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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėait 
Pasaulį!

75-to USA kongreso nepapra
stoji sesija buvo sušaukta tuo 
tikslu, kad pravestu kai kuriuos 
labai svarbius prezidento Roo-
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sevelto pasiūlytus sumanymus.
Sesija praėjo, bet nei vienas 

tų sumanymu nebuvo priimtas, 
nepaisant to fakto, kad demo
kratų partijos nariai sudaro mil
žinišką daugumą atstovų abie
juose kongreso butuose.

Kalbėta, bartasi, argumen
tuota daug. Konkretaus darbo 
nepadaryta nei kiek.

Dalis, mat, demokratų, susi
dėjusi su reakcininkais iš re- 
publikonų partijos, tiksliai ir 
sąmoningai sabotažavo prezi
dento Roosevelto pasiūlymus.

Tegu tie ponai žino, kad Ame
rikos žmonės mato jų “triksus” 
ir kad sekančiais rinkimais 
jiems tas skaudžiai atsirūgs!

Kalėdų vakarą prezidentas 
Rooseveltas ir kiti Baltojo Na
mo žmonės, sakoma, matė gar
sųjį Sovietuose gamintą judi 
“Petras Pirmasis.”

Šis judis pagamintas iš tuo 
pačiu vardu novelės, parašytos 
garsaus Sovietų rašytojo Alek
siejaus Tolstojaus.

Tai nepaprastas šnekantysis 
judis. Jis vaizduoja gadynę, ku
rioj caras Petras Pirmasis 
(Piotr Velikyj) bandė sukultu-1 
rinti Rusiją.

šis veikalas dabar rodomas 
Cameo teatre, New Yorke. Jis 
turi nepaprastai didelio pasise
kimo.

Tarp 36 Lenkijos komunistų, 
kurie šiomis dienomis buvo nu- 
smerkti ilgiems metams kalėti, 
radosi ir vieno žymaus Lenkijos 
valdininko duktė, draugė Le
wicka. Ji nusmerkta keturiems 
metams kalėjiman. Draugė nuo
sprendį priėmė drąsiai, kaip 
tikra revoliucionierė kovotoja.

Per tūlą laiką čechoslovakijoj 
buvo įvestas patvarkymas, drau- 
džiąs pardavinėti komunistinius 
laikraščius kioskose.

Tačiau šiomis dienomis val
džia pranešė, kad tasai patvar
kymas jau panaikintas ir dabar 
Čechoslovakijos draugų spauda 
bus laisvai pardavinėjama vi
sur. Aišku, tai dikčiai padės tai 
spaudai prasiplatinti.

New Yorko tarptautinėj pa
rodoj, kuri atsidarys 1939 me
tais, jau pasižadėjo dalyvauti 60 
valstybių. Tai daugiau, negu 
bent kokioj tarptautinėj paro
doj kada nors dalyvavo.

Tačiau spėjama, kad dar visa 
eilė kraštų, iki šiol nepasižadė
jusių, įstos į parodą. Tarp kitų 
tautų, sąraše įeina ir Lietuva.

1939 metais, reikia tikėtis, 
teks susitikti daugelį iš Lietuvos 
atvykusių žmonių.

Ruošimui savo pavilijonų, 
menama, šitos visos tautos išleis 
apie 25 milionus dolerių.

Nereikia nei aiškinti, kad pa
rodoj pačią svarbiausią vietą už
ims socialistinis kraštas — So
vietų Sąjunga.

Kuriems teko dalyvauti Pary- 
• žiaus parodoj šiais metais, visi 
sako, kad SSSR pavilijonas at
kreipė savęspi daugiausiai vizi- 
torių atydos.

Sugrįžę iš Bostono, draugai 
aidiečiai mano, kad jie nebuvo 
priimti, kaip svečiai.

Bet vaidinimas “Kornevilio 
Varpų”, jų nuomone, išėjo pui
kiai.

Dainininkai visi opūs. Jei jie 
žinotų, kaip kartais esti kalbė
tojams su nakvynėmis, tuomet 
ir apie Bostoną pamąstytų ki
taip.

Monopo
liai V ėda j 
Kitą Krizį

Valdžios Prokuroras Kalti
na Pelnagrobius

Washington. — Monopo
liniai, sauvališki trustai pa
skutiniu laiku tyčia nelei
džia darban savo fabrikų, 
idant išveržti iš valdžios 
juo daugiau nusileidimų, 
kurių reikalauja pelnagro- 
biai, — kaip sakė Jungtinių 

IValstijų generalis vice-pro- 
kuroras R. H. Jackson, kal
bėdamas per radio.

Tuo pačiu sykiu monopo
liai be jokio pateisinimo ke
lia vis aukštyn savo produk
tų kainas. Jie teisinasi 

.tuom, būk girdi, darbo uni
jos privertė juos mokėt 
“peraukštas” algas darbi
ninkams. Bet, kaip Jackson 
parode, darbininkų algos, 
pav., plieno pramonėj, nuo
1936 m. gruodžio 1 d. iki
1937 m. kovo 1 d. pakilo tik 
10 procentų, o fabrikantai 
pabrangino savo produktų 
kainas 21 nuošimčiu.

Jungt. Valstijų vice-pro- 
kuroras Jackson persergėjo 
pelnagrobius, jog Roosevel
to valdžia neleis monopolis
tams išplėšt “vidutinių žmo
nių” laimėjimų prie Naujo
sios Dalybos; o jeigu tie 
ponai “streikuos” ir tuom 
didins bedarbių skaičių, jie 
bus priversti naujais tak
sais palaikyti bedarbius,— 
perspėjo juos Jackson.

žmogžude Sportininkė
Paryžius.—Violette Nor

ris, 45 metų, buvusi žymi 
sportininkė-atletė, nušovė 
bedarbį mechaniką J. Le- 
cam savo privačiam laive- 
bute. Tapo suimta.

SSRS Šiaurių Poliaus Moksli
ninkai Grįšią Kovo Mėn.

i Maskva. — Bus pasiųsta 
lėktuvai kovo mėnesį par- 

i vežti keturis Sovietų moks
lininkus ir jų įrankius nuo 
I šiaurių ledyno. Tas ledynas 
su sovietiniu mokslininku v v
stovyklomis pirmiau buvo 
prie pat Šiaurių Poliaus. 
Dabar jis nuplaukęs jau 600 
mylių nuo poliaus, linkui 
Greenlando.

Į pavasarį ledynas pradės 
tirpti ir toliau galėsiąs net 
suskilti. Todėl Sovietų mok
slininkai turėsią būt nuo jo 
nuimti kovo mėnesį.

Fašistų Kareiviai Teruelyj 
Nori Pasiduot, bet Oficie

riai Neleidžia
Teruel, Ispanija, grd. 27. 

