso ras- j 
tus sustabdyti, kurie buvo per 
šlykštus į spaudą talpinti. Tuo
met Jenkins rašė “Keleiviui” 
atvirus laiškus grasindamas, ir 
sako: “Aš kalbų varde ACW 
of America 218 Lietuvių sky
riaus”. Negana to, jis per fa
šistų 'laikraščius vadino “Ke
leivį” “niekšu”. O kada uni
jos susirinkime buvo prie sie
nos prispaustas, kad pasiaiš
kintų, tai Jenkins dėjo visas 
galimybes iš to išsiginti, bet 
ant nelaimės “Keleivio” laiš
kas pasiekė skyriaus'sekreto
rių. Pirmininkas Jaras, pama
tęs laišką nuo “Keleivio”, ban
dė jam sprandą nusukti, bet 
skyriaus sekretorius; d. Rei- 
mondas, Jaro prie to nepri
leido: laiškas buvo skaitytas, 
kur sako: “Ar ištikrųjų ACW kiečių priskaitoma apie 3,000, 
of America 218 lietuvių sky- i gi Abraham Lincoln Brigada tū
rius įgaliojo Jenkinsą pava-j ri 250 artilerijos, tris transporto 

Keleivį” niekšu ? Jei i kompanijas po 100 vyrų ir 50 
taip, tai už ką? Ką Kelei- i sunkvežimių kiekviena. Vėliau ir 

O kad komunistų kandida- vis” blogo padarė lietuvių sky-' - •
tas j ACW of America 218 
skyriaus pirmininką vietos ne
gavo, tai komunistų pačių yra 
didžiausia kaltė. Kodėl ? To
dėl, kad Baltimorės komunis
tai mažai tedarbavosi tam 
tikslui, mažai kreipė domesio 
į tai. Komunistai galėjo leng
vai gauti 13 balsų, kurių jiems 
trūko, tik nuo komunistų sym- 
patikų, nuo pirmeivių darbi
ninkų, kurie nedalyvavo rinki
muose, o tokių buvo daug dau
giau, kaip 13, tik juos reikė
jo pasiekti su tinkama agitaci
ja. O kad taip buvo, kad ko
munistai nepriėjo su tinkama 
agitacija prie minėtų draugų, 
prie simpatikų ir šiaip susi
pratusių darbininkų, tai ko
munistai negali to užginčyti, 
nes aš turiu aukščiau minėtų 
darbininkų vardus, kurie neda
lyvavo rinkimuose, ir 
jums įrodyti.

Rezultatai Iš Praeitų Kraučių 
Unijos Lokalo Valdybos

Rinkimų

rinkimus ponas C. C. 
gyvu žodžiu ir per 

šakė: “Aš ir dauge- 
žino, kad komunistai

Labai gerai, kad Balti- 
kraučiai taip padarė,

Prieš 
Jenkins 
spaudą 
lis kitų 
jau senai rengiasi tiems rinki
mams. Jie trokšta paimti val
dybos vadeles į savo rankas...” 
Tiesa, komunistai valdybos va
delių negavo, bet ir p. Jen- 

, kins, netik vadelių neteko, bet 
ir iš vežimo gavo išmest lau
kan, 
more
kad Jenkinsą išmetė iš savo 
tarpo, kaip supuvusį grybą. 
Pažangiųjų darbininkų priešai, 
kur ir Jenkins yra priskaito- 
maš, dėjo visas galimybes, kad 
tik neprileidus pirmeiviškų 
darbininkų į valdybą. Jei ko- 
įntihistai būtų nors pusę tiek 
įdšidarbavę, kiek darbavosi 
komtmistų oponentai, tai ko
munistai lengvai būtų sumušę 
savo priešus, nes komunistų 
priešai gavo tik 13 balsų dau- dinti 
giau.

pradėjo prieš pažan- Ką Sak<> Sužrjžęs Iš Ispanijos 
Gruodžio 16 d. Boston “Globe” 

išspausdino nuomonę vieno jau- 
' i nuolio, iš Dorchesterio, apie Is- r ' panijos karą, šis jaunuolis va

dinasi Howard Bailey, 26 metų 
amžiaus. Ispanijoj išbuvo 9 mė
nesius—du sykiu sužeistas. Pa
sveikęs, jis šešis mėnesius dir
bo kaipo sunkvežimio (troko) 
vairuotojas, todėl turėjo progos 
pažint visą liaudieČių valdomą 
žemę.

Trumpoj sutraukoj, pasakoji
mas ir jo manymas maž daug 
toks: karas be pavasario nesi
baigs. Abidvi pusės rengias 
prie didelės kruvinos kovos ir 
tai gal bus paskutinė.

“Man apleidžiant Tarptau- 
tišką Brigadą, pasiliko gal bis- 
kį mažiau, kaip 30,000. Ameri-

riui ?”
Tuomet Jenkinso visos blu

sos numirė. Jo veidas darėsi 
raudonas, juodas, ir baltas. O 
plaukai pasišiaušėjo, kai ažio. 
O čia susirinkime iš visų pu
sių šaukia, “atšauk. . . atsipra
šyk ‘Keleivio’.:.” Dabar Jen
kins kaip katė iš miltų išlin
dusi, žiūri į draugus ir šiaip 
pažįstamus, bet didžiuma lie
tuvių 
didele

Tai 
kinsą
datavo visur, bet už nieką ne
gavo išrinkti, net ir iš kores
pondento 
O kito 
skyriaus 
sirinkti.
lietuvių skyrius Amerikoj pali
ko be korespondento. O ko
dėl taip? Todėl, kad susipra
tusių darbininkų priešai neno
rėjo Įsileisti pažangesnį darbi
ninką į tą vietą.