—Dega paskutiniai mūrai, 
kur suspitę Vokietijos ir 
Italijos oficieriai ir Ispani
jos fašistų karininkai. Pra
nešama, kad paprasti fašis
tų kareiviai buvo iškėlę bal
tą pasidavimo vėliavą, bet 
oficieriai ją nuplėšė.

Paveikslas iš Francijos valdžios vadu atsilankymo Londonan. Dešinėje pu
sėje Francijos premjeras Chauternps sveikinasi su Anglijos atstovu Vansit- 
tart, o kairėje Francijos užsienio reikalą ministeris Delbos sveikinasi su An

glijos ministerių pirmininku Chamberlain.

Neapsakomu Žvėrišku
mu Nužudė Myletinę
Newark, N. J.—Dar ne

girdėtu iki šiol Įsiutimu 
Vincent Franco, 26 metu, 
nužudė savo mylėtinę An
toinette Imperiale, 22 metų, 
todėl, kad jinai atsisakė už 
jo tekėti.

Jiedu, praeitą sekmadie
ni, išvažiavo skolintu auto- v 7
mobiliu. Įsiutęs dėl jos at
sisakymo, Franco pagriebė 
geležinį vamzdį ir ėmė juom 
kapot merginai veidą ir gal
vą. Kada jinai, kraujais ap- 
sipylus, rėkdama paspruko 
iš sustabdyto automobilio, 
Franco vydamasis paleido į 
ją du revolverio šūvius. Vie
nas parkirto ją ant gatvės. 
Tada Franco įšoko atgal į 
automobilį ir kelis kartus 

Ijuomi pirmyn ir atgal per- 
I važiavo per merginą, bai
siai ją sužalodamas. Bet 
kad mergina vis buvo gyva, 
jis mušė dar du šūvius į ją. 
Viena kulka įlindo jai į 
smakra.

Pagaliaus, jis prikišo re
volverį sau prie smilkens ir 
bandė nusišauti; bet revol
verio gaidukas kaip ten už
strigo, ir nenaudėlis tapo 
policijos suimtas.

Kada jis tokiu pašėlimu 
žudė merginą, keli desėtkai 
pašalinių žmonių tatai ma
tė, bet bijojo gelbėti ją, nes 
Franco turėjo revolverį. 
Mergina mirė pirma negu 
atvyko pašauktas gydyto
jas.

Japonai Užėmę Tsinaną

Shanghai, grd. 27.—Japo- 
nai skelbia, kad jie jau už
kariavę Tsinaną, Shantun- 
go provincijos sostinę.

Bet Chinijos valdžia už
ginčija tokį japonų laimė
jimą.

ORAS
Šiandien būsią apsiniau

kę, šilčiau ir gal kiek lie
taus, sako N. Y. Oro Biu
ras.

Vakar temperatūra 38. 
Saulėtekis 7:19; saulėleidis 
4:35. i

FAŠISTAI VĖL {ŠĖLUSIAI 
NAIKINO MADRIDĄ

Madrid. — Per kalėdas 
fašistai iš priemiesčių pa
leido iki 300 kanuolių šovi
nių į Madrido centrą. Bom
bardavo miestą tris valan
das be apsistojimo. Be kit
ko, dalinai suardė du teat
rus. Kiek žmonių užmušė ar 
sužeidė, dar7 riešūskaityta. 
Tarp užmuštų surasta du 
liaudies kareiviai; kiti gi 
tai civiliai — vyrai, mote
rys ir vaikai.

GERĖJA LIAUDIEČIŲ PROGA 
LAIMĖT PERGALĘ

Madrid. — Užsieniniai 
karo tėmytojai sako, jeigu 
Ispanijos liaudiečiai laimės 
dar vieną tokią didelę per
galę kaip Teruelyj, tai padė
tis pasikeis ne tik Ispanijoj, 
bet Europoj apskritai (reiš
kia, Mussoliniui ir Hitleriui 
bus aplaužyti ragai).

Dar niekad iki šio aštuo
niolikto mėnesio grumtynių 
tarp liaudiečių ir fašistų ne
buvo liaudiečiam tokios ge
ros progos laimėti karą 
kaip dabar.

Žygiuose prieš Teruelį 
liaudiečiai rytiniame fronte 
abelnai atmetė fašistus 25 
mylias atgal.

Ispanijos respublika turi 
jau milioną gerai organi
zuotos armijos.

JAPONAI ŽUDYSIĄ PA
LANKIUS CHINAMS 

SVETIMŠALIUS
Shanghai, grd. 27.—Už 

bile kenkimą Japonijos ar
mijai ar pagelbą Chinijai 
japonai baus mirčia svetim
šalius, kaip patvarkė vy
riausia japonų komanda 
Chinijoj.

Gyvensiąs Žmogus Su Per
verta ir Susiūta Širdžia

Kearney, N. J.—Vienas 
užpuolikas įvarė peilį j šir
dį negrui J. Thomasui, 27 
metų. Ligoninėje peilis iš
trauktas; širdis trimis diks- 
niais susiūta, ir gydytojai 
sako, kad Thomas gyven
siąs.

Planuojama Tarptautinė 
Mokslininku Bendrija

Indianapolis, Indiana, 
grd. 28.—Amerikos Mokslo 
Pažangos Draugija atidarė 
savo metinį “mokslo sei
mą.” Apart grynai moksli
nių pranešimų ir svarsty
mų, šis “seimas” darys žin
gsnių apvienyti demokrati
nių šalių mokslininkų orga
nizacijas prieš gręsiantį ka
rą ir fašistų diktatūrą.

Pradžia tokiam moksli
ninkų judėjimui buvo pada
ryta š. m. vasarą laike mi
nėjimo Harvardo Universi
teto 300 metų sukakties. Po 
to įvykęs susirinkimas An
glijos Mokslo Paganžos 
Draugijos pasisakė už su
kūrimą tarptautinio “vy
riausio žinijos teismo.”

Pirmiausia yra planuoja
ma tarptautiniai sumegsti 
dvi minimas Amerikos ir 
Anglijos mokslininkų drau
gijas ir šaukti prisidėt 
Francijos ir kitų demokra
tinių šalių mokslo organiza
cijas.

Ispaną Liaudiečiai Bombar
duoja Fašistus Pietuose

Madrid. — Ispanijos res- 
publikiečiai daro žygių at- 
kirst nuo fašistu dvi strate
gines vietas Jaen provinci
joj, arti Santiago de Calat- 
rava, pietiniame fronte.

Respublikos artilerija 
bombardavo fašistų kelią 
tarp Valenzuelos ir Alben- 
dino, gretimoj Cordobos 
provincijoj, ir privertė prie
šus pasitraukti atgal.