Kas dabar lieka Jenkinsui 
daryti? Aš patarčiau ponui 
Jenkins, kad jis “Vienybę” pa
sikviestų į talką, kad pamačytų 
jam išgerti tą vandenį į kurį 
abu prispjaudė.

darbininkų, žiūri Į jį su 
panieka.
va prie ko fašistai Jen- 

privedė. Jenkins kandi-

vietos gavo išmesti, 
korespondento, 218 
valdyba atsisakė iš- 
Reiškia, didžiausias

galiu 
Ne tik galiu 

įrodyti, kad komunistai nepa
jėgė prieit • prie simpatikų, 
prie šiaip pažangiųjų darbi
ninkų su tinkama agitacija, 
bet toki komunistai, kurie vi
suomet nori stovėti antgalvyje, 
nepajėgė net ir paagituoti 
tinkamai savo moterį, ar ge
riau sakant, savo gyvenimo, 
draugę, kaH ji eitų į susirin- Į
kimą, ir balsuotų už savo kla- “L.” Red. Pastaba.—Mūsų ži- 
sės žmogų, už komunistų niomis, Į 218 Skyriaus komi- 
kandidatą į 218 skyriaus pir- tetą lietuviai pažangesni kriau- 
jnininko vietą. Net ir pats čiai bandė išrinkti ne tik ko- 
kandidatas sako: “Ką gali da- munistus, bet bendrai pažan- 
ryt, kad nekurie draugai ne-. gesnius žmones, 
silankė balsavimo laike, gal 
negalėjo ateiti, gal kokios 
priežastys juos sulaikė”.

Žinoma, gali atsitikti ir taip, 
bet ne taip daug, kiek jų ne-

Deja, tūli sa
ve besiskaitą “pažangiais” 
žmonėmis kriaučiai unijistai 
taip apsileido, kad nedalyva
vo rinkimuose ir dėlto pažan
gieji nelaimėjo. Tai sarmata, 

betrūko,atėjo. Čia yra daugiau apsi- Tik trylikos balsų
leidimo pas mūsų draugus, ne-1 kad užduoti fašistams didelį 

žinoma, draugas siy*ūgį, o apie 20 t. y. pažan-

*

gu ko kito.
kandidatas į pirmininkus, ne
galėjo pats vienas viską nu
veikti. Čia buvo pareiga visų v. 
pirmeivių draugų visapusiškai • Turėtumėt tuo susirūpin- 
jį paremti, bet to nepadarė. į p. ateityj. 
Mūsų draugai, kaip jau visiem 
yra žinoma, savo susirinkimuo- 1°^!° valdybom 
se, tai kai gaidžiai ant savo ten, jei tik visi demokratiniai. mią karą, 
mėšlyno, kožnas smarkesnis,nusistatę kriaučiai nepatingėsi 
kožnas nori būti “i 
kada prisieina plačiau pa
žvelgti, ar didesnis žingsnis 
pažengti, tai mūs draugai su 
ranka numoja. Reikia ir tas 
žinoti, kad mūsų draugas kan
didatas į pirmininką, turėjo ga

giųjų unijistų kriaučių neda
lyvavo tame susirinkime. Gė
da, didele gėda, draugai kriau-

Fašistai neturi jo-'

tankų komanda pradėjo veikt.”
Tarptautiška Brigada suside

da maždaug taip: apie 8,000 
francūzų, 3,000 anglų ir airių, 
1,000 kanadiečių, 1,000 vokiečių, 
biskis daugiau kaip 1,000 italų 
ir lygiai gali būt tiek lenkų. Pa
skiau seka mišinys visokių ra
sių : ethiopai, kurie negalėj® su
mušti Mussolinio Afrikoj, bet 
Ispanijoj gerai lupa kailį gene
rolui Franco; japonai, chinai, 
meksikiečiai, turkai ir Pietinės 
Amerikos, neskaitant Europos 
tautu. Brigadoj mažai rusų, bet 
jų pusėtinai daug technikų, ku
rie dirba prie orlaivių ir amu
nicijos.

Viskas Eina Gerai

Prie svarbiausio darbo prisi
dėjo amerikiečiai, kurie įsteigė 
astuonias dideles ligonines, už 
ką Ispanų valdžia labai dėkinga.

Dabartiniu laiku valdžiai nė
ra bėdos su kariuomene, nes ji 
turi savo vyrų 800,000, gerai iš
lavintų, bet negali jų visų nau- 
d.ot, nes neturi visiem šautuvų, 
o labiausia stinga orlaivių. To
dėl jų daugis turi pasilikti na
mie ir gamint amuniciją. Iš 
sykįo viskas labai ėjo silpnai, 
nes visur stigo technikų, kurie 
būtų galėję operuot industriją.

Maisto Problema
Maistas buvo ir yra sunkiau

sia problema, nes teisėta valdžia 
užėmė didžiumą gyventojų, o 
priešingoj pusėj beveik visas 
ūkis.

Tą patį galima pasakyt ir po
litiškai. Pirmiau buvo labai įsi
galėję anarchistai, kurie labai 
daug kenkė, nenorėdami kariaut. 
Pavyzdžiui, iš karo lauko pasi
ima dviratį ir važiuoja namo va
karieniaut.

)

vens So. Bostono darbininkų mo
čiutė!” ,

Į vidų įėjus, atradom ligonę 
sėdint prie stalo ir skaitant dien
raštį “Vilnį”. Pirmiausia drau
gės pasveikino vardu ALDLD 
2 kp. moterų skyriaus ir įtei
kė bukietą gyvų raudonų ro
žių ir nuo draugės Tamošaus
kienės pyragą, ant kurio buvo 
vykusiai .išdrėksta darbininkų 
emblema—pjautuvas ir kūjis, 
o iš šalių raides P. ir A. kas 
reiškia: Paulina Antanuk, žiū
rint į ligonės veidą, matomai šios 
d o v a n os labai ją sujaudė, 
nes negreitai suvokė prabilti. 
Vienok pirmiausia užklausė, 
ka mes veikiame darbininku 
labui. Vėliaus pradėjo mane 
pulti, kam aš apie ją rašiau 
“Laisvėj”. Girdi kam to rei
kia. žinoma, aš pradėjau tei
sintis, kad ne “aš” rašiau to 
ir užteko.

Pasidalinę mintimis, prieš iš
eisiant, norėjau pareikšt linkė
jimų nuo komunistų Partijos, 
bet ligonis pradėjo tiek jaudy- 
tis, kad buvau priversta savo 
kalbą nutraukt.

Nors dabar draugė Antanuk 
prie Komunistų Partijos ir ne- 
pYiguli, bet ją stipriai remia!

bar. Man kunigas sakydavo: 
“Iš molio atsiradai, į mėšlą pa
virsi”. Ragauskas sako: “Aš 
noriu pareikšti tai, kad mesti 
skloką šalin, o nariai kur no
ri, ten tegu eina”. Dulkis aiš
kina, kad sklokininkų kuopa 
reikalinga palaikyti ir laukti 
iš centro daugiau informacijų. 
J. Petrohis užsipuola ant Ceri- 
tro Biuro, A. Bimbos ir jo kny
gų. Pagaliaus nutaria balsa
vimą “vienybės kiaušiniu” ati
dėti ant toliau, šitaip toji “ve- 
selija” užsibaigė. .

J. Matačiunas.

Maywood, N. J. — Neži
nia kas smarkiausia. TNT 
bomba susprogdino Gai’den 
State auto-busų garažą, pa
darydamas $100,000 nuosto
lį-

LICENSES
BEER WINE LIQUOR

Wholesale and Retail

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N; Y. 
Varpo Keptuves Keksai Votuvem ir P«rėm Yra Skaniausi,
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Norint būti sveiku ir stipriu— •
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Atbalsiai iš Boikoto Streiko

Jau buvau “Laisvėj 
kad Bostone 
(boikatuojama) 
maisto kainas.

rasęs, 
streikuojama 
prieš aukštas

Dabar turiu

Pirko maistą 
bet mokiniai 
būdą ir pri- 

streikuoti.

NOTICE i« hereby uiven that License No. 
RL 3775 lias been issued to the undersigned 
to sell been wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1836 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be> consunred 
on the premises.

DAVID GEWANTER
1836 Pitkin Ave., į Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 517 Nos
trand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is. hereby given that License No. 
EB 1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 512 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE KASMAN
512 Sutter Ave., Brooklyyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1151 
Liberty Ave., 
of Kings, to be consumed on the i>remises.

WILLIAM GOLDELT
1151 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

•X Ifei“

3

of

Borough of Brooklyn, County

‘ž

Rūgšti ruginė, Snfdi ruginė, člelų kviečių, Žlelų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Oaleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkinias skaniausią 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheesė Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cakfe. Stollen, 
Doughniits, Pies, Pastries, Apple) Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus mieštus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsg pareikalavimo, suteiksi formacijas apie svorį ir kainaa.

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

GARS1NKITĖS “LAISVĖJE'

pranešti, kad 
tas boikotas palietė ^visas auk
štesnes mokyklas ir nei vienas 
jaunuolis iš tų lupikų nieko 
neperka. Mokiniams sustreika
vus, mokytojai-mokytojos prie 
.to neprisidėjo.
senom kainom, 
pavartojo gudrų 
vertė juos sykiu

Mokiniai pradėjo rašyti mo
kytojams — mokytojoms maž 
daug tokias pastabas:

“Ar gali mokinys būti pado
rus, kuomet jį mokykloj vagia 
ir prie tų vagių mokytojai pri
sideda? Kas iš tokio mokyto
jo, kuris skraudikus palaiko? 
Skriaudikai skriaudžia, o auk
lėtojai padeda jiems”.

žinoma, mokytojai negalėjo 
pakęst tokių pastabų, turėjo 
prisidėt prie mokinių ir dabar 
visi sykiu streikuoja.

šis įvykis tai skaudus ant
ausis mokytojams, o ypatingai 
tiems, kurie yra persisunkę 
buržuaziniu raugu.