I '

Anglą Lakūnai ir Kareiviai 
Nužudė 11 Arabą Palestinoj

Haifa, Palestina. — Ang
lijos kariuomenė, policija ir 
lėktuvai užklupo apie 100 
arabų ir nukovė vienuoliką. 
Sako, tas arabų būrys už
puldinėjęs žydų-anglų auto
busus.

Penki arabai nusmerkti 
mirt už kovą bei ginklų ne
šiojimąsi prieš Angliją ir 
žydus? Vienas arabas arti 
Hebrono naktį iš savo buto 
išplėštas ir užmuštas..

Francijos Komunistai 
Atžymi Didžius Liau
dies Fronto Darbus

Komunistą Suvažiavimas Parodo Skirtumą Tarp Fašizmo 
Vergijos ir Liaudies Fronto Nešamos Laisvės ir Gerovės - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g 

8 Pamišėliai Sudegė, 12 ' Aries, Franci ja. — Fran-
Pabego cūzų Komunistų Partija ati-

Paryžius, grd. 27.—Per darė čia savo devintą suva-
gaisrą Monterdon pamišė
lių name aštuoni sudegė; 
d zylika pabėgo ir dabar .po
licijos gaudomi.

Liaudiečiai Dar Nedaužo 
Teruel Seminarijos

Henda’ye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Pranešama, 
kad iki šiol Teruelyj buvo 
dar 1,200 fašistų kovojan
čios kariuomenės, nors 
šiai]) visas miestas liaudie- 
čiu rankose. Dabar liaudie
čiai šturmu užėmė kareivi
nę, kur buvo susispietę “ei- 

'viliai gvardiečiai,” atkak
liausi fašistu kariai.

Naujausiomis žiniomis, 
jau telieka tik keli šimtai 
fašistų tarp storų semina
rijos mūrų. Daugelis jų tai 
Italijos, Vokietijos ir gen. 
Franco oficieriai. Su jais 
esą kunigai taipgi šaudą į 
liaudiečius.

Liaudiečių komandieriai 
nai šaukia juos pasiduot, 
užtikrindami žmonišką pa
sielgimą su imtiniais. Sako, 
mes bile kada galėtumėm 
kanuolėmis. su taškyti tuos 
jūsų mūrus.

Fašistai seminarijos mū
ruose laiko ir kiekį moterų, 
vaikų ir suimtų resjjublikie- 
čių. Tai ypač todėl liaudie
čiai nenorį kanuolėmis štur- 
muot tą paskutinį priešų 
lizdą šičia.

Teruel stovi už 135 mylių 
į rytus nuo Madrido.

Nubaudė 15 Trokininką Už 
Streiką Hartforde

Hartford, Conn. — Už 
veiklumą trokininkų streike 
tapo nuteistas jo vadas J. J. 
Murphy kalėjiman 2 iki 3 
metu. Kiti 14 streikieriu Ii- V- €
ko įkalinti po mėnesį iki 
dviejų. Jie baudžiami už 
kovą prieš skebus.

Tą streiką rugs, mėnesį 
vedė Amerikos Darbo Fe
deracijos unija.

Nulynčiuota 8 Negrai

Šiemet baltųjų ' govėdos 
Amerikoj nulynčiavo aštuo
nis negrus Alabamoj, Flori
doj, Georgijoj, Mississippi ir 
Tennessee valstijose, kaip 
praneša negrų Tuskegee In
stitutas.

SUDEGĖ 5 ŽMONĖS
Auburn, Maine. — Gaisre 

medinio namuko prie Lard 
tvenkinio per kalėdas sude
gė du vaikai ir trys suau
gę J. Lapointe šeimynos na
riai.

žiavimą buvusioj romėnų 
arenoj, 2,000 mętų senumo, 
kur anais laikais būdavo 
rengiamos mirtinos gladia
torių kautynės. Apart 2,000 
delegatų į areną suplaukė 
12,000 darbininkiškos pub
likos. Miesto vaikai pado
vanojo milžinišką kalėdinį 
papuoštą medį komunistų 
suvažiavimui. %

Kalbėjo senatorius Mar
cei Cachin, Komunistų Par
tijos pirmininkas. Pamatinį 
pranešimą padarė Maurice 
Thorez, jaunas mainierys, 
partijos generalis sekreto
rius. Jis, be kitko, parodė, 
kai]) Liaudies Frontas pa
gerino būklę darbo žmo
nėms Francijoj.

Liaudies Fronto pasidar
bavimu, Francijoj darbo sa
vaitė sutrumpinta iki 40 va
landų ir žymiai pakelta dar
bininkams algos. Tuo tar
pu fašistų valdomoj Italijoj 
1935 ir 1936 m. algos dar
bininkams nukapotos 16* 
nuošimčių ir jie priversti* 
dirbti po 100 valandų per* 
savaitę ar daugiau; tačiaus- 
darbininkas demokratinėj 
Francijoj padaro 3 iki 4 sy-- 
kių daugiau už fašistų pa-* 
vergtą italą.

Liaudies Fronto politika 
Francijoj pasmarkino ’ ir 
darbininkų apšvietos ir kul
tūros bu jo j imą. “Mūsų li
teratūra,” Sako Thorez, 
“blizga nauju spindėjimu. 
Mes jaučiamės namie savo 
šalyj, fabrikuose ir gatvė
se.” 7 •

Thorez reikalavo, kad 
valdžia vykdytų Liaudies 
Fronto nutarimus ir atida
rytų Francijos sieną pralei
dimui ginklų ir amunicijos 
Ispanijos respublikai. Var
du Komunistų Partijos jis 
taipgi reikalavo, kad Fran
cijos vyriausybė duotų vi
soms savo kolonijų tautoms 
laisvę apsispręst, kokios 
valdžios jos nori.

Ypač karšto entuziazmo 
iššaukė Thorezo parodyta 
milžiniška pažanga Sovietų 
Sąjungoj.

Drg. Thorez kritikavo So
cialistų Internacionalą, ku
ris vis išsisukinėja nuo ben
dro fronto prieš karą ir fa
šizmą.

Šaukdamas katalikus veik
ti išvien dėlei taikos, demo
kratijos ir pažangos, Tho
rez primine ir popiežiaus 
Pijaus pamokinimą jiem, 
jog kaipo krikščionys jie 
negali atmest komunistų iš
tiestą ranką, kada komunis
tai siūlo bendradarbiaut vi
suomeniškai naudingais tik
slais.
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•nuolių žurnalo gyvavimą, kai jis išeis. 
Tik išleisti, svietui pasirodyti ir vėl už
daryti ne tik neduotų jaunimo judėjimui 
naudos, bet padarytų daug žalos. Tai la
bai rimtas darbas ir rimtai turi būti pra
dėtas.