Jaunutis.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys,
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847
«-4------------------------------ >-

s
Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Paterson, N. J

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenų© 

arti Tailor St., Brooklyn, N. T.
Tel. Evergreen 7-1312

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS} 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Kaip Kaminską Patiko Mirtis

Juozas Kaminskas apleido 
Patersoną virš 4 metai atgal 
ir apsigyveno mažam mieste
lyj sale Cleveland©, Ohio. Grr 
11 d., pranešta Patersone gi
ltinėms telegrama, kad J. K. 
tapo užmuštas ant geležinke
lio. Velionis su dviem kitais 
asmenimis važiavo troku skęr- 
sai geležinkelio, nepastebėda
mi, kad ateina traukinys. Pas-

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

NEDĖLIOMIS
Nuo II iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue. J, . 

Kampas E. 21rd 8t.
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Tuomet komunistų tavasis atūžė ir drožė trokan,I n aivujj. rusnuu nuiuu jv- v , v. . . w I v . ' , .
; kios teisės būti išrinktais 218 ^uvo mazai> bet dabar šie įgavo fuzmusdamas visus ant vietos.

. « - . . J___ * 2__  __ . i . 1_ JI J.-___1 .

on top”, bet dalyvauti lokalo susirinkimuo
se ir dalyvaus balsavimuose.

Ir jie nebus gerą prestyžą dėl to, kad jie re-' Patyrinėjus surasta, kad troko 
vairuotojas buvo girtas.

J. K. patersoniečiams buvo 
. žinomas žmogus.

Didėja Skaičius Bedarbių 
Viešuose WPA Darbuose

na daug įtekmes kitų snovių wpA n-modžin 11
darbininkuose, kad per mažai •
ką neliko išrinktas, jei mūsų 
draugų kooperacija kiek būtų 
pagerinta, tai balsavimai būtų 
laimėti. Todėl dabar, drau
gai, pasižiūrėkite į savo pa
veikslą, ir apsvarstykite, kieno 
buvo kaltė.

Dabar grįšim prie oponentų 
pusės, prie tų žmonių, kurie 
prieš rinkimus šaukė: Gelbė- 
kim iždo turtą, nes jeigu ko
munistai užgriebs, tai jo nei 
dulkelės neliks”. Bet ant galo 
taip atsitiko, kad tas žmogus, 
kuris daugiausia xapsiputojęs 
rėkavo; taip toli nuo iždo liko 
atmestas, kad jis ne tik negali 
ižcĮo pamatyt, pačiupinėt, pa- 
Ifekti, 
Taš nelaimingas žmogelis, tai 000,000, kuriuos sahes kon- 
yra ponas Jenkins, kuris tam gresas paskyrė nuo šių me
talas laikas įsirašė į ALDLD, tų vidurvasario iki 1938 m. 

kad su jos narių pagelba, ga-birželio galo.

d. buvo 1,557,689 bedarbių 
visose Jungtinėse Valstijo
se, tai yra 20,128 daugiai!, 
negu gruodžio 4 d. Per vie
ną tą savaitę prisiėjo pri
imt į viešus pašalpinius dar
bus daugiau bedarbių, negu 
per bet kurią kitą savaitę 
šiemet. Bet WPA valdyba 
sako, kad tai esąs “norma
lus vidružieminis” pakili
mas skaičiaus tų, kuriem 
būtinai reikalinga pašalpa. 
WPA administratorius H. 
L. Hopkins pranešė, kad ga
lima būsią priimt dar 350,- 
000 bedarbių į tokius dar- 

i bus, ir tam užteksią $1,500,-

Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo datig medaus, 
kuriuom aprūpini Brooklyn^ ir 

apylinkę briii atvgstant.

■.i

Daugiausia keblumų sudaro z. 
stoka medikalų ir operacijom 
įrankių. Priešo pusėn žiūrint, 
daugiausia matosi italai ir mau
rai.

Draugė Antanuk Pasveiks!

Pora draugių iš ALDLD 2 kp. 
Moterų Skyriaus ir pora draugų 
iš Komunistų Partijos aplankėm 
sergančią mūs draugę Antanuk.

Eidami, mes su draugu kalba
mės įvairiais dienos klausimais 
ir šitai prieiname prie namelio, 
kuriame gyvena draugė P. An
tanuk. Rodosi elektrinės bangos 
perlėkė per mano vaidentuvę: 
tai čia aštuoniolika metų tam at
gal mes laikėm Komunistų Par-' 
tijos susirinkimus. <

Grigaičio krypties 
Sklokininkų Vie- 
1) kuopos narių 

gr. 19 d., ir mari
Norėjau pa-

Veselija Be Jaunosios
.Patersono sklokininkariis 

Grigaitis labai patiko. Jie pra
dėjo vesti derybas dėl susi
jungimo su 
socialistais, 
tines (LDD 
•susirinkime,
teko dalyvauti.
žiūrėti, kokia ten jų bus veše- 
lija. Mat, Patersone socialis
tų nei su žiburiu nesurasi, tai 
buvo įdomu matyti, su kuo 
skldka žėriysis. O jie skelbė 
patersoniečiams, kad vienybė 
įvyksianti. Susirinko pasižiū
rėti apie 19 žmonių. M. Ra- 