Ar galima jaunuolių žurnalui gauti 
prenumeratų ir aukų? Žinoma, kad gali
ma, ir labai lengva. Tai puikiai įrodė ma
žytė, kaip pirštinė lietuvių kolonija Ba
yonne, N. J. Tiktai truputį draugai pasi
judino, padirbėjo ir tuojaus gavo 19 skai
tytojų. O toks Bostonas, o toks Grand 
Rapidsas teturi po vieną skaitytoją. O 
tokia Montello, toks Newarkas neturi nei 
po vieną gavę!

Dabartinis Ūkinis Krizis: Jo Prie 
žastis ir Gydymas

a

Kalba Earl Browderio, Amerikos Komunistų Partijos Gene- 
ralio Sekretoriaus, per WEVD Radio Stotį, New Yorke, 

Gruodžio 12 d., 1937 m.

Drangai, Pasiskaitykite ir 
Susisarmatinkite

Gruodžio 20 dienos “Laisvėje“ tilpo 
lietuvių jaunuolių atsišaukimas dėl para
mos jų proponuojamam žurnalui “The 
Voice of Lithuanian Americans” ir su
rašąs miestų, kuriame kiek jau gauta 
tam žurnalui skaitytojų. Mums atrodo, 
kad labai daugelio miestų draugės ir 
draugai, perskaitę tą surašą, turėtų 
smarkiai parausti iš didelės gėdos. Kurie 
to surašo neskaitėte, tai susiradę gruo
džio 20 dienos “Laisvę“ perskaitykite.

Toksai milžiniškas So. Bostonas, ku
riame taip gražiai susitaria, sugyvena ir 
bendrai veikia komunistinis ir socialisti
nis judėjimas, kuriame randasi lietuvių 
beveik išimtinai jaunuolių choras, ku
riame yra tūkstančiai priaugusio lietu
viško jaunimo—šitas So. Bostonas iki 
šiol, per visus metus “pastangų“ davė 
viso labo tiktai VIENĄ skaitytoją. 
Arba toks Grand Rapidsas yra davęs 
tiktai vieną skaitytoją. Minersville ir 
Scrantonas davė tik po vieną, o garsio
sios Montellos dar visai nėra nei ant 
žemlapio! Nesimato ant žemlapio nei 
Newarko, kuris guli pačioj Brooklyno 
pašonėje.

O mūsų draugai visur kalba ir dejuoja, 
kad mes nebesusikalbame su jaunimu, 
kad jis neina mūsų pėdomis. Bet ar mes 

■" padedame mūsų jaunuoliams šviestis, ar 
stengiamės jiems į rankas įdėti apšvietos 
įrankį? Ne, nesistengiame. Tai puikiai 
įrodo šitos jaunuolių pastangos išleisti 
žurnalą. Jau metai laiko, kaip vajus va
romas, o dar visas pažangusis darbinin
kų judėjimas nesukėlė nei penkių šimtų 
skaitytojų, nesurinko nei vieno tūkstan
čio dolerių ištisai visą plačią Ameriką.

Buvo manyta žurnalą išleisti jau spa
lių mėnesį, nes jaunuoliai tikėjos šiltos, 
nuoširdžios paramos iš mūsų judėjimo 
pusės. Deja, to nesulaukė ir žurnalo iš
leidimą turėjo atidėti. Paskui jie rimtai 
planavo pirmą numerį parodyti svietui 
su Naujais Metais. Ir ta viltis neišdegė.

Kada dabar? Į tai lai atsako kiekvie
nas draugas, kiekviena kolonija.

Nė kalbos negali būti apie išleidimą 
žurnalo, kol nebus iš anksto surinkta ma
žiausia penki šimtai apmokamų prenu
meratų ir mažiausia vienas tūkstantis 
dolerių aukomis. Tokį tikslą yra pasi- 

\ skyrę jaunuoliai. Reikia užtikrinti jau-

Dvasinė Žmogaus Laisvė ir 
Komunizmas

Brooklyno katalikų “Amerika” pamė
go dažnai kalbėti apie žmogaus dvasinę 
laisvę. Tai labai keistas dalykas. Juk 
faktas yra, kad religija, bažnyčia, o ypač 
katalikų bažnyčia, niekados nepripažino 
ir nepripažįsta žmogaus dvasinės arba 
kokios kitokios laisvės. Ji mokina, kad 
žmogus turįs bijoti ir klausyti pirma die
vo, paskui bažnyčios ir kunigo, o paskui 
ponų ir valdžios priespaudos. Jam neva
lia būti laisvu, laisvai, savystoviai pro
tauti, galvoti ir gyventi. Vadinasi, žmo
gus turi būti visokiu, dvasiniu ir fizi
niu, vergu.

Tai tokia yra bažnytinė filozofija ir 
tvarka. Tą užginčyti gali tiktai tas, ku
ris nieko nenusimano apie bažnyčios is
toriją ir jos dabartinį atsinešimą linkui 
žmogaus. Bet to negalima užmesti katali
kiško laikraščio redaktoriui ponui Lauč- 
kai. Tai Kodėl jis nesiliauja giedojęs apie 
dvasinę žmogaus laisvę ir rišęs ją su 
krikščionybe?

“Amerikos” redaktorius drožia seka
mą pamokslą prieš komunistus:

“Taip, gal yra komunistų—sako jis, 
—kurie kovoja dėl tokių dėsnių, kurie 
brangūs krikščionybei, tačiau visada 
atmintina, kad komunizmas visai at
meta žmogaus sielą, neigia dvasinę 
vertę, nepripažįsta žmogui to, kas 
brangiausia — jo vidinio gyvenimo. 
Komunizmui žmogus tik paprasta ma
šina, kuri turi tarnauti naujoviškiems 
tironams.”
Čia viskas, už ką tik komunizmas sto

ja, augštyn kojomis paversta. Čia pri
mesta komunizmui visa tai, ką palaiko ir 
gina krikščionybė.

Visa komunizmo filozofija, visa komu
nistų veikla ir kova kaip tik ir su
kasi apie žmogaus dvasinės vertės ir vi
dinio gyvenimo pripažinimo ašį. Komu
nizmas atmeta ir pasmerkia visokią 
žmogaus vergiją. Kova už fizinį žmogaus 
paliuosavimą yra kietai susijus su kova 
už jo dvasinę laisvę. To niekas negali 
užginčyti.