(gaūskas atidarė susirinkimą, o 
Čia buvo Kindaras paskaitė protokolą, 

diskusuojami įvairūs, darbinin-1 Klausantys atrodė, kad jis ša
kiški klausimai, čia pirmiau vo ra^° p^a^j suprasti. Fi- 
tirštai buvo apgyventa darbi- nans« rast'mnkas duodamas 
ninkų mažais lauželiais. Dabar 
jie beveik visi nugriauti, pasili
kęs atskirtas neblogai atrodau-

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Patėnkihančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nėsvėikumai, HEMORROIDAI bei 
kitoš M'EŠLAŽAąNES Ligbs yi*a 
gydomo?, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dįidų 
Ligos, INKSTŲ if PŪSLĖS Ne
sveikumai; ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO- 
TŲRŲ GYDOMOS, o jeigu Write 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate; įrasiklauskitč manęs sū pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta. . , . •

X^SBlNbUtlAI IR KRAUJO 
TYRIMAI 

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS
Įsistėibięs tier 25 metus.

110 East 16 th St, N. Y.
Tarp 4th Ąvehiie ir trving Tlačė 
9 A. M. iki 8 P. M., o Šfekhiadleiii 

9 A. M. iki 3 P. M

<1>

<i>

<♦>

<♦>

<j>

<

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

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, 6 apsirgUs 
slogom arbata su lemenu ir medum

Kaina 65c už Kvortą, 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisvas’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIU KURO KOMPANIJA

9

mų atskaitoj. M. R. pareiškia, 
kad, girdi, pradėsime vienybę 
diskusųoti. Kindaras pradeda

s#

Įdedame Mašler-Kraft Oil Burners įJūs? Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mhsų ftižinieHar išriiiertios justi hfehiUš ir jdeš tihk&nią 
“burner'’ arba visą garo Arba Karšto vhhdenlo 
Maloniai suteikiame aprokavimtU be jokio mokesčio.vo rašto negali suprasti. Fi-

rim""

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

Telefonas EVergreen 7-1661 t -
lis namukas, kuriame gyvena puĮti sovietų Sąjungą, Ispani- 
draugė Antanuk. Rodosi, taš jos lojalistų valdžią ir girti 
namukas kalba į tave: “Manęs Grigaitį. Girdi, aš buvau se- 

I negriaus, aš čia stovėsiu iki gy~ hiau socialistas, būsiu ir da-



Puslapis Šertas LAISVE
Pirmad., Gruodžio 27, 1937

New Yorko Apielinkes Žinios
Reakcionieriai Norėjo Eagle Streikas Baigta lietuviškos Žinelės

Užgniaužt Pramogą
Jau ilgas laikas, kaip Unity 

Campers buvo paėmę 71st In
fantry Armory naujų metų va-i’1 
karo baliui. Prie baliaus rengta- \ 
si visais garais, garsinama jau 
senai. I

Air. Wulff visuomet laiku pri
statydavo alimonijos čekį savo 
žmonai, su kuria jis sakė nebe
galįs sugyvent po 10 metų vedy
binio gyvenimo. Aną dieną jis 
pavėlavo. Nustebus žmona nuė
jo pažiūrėt, kas su j-uo atsiliko. 
Jo namuose, 288 Central Avė., 
ji rado kitą Mrs. Wulff. To pa
sėkoje, pavėlavęs Mr. Wulff tu
rėjo švęst kalėdas kalėjime.

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MOŠŲ KLIJENTAMS 

o • •
Praleiskite Savo Šventes Su Gerais Likeriais

Gera bonka likerio bus maloniai priimama kaipo 
Kalėdą dovana

Lietuvių Komunistų 
Bankieto ReikalaiLaikraštininkų Gildija pasi

rašė sutartį su “Brooklyn Daily 
Eagle” ii1 tuomi baigta 15-kos 
savaičių streikas, kurio pikiete 

- ir “Laisvės”, taipgi “Tiesos” 
redakcijos darbininkams teko 
dalyvauti.

Savininkai sutiko mokėt už 20 
.savaičių atsitikimo atleidimo iš 
darbo, duot 5 dienų, 40 valandų 
savaitę. Sutartis pasirašyta 
prie tarpininko Arthur S. Me
yer, per kurį vesta derybos.

Gildija norėjo įrašyt sutartin 
punktą, kad naujai priimami 
darbininkai turi patapt unijis- 
tais nustatytu laiku, tačiau to 
neatsiekta. Vienok unija mano, 

garsinasi kad tas redakcinio department© 
nuspren- nepalies, kadangi sutartyje įra-

pa- 
pa- 
jie

Juozas Ažius, ilgoką laiką tu
rėjęs valgyklą ant kampo Met
ropolitan ir Union Avenues, tū
las laikas atgal ją pardavė. Ta
čiau, kaipo geras tos rūšies 
amatininkas, neviręs - nekepęs 
negali nurimt.