Kaip tik tuo klausimu ir yra didžiau
sias skirtumas tarpe komunizmo ir krik
ščionybės. Komunizmas už visokią 
žmogaus laisvę, krikščionybė už visokį 
žmogaus pavergimą dangiškiems die
vams ir žemiškiems tironams, .naujiems 
ir seniems.

juos darbui, patenkindama žmo
gių gyvenimo reikalus, ar tarp . 
per WPA, PWA, tiesioginę be*' . 
darbių pašalpą, ar per potvinių? ; 
kontroliavimą ar žemės derlin- ; 
gurno saugojimą, T VA, ex-ka- Z 
reivių bonus, per paramą far- - 
meriams ir panašiai, vis šiek bei * 
tiek pagelbėja tolyn nustumt ‘ 
krizį ir palaikyt žmonių pragy- Į 
venimą.yĮrankiais tokiam darbi- : 
ninku politiniam veikimui yra ‘ 
Nepartijinė Darbo Lyga, Ame-- į 
rikos Darbo Partija ir panašios ; 
organizacijos. "

Kiti svarbiausi žingsniai yra.j 
tie, kurie apriboja sauvališką 
galią didžiųjų kapitalistų, kad 
jie negalėtų šeimininkaut ant"’ 
paskolų-kredito ir gamybos pa- 
gal savo užmačią. Valdiškas šė- ' 
rų biržų kontroliavimas, veiks-- * 
mai prieš monopolijas, bankų * 
pervedimas į valstybės rankas 
arba varžėsnis jų kontroliavi-•; 
mas, kainų nustatymas — Šios"; 
ir panašios priemonės gali tar- > 
naut nutolinimui krizio.

Pats vidurio punktas visų to-' 
kių žingsnių, visų priemonių • 
laužyt kapitalo sėdėjimo strei--,-; 
kui, tai yra užtikrint kiekvie- 
nam darbininkui teisę turėti* 
darbo su pragyvenimui užten- * 
karna alga ar tai privačioj pra- .

(Tąsa ant 5 pusi.)

Earl Browderis

Vienas iki dviejų milionų 
darbininkų tapo išmesti iš dąr- 
bo per paskutines dešimt savai
čių, ir prisidėjo prie šešių mi
lionų bedarbių, kurie niekad ne
atgavo savo darbų nuo krizio 
pradžios 1929 m.

Visa šalis pilna rūpesnio ir 
baimės. Gręsia baisi nelaimė. 
Visi klausinėja: Ar tai pradžia 
naujo didžio krizio, tokio kaip 
1929-1933 metais? Ar toks kri- 
zis neišvengiamas šiuo momen
tu? Ar mės galėtumėm kovot 
prieš krizį ir apsaugot žmones 
nuo to draskūno? Čia aš, Komu
nistų Partijos vardu, trumpai ir 
atsakysiu tuos klausimus.

Ar tai pradžia kito didelio 
krizio? Mes negalime atsakyt šį 
klausimą tik plikais “taip“ arba 
“ne.“ Tatai gali būt pradžia to
kio krizio, jeigu nebus daroma 
tinkami žingsniai pastot jam ke
lią. Bet toks krizis nėra būtinas, 
jis nėra neišvengiamas šiuo mo
mentu. Jis nepaeina vien iš eko
nominių kapitalizmo jėgų veiki
mo. Jis yra vaisius to, kad 
čia sužiniai ir sutartinai veikia 
grupė svarbiausių, nulemiančių 
korporacijų, monopolinio kapita
lo, tų didžiųjų biznių, kurie pa
prastai vadinami “Wall Strytu.“

Didysis kapitalas paskelbė sa
vo “sėdėjimo streiką,“ statyda
mas tūlus reikalavimus. Jis, iš 
esmės, reikalauja panaikint 
žmonių išduotą mandatą 1936 
m. lapkričio rinkimuose. Tas ka
pitalas reikalauja atmest priža
dus, kuriuos Rooseveltas davė 
žmonėms, < 
Liberty Lygos programą, kuri 
tuose rinkimuose buvo atmesta 
nuslegiančia balsų dauguma. Ką 
Wall Strytas prakišo balsavi
muose, jis dabar tikisi atgriebt 
per savo sėdėjimo streiką.

Tatai nereiškia, kad monopo
linis kapitalas gali savo valia 
padaryt gerovę ar krizį. Juk pa
sikartojanti kriziai yra neatski
riama dalis pačios kapitalizmo 
sistemos prigimties. Kol tik gy
vuos kapitalizmas, tol ir kriziai 
neišvengiamai kartosis.

Kriziai tapo galutinai panai
kinti tik, kur kapitalizmas pa
naikintas — Sovietų Sąjungoj, 
kuri dabar kasmet ir nuolat tur- 
tingėja. O kol maža grupė tur
čių šeimynų turės kaip savo 
nuosavybę ir valdys mūsų pama
tines ir svarbiąsias pramones, 
mūsų bankus, geležinkelius ir 
dirbinių paskirstymo priemones 
apskritai; kol vienas samdytojas 
galės, Jiada jam patinka, išmest 
šimtą tūkstančių darbininkų iš 
darbo, be jokio pranešimo iš- 
anksto,—tol mes būsime laiks 
nuo laiko nubloškiami į tokias 
bedugnes skurdo ir desperacijos,! 
kaip kad patyrėme prie Herber
to Hooverio valdžios.

mašinerijos, neišsemiamas san
dėlis darbo pajėgų.

O raktas visam kapitalisti
niam protavimui — tai kaip ga
lima būtų pasikuopt milžiniškų 
pelnų. Jeigu dabar kapitalistai 
neveikia visomi
vo priemonėmis*; jeigu vieton to 
jie uždarinėja vis daugiau ir 
daugiau savo įmonių, jie taip 
daro tik tuom tikslu, kad galėtų

turimomis sa-

didint tą dalį šalies įplaukų, 
kuri eina pragyvenimui žmo-

padidint sau pelnus ne per ga- nių dauguomenės; o tai reiš- 
juod- sumažint dalį, einančią ke-

liem šimtam turčių šeimynų, 
kurios ima sau liūto porciją 
pavidale pelnų, palūkanų ir 
nuomų (rendų). Kiekvienas 
žingsnis, kuris eina šia kryp
tim, tarnauja kaip priemonė 
tolyn nustumt ir nugalėt grę
siantį krizį; kiekvienas žings
nis, kuris daromas priešinga 
kryptim, artina ir gilina krizį.

Kaip mes galėtumėm didesnę 
dalį šalies įplaukų perleist dau-

mybos didinimą, bet per 
rankišką užpuolimą ant valdžios, 
kurią jie tokiu būdu stengiasi 
priversti, kad numuštų jiem tak
sus, kad nudaužytų darbo unijas 
ir taip jie galėtų nukapot dar
bininkam algas.

Nėra jums reikalo šičia tikėti 
tik mūsų žodžiais. Nes Wall 
Stryto banditai atvirai skelbia, 
ką jie daro. Tik savaitė atgal 
jų įkvėptas laikraštis parodė,,
jog grupė 72-jų didžių korpora-' guomenei darbo žmonių? Sek
cijų pranešė Washingtono vai- mingiausias tam būdas tai pa- 
džiai, kad tos korporacijos tiks- kelt algas ir sutrumpint darbo 
liai sulaiko bilio.no dolerių biz- laiką. Tatai galima tiesiausiai 
nius, bet jos žada paleist dar- padaryt per dideles ir stiprias 
ban tuos biznius tik tada, kai. darbo unijas. Industrinio Orga

nizavimosi Komitetas (CIO) da-} 
rė ir tebedaro šitokį darbą, ku
ris buvo ir tebėra' vienas stam
biausias veiksnys, tarnaująs at
stūmimui krizio ir palaikymui 
žmonėms gerovės.