Pereitą savaitę jis atidarė 
valgyklą naujoj vietoj, 438 
DeKalb Ave.Reakciniai mėlynkraujai, 

galiau, apsižiūrėjo, kad čia 
žangi organizacija. Iki šiol 
nei neįsivaizdino, kad pažangie
ji turėtų kokią kempę, vasarna- 
jnį, tad išdavę armorę jautėsi 
ramūs. Dabar, belikus savaitei 
laiko iki parengimo, jie pamatę 
(po garsinimo per kelias savai
tes), kad “campers” 
“Daily Workeryje” ir
dė, kad čia gera proga pakriks- syta, jog pirmiausia turi sam- 
tyti komunistais ir atimt armo-(dyt iš dabar 
rę, tuomi pakrikdant jų balių. '

Armorę atėmė, tačiau ne be 
“ekstra triubelio” ir sau. Kad 
rast pasiteisinimą, jie surado 
kur nors įstatuose įrašyta, kad 
sutartį galima pertraukt, jei ar- 
morė reikalinga militariškiems. 
reikalams. Tad skubiai išleista 
įsakymai visam būriui New Yor- 
ko-nacional-gvardiečių susirink
ti specialiams pratimams naujų 
metų vakarą.

Tuo tarpu kempininkai ren
giasi savo iškilmingam naujų 
metų pasitikimui naujoj vietoj, 
Bronx Coliseume. Baliuje daly
vaus daug žymių aktorių, rašy-,

atleistų. Dabar 
i oficialiai darban sugrąžinami 
visi streikieriai, tačiau iš tų 40 
tuojau būsią atleista, iš kurių, 
sulyg sutarties, turės samdytis, 
kada biznis vėl pakils ir reiks 
daugiau darbininkų.

Dėlei “Vienybės” 
Šnipijados

Aną dieną taikėsi su reikalu 
užeit pas R. John Urevich (Ju
revičių), lietuvį advokatą, ku
ris turi raštinę 55 Liberty St., 
New Yorko Mieste. Sako, savo 
profesijoj užsiėmimo turįs daug, 
kas reiškia, kad einasi gerai.

pa-Beje, norėtųsi pataisyti 
klaida. “Laisvės” koncerto pro
gramoj advokato raštinės tele
fonas paskelbta klaidingai. Tei
singai turi būti: Rector 2-4194.

LDS Jauni-
sa-
ne-
nė-
Jo-

-lono Ormano, 
mo sekretoriaus, per visą 
vaite daug kas pasigedo ii 
kantriai išsitaria: “Jo kai}: 
ra, taip nėra raštinėj.” Gi
nas smarkiai sukinasi po Massa
chusetts valstiją LDS ir lietu
vių jaunuolių žurnalo “Voice” 
reikalais.

Jono nebuvimo laiku LDS 
raštinėj pagelbsti E. Gasiūnie- 

ant Stagg, nė. Draugai Gašlūnai šiuo tai-
Gruodžio 17 d., mūsų “broliai” 

tautininkai turėjo ;
Stryto viename namelyje prelek-Į pu apsigyveno Brooklyne, kur 
cijas, į kurias buvo kviečiama draugas Gasiūnas turėjo atvyk- 
visas svietas,—per spaudą-ir ki- ti suvienijus APLA su LDS. 
tokiais būdais. Ir jųjų laimei pu- _____

tojų ir kitokių visuomenininkų.. blikos susirinko net 15 žmonių,
Gi rengimo komitetas, kuriame kur teko dalyvauti ir šiuos žo-j]<įai serga d. Jeskevičius, lietu- 
yra nevien vargšai praščiokėliai, 
bet ir gana žymių asmenų, mano 
dar ne kartą susidurti ir gerai 
pasirokuoti su kamandierium 
George F. Terry, kuris įmatė 
juos esant “komunistais” ir ki
taip “raudonais” ir sulaužė ar- 
morės išrendavimo sutartį.

Lietuvių Kom. Frakcijos me
tinis bankietas įvyks 16 d. sau
sio, 1938, Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo Svetainėj, 280 Union 
Avė. Turime paėmę abidvi sve
taines rengimui tos iškilmės. Į 
Komisija pasirengus duoti gerą 
vakarienę. Bus puiki orkestrą 
šokiams. Koncertinę programą 
išpildys keturi solistai: A. Ve
lička, P. Pakalniškis, A. Kli- 
maitė ir L. Kavaliauskaite.

Įžangos tikietas, perkant iš 
anksto, vienas doleris, prie du
rų—$1.25. Draugų ir draugių 
prašome pasidarbuoti pardavi
me tikietų. Tarpšventėse ir 
naujų metų laukiant susieisite 
daug draugų. Nepamirškite tu
rėti su savipii tikietų. Iš anks
to parduoti tikietai daug pa
gelbsti rengimo komisijai, tada odo - 
žinoma, kiek valgių gaminti.

Tikietų pardavėjai gali pri
minti, kad svečiai, apart geros 
vakarienės, dėl apetito, prie val
gio gaus ir alaus. “Laisvės” re
dakcijos štabo ir visų kitų pra
šome gerai garsinti, visi ir vi
sur ką nors pasakyti apie Brook
lyn© lietuvių komunistų metinį 
bank i etą.

Rengimo Kom. Narys G. K.

Gesinant gaisrą prie Belmont 
ir Thatford Avenues du gaisri
ninkai buvo apnuodyti dūmais, 

j Dėka vėliausiom dirbtino kvepa- 
jvimo priemonėm juos pavyko iš- 
I gel bet i.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Stasio Tarailos ir Vinco 

Wainos. Abudu gyveno Wilmerdin- 
ge, Pa. 'Taip pat pajieškau 'seno 
draugo Mykolo Mačionio, mes abu 
atvažiavom į Ameriką 1893 m., per 

| tūlą laiką gyvenom Shenandoah, Pa. 
Kas apie jos žino, malonėkite man 
pranešt arba lai patys atsišaukia. 
Frank Petronis, 619 Johnstone St., 
Perth Amboy, N. J. (301-303)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bars ir Grills (saliū- 

nai), įdedant pinigų $3,000, — įplau
kų padaro $100.00 į savaitę, už $5,-

• įplaukų padaro $200.00 į sa
vaitę. Kreipkitės pas M. Price, 253 
Utica Ave., arti Eastern Parkway, 
Brooklyn, N. Y. Arba šaukite: Presi
dent: 3-6G22. (298-304)

UfllN-'ELPtLLtlI?
Muk Hcg V. i. i'*L Od,r

Jau ilgokas laikas, kaip sun-

Tikrai Įsigykite Likerių Iš

Manhattan Liquor Store

l_1
fkcrl Difįi

l'ilU 
13

Didžiausia, labia usia 
patikiama, žemiausių 
kainų Likerių Krautuve 

Brooklyne.

264 Grand Street
Kampas Roebling St. 

BROOKLYN, N. Y.

O

Mes esame vienatine Krau
tuvė kuri parduoda 

importuotą 

Lietuvišką Valstybinę

KAINA $1.59

•E-

džius rašančiam.

Williamsburgo Bedarbių 
Kovos Už Pašalpą

Po to, “Vienybės” Nr. 284, po
nai netveria džiaugsmu dėlei 
“pasisekusių” prelekcijų. Po di
džiausiu antgalviu telpa pagyrų 
malda, ir ten sakoma, “kad ir 
‘raudondvariui’ darosi šiurpu, 
kad jau siuntinėja šnipus pa
žiūrėti, ką tautininkai veikia.” 
Ir ten pat įtariama mano asme
nybė toje šnipi jadoje.

Well, niekas žvirblių nešaudo

vių veikėjų Elenos ii* Amelijos 
tėvas. Randasi namuose.

Rep.

Du ginkluoti vyrai sulaikė J. 
Brennan jo namų koridoriuje, 
2078 Walton Ave., Bronx, ir-at
ėmė $60.

Aldona Šertvietytė Laimėjo 
Kostiumų Premiją

Workers Alliance 90-tos kuo-1 armotomis; nuo tokio tautinin- 
pos susirinkimas įvyko trečia- 'kų pasisekimo niekam šiurpu 
dienį, gruodžio 22. Organizato-, nebuvo. Laisvicčiams toks įvy- 
rius raportavo, kad drapanų iš Į kis (sutraukti 15 žmonių į 
centralines įstaigos lokalinės prelekcijas) būtų didžiausiu ne- 
šelpimo įstaigos gavo vertės, pasisekimu.
$10,000 ir bus dalinama bed a r-i Bet jūs “broliai”, nespręskite 
bių šeimynoms. Todėl visi sku- visą»svietą sulig savęs. Laisvie- 
tyiai reikalaukite sau ir savo vai- Ičiai šnipų neturi ir jiems jų ne- 
kuČiams šiltų žieminių drapanų, reikia. Jie turi labai daug ge

rų korespondentų ir bendradar
bių.

Nesinorėtų tikėti, kad “Vie-

Nutarta šią savaitę pradėti 
pikietuoti visas šelpimo įstai
gas, o vasario mėnesį turės 
jvyiti didelės demonstracijos nybės” štabas būtų ant tiek žiop- 
ant Wall St., New Yorke, prieš Jas ir nežinotų to, kad viešai šau- 
bankierius, kurie atėmė WPA; kiamoj sueigoj yra leistina atei-
darbus ir bedarbius nori išma
rinti badu. Į minimas demons
tracijas yra šaukiamos visos 
unijos, ne tik vietinės, o ir iš 
apylinkės. Pas Miesto Rotužę de
monstracijos nereikalingos, nesi 
majoras LaGuardia dabar eina 
su mumis ir kovoja už bedarbių 
pašalpą.

Išrinktas komitetas eiti po 
stubas ir kalbinti bedarbius ra
šytis į organizaciją ir kovoti už 
palaikymą gyvybės.

Workers Alliance nutarė per
siorganizuoti į CIO, į vieną di
delę uniją, ir visi bendrai kovo
ti už darbą ir teises gyventi.

Kaimietis.

ti įvairių pažvalgų ir įsitikinimų 
žmonėms, ir korespondentams.

Mes žinome, kad tautišku 
mastu matuojant viskas galima. 
Tautiško fasono žodžiams kon
trolės nėra. Bet tai tas tik ir pa
rodo jūsų isteriškumą, ir bijoji
mą savo šešėlio.

P. Baranauskas.

Siūlo Panaikint Nenaudingą 
Komisiją

MIRĖ

Mary Banavich, 51 m., mirė 
gruodžio 23-čią. Bus palaidota 
pirmadienį, gruodžio 27-tą, 10 
vai. ryto,'šv. Jono kapinėse. Kū
nas pašarvotas namie, 133 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Velionė paliko vyrą, vieną 
dukterį ir du sūnus.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Garšva.