Sekama tikriausia priemonė 
prieš gręsiantį *krizį tai valdiš
kas aptaksavimas viršpelnių ir 
didžiųjų bergždžių kapitalų, 
idant iš to šaltinio paremti žmo
nių gyvenimo reikalus, ar tai 
džios politika, kuri aprankioja 
bergždžius turtus ir

Klausimai ir Atsakymai'

valdžia sutiks numušt 700 milio
nų dolerių nuo korporacijų tak
sų.

New Yorko “Times“ pranešė 
spalių 23 d., ką sakė p. O’Neil, 
prezidentas General Tire ir 
Rubber (gumų) Kompanijos, 
būtent: “Patys didieji kapitalis
tai dabar streikuoja.“ Kiekvie
nas atgaleivis kongresmanas 
Washingtone deklamuoja, kad 
jeigu valdžia pakeis savo politi-

o priimt Landono ir | ką, pripažins tą kapitalistų po-

“Apsivedimai Išgavimui Immi- 
gracijos Vizų“ 

Klausimas
Kas įvyksta kuomet ateivė,'* 

kuri gavo nekvotinę vizą po 
ištekėjimu už Amerikos pilie
čio, dabar su juom atsisako-, 

įgyventi?

Atsakymas

Pereitą gegužės mėn. Kon
gresas pravedė įstatymą išde- 
portavimui ateivių, kurie vien- 
tik išgauti nekvotinę arba pir
menybės vizą apsiveda be jo

kios intencijos išpildyti ženy-
naudoja 1 bos sutartį.litiką, už kurią jie kovojo 1936 

m., o atmes 27 milionų piliečių 
nubalsuotą politiką, tai, girdi, 
kapitalistai užbaigsią savo sė
dėjimo streiką ir išnaujo atida
rysią fabrikus ir dirbtuves.

Aišku, jog mes susiduriame su 
plačiausiai paplitusiu ir gręs- 
mingu streiku iš visų, kokius tik 
Amerika kada nors patyrė. Ir 
tai yra politinis streikas. Jis 
siekia pervert mūsų valdžios 
kontrolę į rankas mažumos, ku
rią nesenai milžiniška dauguma 
piliečių savo balsais sumušė vi- 
sašališkuose rinkimuose.

1
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DARBININKŲ 
SVEIKATA

Sov. Sąjungos Žinio

ręs

tilisVienintelis, todėl, sėkmingas

turėjo 
metrų 
metais 
ketur-

Šiaurių Poliaus Stotyj parodė, 
kad ten amžinai ant vietos nesto
vi ledai, bet nuolatos keliauna.

Didvyriai Maskvoj
Sovietų Sąjungos lakūnai did

vyriai Vodopijanov, Molokov, 
Aleksejev ir Spirin milžiniš
kai
171^ ir “N-172
Maskvą. Su jais kartu grįžo dar 
21 vienas .kitas asmuo, kurie bu
vo ant Rudolfo salos ir j ieškojo 

. Levanevskio. Jie visi sveiki.

DR, J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

lėktuvais “N-170,“ “N- 
parskrido į

tojų. Gausybė kapitalo bergž- 0
džiai guli; yra neriboti daugiai -

reikiamų žaliųjų medžiagų ir būdas kovai prieš krizį yra pa-

Rašytojų Vakaras
Maskvoje, Politiškame Muzė- 

juje. atsibuvo rašytojų vaka
ras. Vakarą atidarė rašytojas 
Vsevolod Ivanov. Rašytojas A. 
Fadeev padarė pranešimą te
moj : “Sovietų Literatūra per 20 
metų.“ Vėliau kalbėjo -rašytojai 
K. Fedinas, A. Makarenko, E. 
Petrov, L. Sovolev ir kiti.

Draugiški Svečiai
Gruodžio 1 dieną į Maskvą 

pribuvo Tanų—Tuvos ministe- 
rių pirmininkas Čurmitas-Taši. 
Kartu su juom pribuvo dar keli 
žymūs asmenys. Tanų-Tuva yra 
tarpe Sovietų Sibiro ir Mongoli-

jos Liaudies Respublikos. Ši 
valstybė savo nepriklausomybę 
atgavo 1920 metais. Caristinė 
Rusija ir Chinija ginčijosi už tą 
teritoriją, kam ji priklauso. Da
bar ten yra laisva liaudies 
publika draugiška Sovietų 
jungai.

38 Naujos Mokyklos
šiemet Leningrade išbudavojo 

ir atidarė 38 naujas mokyklas. 
Jos visos bendrai įtalpins 33,000 
mokinių. Sovietų šalyj sparčiai 
auga apšvieta, jos įstaigos ir 
abelnai žmonių kultūra.

Maskva Puošiasi
Maskvoj pirm revoliucijos as

faltas padengė apie 200,000 ke
turkampių metrų gatvių plotą. 
Prie Sovietų tvarkos Maskva iš
augo ir pasidarė nepažįstama. 
Iki 1937 metų ji jau 
3,300,000 keturkampių 
asfaltinių gatvių. 1937 
dar išasfaltuota 670,000
kampių metrų gatvių ir šaligat
viu, v

šiaurių Poliaus Stotis
Sovietų mokslininkai, kurie 

lėktuvais nusileido ant šiaurių 
Poliaus ir ten įsteigė mokslinę 
stotį, gruodžio 2 dieną jau buvo 
ant 82 laipsnio šiaurinės platu
mos ir 5 meridiano,Ta vieta 
randasi tarpe Greenlandijos ir 
Spitzbergeno. Jie nuplaukė apie 
750 mylių nuo pirmesnės vietos. 
Pavasarį jie bus galima paimti 
pagelba ledlaužių. Jų buvimas

Išgelbėjo Laivą
Lapkr. 20 dieną siautusi au

dra Kaspijos Jūroj nuskandino 
žibalo laivą “Rabočyj.“ Epronas 
jį pakėlė ir ištraukė. Laivas turi 
5,500 tonų įtalpos. Jis nebuvo 
visas vandens apsemtas, tat ne
žuvo ir žibalas.

Kijevo Stadionas
Kijeve, fizkultūros parke, sta

tomas naujas stadionas su įtal
pa dėl 50,000 žmonių. Jis užims 
15 hektarų žemės plotą ir jo iš- 
budavojimas atseis 13 milionų 
rublių.

Kaip galėtų žmonės kovot 
prieš tą gręsiančią pragaištin
gą nelaimę? Ar susilauktu- 
mėm bent daliuos pagelbos ar
ba gyduolės, jeigu būtų pasi
duota reikalavimams kapita
listų, kurie dabar sėdėjimu 
streikuoja? Ne. Tai visai ne
būtų jokia gyduolė. Tatai tik 
padarytų gilų ir ilgą krizį 
tuojaus neišvengiamą. Tatai 
sugrąžintų mus atgal tikrai į 
tą pačią vietą, kur mes buvo
me 1929 metais prie Hoove-; 
rio. Tuo laiku kapitalistai ga
vo kaip tik tą, ko jie reikala
vo iš valdžios, be jokio strei
ko iš kapitalo pusės, bet to 

.vaisius buvo vis gilesnis ir gi- 
Bet krizis nebuvo šiemet ne-! ]eSnis krizis, 

išvengiamas. Buvo didėjančių j Streikuojantieji kapitalistai 
reiškinių, traukiančių linkon, turi baisią naikinančią jėgą, 
naujo krizio; buvo ekonominių bet jeigu jūs išpildote jų rei- 
veiksnių, kurie vis labiau truk- kalavimus, jie neturi jokios ga- 
dė įsisiūbavimą, vedantį linkui lios sugrąžint gerovę; juos tik 
gerovės sugrįžimo. Bet dar tebė- smaugtų naujieji jų pelnai, 
ra platus ekonominis pagrindas,, kurie būtų_ jiem duoti, 
kuriuom gerovė galėjo būt ir to
liau atbudavojama.

Pamatiniai įmonių panaujini- 
mai ir pagerinimai yra labai at
silikę užpakalyj, ir anaiptol dar 
nėra užtverta spraga, kurią pa
darė krizio metai. Rėkiančiai 
stinga tinkamų gyvenimui na
mų, o visai nieko nenuveikta, 
kad užpildyt šią stoką. Pamonės, 
gaminančios kasdieninio varto
jimo daiktus, yra toli pasiliku-, 
sios nuo 1929 m. lygmalo, nors 
dabar šalis turi daugiau gyven- žesnę ir mažesnę dalį.

, todėl 
kad jie būtų gavę tuos nau
jus pelnus per gamybos maži
nimą, o ne didinimą. Nes ta- 

i tai naikina žmonių masių ga
lėjimą pirkti reikmenis, ir to
liau siaurina rinka. Tatai tik 
galutinai prispirtų prie sienos 
visas prigimtines kapitalizmo 
jėgas, vedančias linkon krizio. 

Pamatinė krizio priežastis 
yra ta, jog kapitalistai pasiima 
sau vis didesnę ir didesnę dalį 
visų šalies įplaukų kaip savo 

1 pelnus, o žmonių dauguome- 
.nei pragyvent palieka vis ma-

Sąnarius ir Visą Skauda
Gerb. daktare, malonėkite 

man duoti patarimą, kas man 
daryt su mano kojom. Man pra
dėjo skaudėt jau liepos mėnesy 
ir, kuo tolyn, tuo aršyn skaus
mai gelia. Kai ilgai pasėdžiu ar 
pastoviu be pasijudinimo, tai 
man sustingsta visi sąnariai. 
Tai labai vargu išsyk ir pasiju
dint. Taip sukausto, kaip gele
žim, strėnas, klubus, kelius, rie- 

!šus ir net kojų pirštų sąnarius. 
■Ir kai kada tai metasi į pečius, 
alkūnes ir į rankų krumplius.

Tai aš ir nežinau, kas man 
reikia daryt. Buvau pas gydyto
ją ir ligoninėj. Daktarai egza
minavo ir kraują ir šlapimą, ir 
šiaip išbarškino visas pašones. 
Ir nieko jie pas mane neranda. 
Patarė ištraukt dantis, sako, gal 
nuo dantų. Mano dantys nėra 
geri, tai gal ir nuo dantų. O gal 
jau ir senatvė * prisiartino, tai 
gal ir visokios bakterijos pradė
jo kibti. Aš esu 54 metų, sveriu 
180 svarų, 5 pėdų ir 5 colių. Tai 
gal pagal savo ūgį perdaug sve
riu.

Patarkite per “Laisvę.“ Ir da 
ką. Kai aš einu pergreitai ar 
lipu laiptais aukštyn arba ką 
sunkiai padirbu greičiau, tai 
tuoj uždustu, kad turiu atsisėst, 
ir tada mano širdis taip prade
da plakti, kad aš pats sau ma
nau, kad gal aš perdaug riebus 
ir sunkus ant kojų. O kaip tas 
sunkumas sumažint, tai nežinau. 
Dabar lauksiu patarimo.

Atsakymas
Veikiausia taip ir yra.

persunkus, perdaug riebus. O su

nutukimu sunkiau priseina ir 
širdžiai, ir arterijoms, ir inks
tams, ir liaukoms, ir visiems 
galams.

Gytojai Jums patarė susitvar
kyt su dantimis. Tai ko Jūs, 
Drauge, da laukiate? Tuoj smu- 
kite pas dantistą: tegul jis 
Jums nuima visų dantų nuotrau
kas su X-spinduliais. Jeigu kur 
atrodytų negerai, būtų kokių pū? 
linių, bakterinių gūžtų, tai te
gul ištraukia, išvalo apsikrėti- 
mų lizdus. Dantų būkle — labai 
svarbus daiktas visai sveikatai. 
Daug visokių reumatizmų išsi
vysto kaip tik nuo nesveikų 
dantų, arba apkrėstų tonsilių, 
arba taip kokių bakterinių in
takų.

Sakote, gal jau senatvė, tai ir 
bakterijos lenda. Gal. Bet juk 
negireikia taip sau ramiai lauk
ti ir be mūšio pasiduoti bakte
rijoms. Sutvarkykite dantis* Su
tvarkykite dijetą. Mažiau valgy
kite, daugiau vaikštinėki^e, tai 
ir svoris sumažės. Kam gi rei
kia valgyt taip kimštinai, lyg 
kokią “pakūtą” pildant. Valgių 
perviršis pavirsta nuodu. Užsi
rašyk it tai sau ant kaktos. Ma
žiau valgykite bile ko, ypač ma
žiau krakmolų, miltinių valgių, 
saldžių ir riebių daiktų. Badaut 
nereikės: galite žolelių, lapelių, 
šaknelių prisivalgyt, tai pasida
rysite jaunesnis ir lengvesnis.