Buvęs sąskaitų komisionie- 
rius Paul Blanshard savo ra- ( 
porte majorui sako, kad krimi
nalistų beprotybės tyrimui esan
čioji komisija (lunacy commi
ssion), tik eikvoja miesto turtą 

'ir yra šaltinis politinio grobio. 
Ji pastaraisiais 7 metais kaina: 
vo miestui $1,300,000, o naudos 
nepadarė. Tą lengvai būtų ga
lėjusios atlikt reguliarės ligon- 
bučių proto ligų divizijos.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Du 13 ir 9 metų berniukai, 
Clifford ir Howard Titus, kurie 
buvo paskelbti dingusiais iš na
mų Brooklyne, rasti besisvečiuo
jant pas tetą New Havene. Jie 
užsimokėję busą nuo senutės 
gautais pinigais kalėdoms.

Gruodžio 17-ta diena, Warner 
Bros. Motion Pictures Co., tu
rėjo kostiumų balių, kuris atsi
buvo St. George Kotelyje; ten 
dalyvavo ir Lietuvių Liaudies 
Teatro nare, viena iš žymiųjų 
vaidintojų, Aldona šertvietytė. 
Skirstant už gražiausius ir juo
kingiausius kostiumus premijas, 
4-tą premiją, $15.00, laimėjo A. 
šertvietytė,* nors publikos ten, 
buvo gana daug ir pažįstamų ji 
veik neturėjo tame baliuje. Al
dona buvo pasirėdžiusį “čigo-l 
nes” kostiume.

Reporteris.

Brooklyniečiy Sveikata
Pereitą savaitę Brooklyne Į 

prartešta 22 nauji susirgimai 
diphtheria, septyniais daugiau 
už pirmesnę savaitę. Manoma, 
kad ta liga šią žiemą siaus la
biau, negu pereitais keliais me
tais. Sveikatos komisionierius 
Dr. Rice ragina įčiepyti visus 
mažus vaikus apsaugai nuo tos 
ligos. )

Skarlatina naujų susirgimui 
buvo 55. *

Auto nelaimėse per savaitę 
Brooklyne žuvo 6, Manhattane 
—7, Bronxe—3, Queens—2.

Nuo visokių priežasčių Brook
lyne mirė 496; vien plaučių už
degimu—32.

Gimė per savaitę 688.

CHARLES’
UP TO-DATF.

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai' Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dvigubai Liūdnos Kalėdos
Marei Jocavinaitei buvo dvi

gubai liūdnos kalėdos. Jos brolis 
1 Frank, vienintelis jos ir senos 
(motinos užlaikytojas, trečiadie
nį tapo užmuštas troko kontro
lei sugedus ir trokui atsimušus 
į medžio stuobrį netoli Creed- 
more, Queens.

Frank, ir troko vairuotojas 
Russo buvo sutrėkšti troko griu
vėsių. Russo iš nelaimės išliko 
gyvu, nors pergyveno baisias 
kančias, gelbėtojai užgesino už
sidegusį troką ir paskui mecha
niškais pjūklais nupjaustė jį su
rakinusį, sulankstytą metalą.’

Liūdna žinia pasiekė namus 
ir Franko Jocavinos 65 m. am
žiaus motiną, 335 E. 21st St., 
ketvirtadienį, nėr imastaudama 
laukė, kada parveš jo kūną. Ji 
dukters Marės nuolat klausinė
jo: “Kada jį parveš?” Duktė 
ramino, sakydama: “Neužilgo.” 
Bet senutei laukimas buvo per- 
ilgas, ji krito negyva. Sekma
dienį įvyko dvejos laidotuvės.

GARSINKITCS SAVO BIZN| 
D1ENRASTYJ “LAISVĖJE”

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

išsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS 
su “Inakro” vaisbaženkliu yra 

IĮ \ naudojamas per 70 metų.

0 i j Clement Vokietaitis I
< LIETUVIS ADVOKATAS |

ž 50 Court Street $
< TU. Triangle B-3621 |
> Brooklyn, N. Y. į

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINES

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Port, Muscatel $ *| 4g 
Sherry-------- gal. A ’
3 bonkos už — — $1.00

Lietnv. Valstybinė 4-5 kv. $3.49 
Rusijos Zubrovka 20 oz. $2.99 
Maryland Rye Kv. — $1.50 
Pennsylvania Rye kv. — $1.59

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

Republic Liquor Store
Xaveras Strupiskis, Sav.

415-417 KEAP ST.
BROOKLYN, N. Y.

OOO

Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72

REMKITE SAVUOSIUS!

Creaiu of Grain 
18 months old 

Straight Whisky 
63c.
pint
rim >■—ur

Wolf Hunt
Pennsylvania 

Bourbon Whisky
59c. $1.15
pt. qt.
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Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūšių Išdirbinių.
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FRANK D0MIKA1T1S
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.

mt ww w tnt w j

321 Grand St, Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai Įrengta vieta pasilinksminimams
Amerikos Išdirbinio ir Importuotos

DEGTINES IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS UTĖLIUS

Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

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

Telefonas: EVergreen 7-9851
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Šia proga mes dekavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street į moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausiu degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
Mūsų Kostuineriai Gaus Graž'ą Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS

245 GRAHAM AVENUE 
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

) OR G L'j'efli;
II

Speciale Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos--$2.98
I

Telefonuokite: Evergreen 7-2375
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