Vaikščiokite dažniau po orą, 
ant saulės. Saulės nesant, eikite 
pasišvitinti uit ra-vijoletiniais 
spindeliais. Dijatermija Jums 
ir gi labai daug padės. Be to, 
vitaminų ir mineralų daugiau, 
su gamtiniu maistu ir ekstrak 
tų pavidale.

bilio.no
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TRIES TO THINK |
LABOR SPIES

voice your groans.

it’s The Truth! Shorts On Sports
■ ~ Tom Yermal.

The Last Bouts round

<9

1

girls’ basketball team made a 
showing by defeating the Wor- 
girls’ team.

observes Officer 
case of the survival

over the 
a modern 
as much

The new- 
science is

* *
Someone has stolen

3 he current victories of Spanish government forces at Teruel is being won by the same troops who 
captured Belchite in September. Photo shows them battering their way in the latter town.

Aido Chorus New Year’s

music will be furnished ,by 
Kaiser and his men. There 
all sorts of dancing including 

dancing. If you

“A . pedestrian”, 
Murphy, “is a 
of the flittest”.♦

Campus Joe: 
my car.

Cop: “Well, these antique dealers 
will stop at nothing.”

interesting scrap. Six four 
bouts complete the card.

Lovell-Barlund
is the 
I si a nd s. 
of these shell 
are said to live to 60 or 100 years.

ells themselves are used 
ixes and other primitive 

as bath tubs!... Half 
comes

giant clam”
The natives eat

which, by the way
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Gardner Chorus 
News Items

LOYALIST TROOPS IN ACTION

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND

Nine million dollars is a lot of 
mohey but Big Business doesn’t 
think so for that sum was willingly 
spent for labor spies, detectives and 
agents provocateur last year.

The gilded lilies of the business 
world wouldn’t think of placing spies 
In the offices of competitors nor 
tapping telephone wires of the com
pany next door but practices as hir
ing thugs to discredit the unions, 
hiring spies to ferret the union 
membership lists and hiring agents 
to foment wildcat strikes and smash 
the prestige of organized labor are 
quite common and usual.

The largest number of paid orga
nizers the C. I. O. ever had was 625 
but the La Follette Congressional 
Committee discovered that labor 
spies amounted to more than 3,871. 
The actual number of spies not dis
covered can only be guessed at.

Let the committee’s report speak 
for itself:

“The power of these Pinkerton 
spies is increased tenfold by their 
official positions in unions. One Pin
kerton operative had, through the 
years, achieved the position of na
tional vice-president of his union.

“Fourteen were presidents of their 
locals. Six were either treasurers or 
financial secretaries of their local 
unions, which gave them ready ac
cess to the list of members and to 
the financial status of the unions.

“In addition to placing men in po
sition where they were the first to 
learn the names of new members, 
three Pinkerton spies were even act
ing as paid business agents and three 
as organizers for unions.”

When a spy holds an important 
position the results can be well 
imagined. Employers are thus able 
to fire union organizers and militant 
workers and to threaten those who 
wish to join. Very often the spies 
urged ill-advised and unnecessary 
strikes in order to discredit the 
union, weaken the morale and some
times because the company that sup
plies the stool pigeons wants a strike 
so that it can sell still more spies.

With the end of 1937 close at 
hand,the Gardner Lyros Chorus looks 
back upon the year as a very suc
cessful one, not exactly financially, 
but socially. It certainly was a year 
of PUN,—sports—music—trips—and 
all the gatherings of the Mass. Dis
trict choruses.

Recently we had a very small 
membership, as was noticed at our 
concert but things have begun to 
pop up with the addition of about 
6 or 7 new members, and we’re ready 
to do big things. Officers for 1938 
as elected at our last meeting are 
as follows:

President—Anthony Žekonis
Treasurer—Sylestra Kruglewicz 
Recording Secretary—Helen Netlez 
Financial Sec’ry—Charles Granski.

♦ * *
The results of the basketball game 

Saturday before last left the Wor
cester boys victors. Better luck next 
time, Gardner. Keep it up and we 
probably will add the boys’ basket
ball trophy to our collection some 
day.

Our 
better 
cester

America’s big business firms goes to 
the investigation of the La Follette ■ 
Senate Committee. Such investigating 
committees should be encouraged un- I 

find out the so-called 
“ethics” of modern

glamor and tradition 
nation’s industrial and

Credit for the uncovering of such ' _ .........  . _r___
disgraceful actions on the part of j the Dollar Sign.

—Odds ‘n ends:—
The largest shell if ish of the world 

of the Coral 
the meat

til the people 
“morals” and 
business.

Too much 
surrounds the
business firms but gradually that 
veil is being torn away and the 
mask that reads “Benevolent Busi
ness” is replaced by the actuality of i

The final boxing shows for 1937 
take place this week at the B’way

i Arena this evening and at the Hip- 
I podrome on Wednesday night.
> For his final show of the year, 

Max Joss brings together Jack Shar
key Jr. against Al Reid for an eight 
round contest, the winner of which 
will get a crack at the victor of the 

I Young Chappie-Bernie Friedkin bout 
I bout which takes places at the Arena 
next month. In the six round semi
final Petey Hayes takes on Andre 
Sarilla and this figures to be a very

for making : 
weapons, or 
the food eaten in the U. 
out of cans or jars. . .

T he fellow who leaned 
wrong silici found out that 
liner presents an area of 
as 3 acres to side winds. . . 
est development in optical
“contact lenses”, thin glass shells 
that fit over the eyeball to form 
invisible glasses!... The number of 
known narcotic addicts in the Bri
tish Isles totaled 616 at the end of 
14136.

Ernest ('.

YOUR DRAMA GROUP
There are several activities that 

help to strengthen an LDS branch or 
club, 
field

but of these—drama is one 
that should never be overlooked, 
well-functioning club should 
a group of amateur actors that

affair and nothing can be done if nique of playwriting, 
one person sets himself higher than , 
the group.

Types of Plays
are various types of plays 
be put over. The most com- 
the comedies and melodra-

-IT. ‘There 
that can 
mon are 
mas. While these are highly popular
it must be remembered that they are 
very flitting and quickly forgotten. 
You 
don’t 
other 
of plays. While some may say that 
our public does not appreciate such 
material I would like to tell about 
a East Side amateur group. The play 
selected was “Plants in the Sun”, a 
one act play about a sit-down in a 
factory. The stage was very, very 
small. The hall couldn’t hold more 
than 125 people. It took the group 
seven weeks to prepare it and it ran 
for three week-ends .(eight time's) 
and 100 people attended each per
formance.

should present comedies but 
make a habit of it. On the 
end we see the Broadway type

can 
its

have 
can be called upon to present plays 
at affairs, to put on skits that will 
liven the meetings, to present youth 
problems and struggles in a sugar- 
coated manner, in short—to bring 
the members closer to the world they 
live in through a medium that is en
tertaining and instructive—the stage.

Some club meetings are unfortu
nately notoriously dull. The members 
come, do the organizational work and 
nothing remains afterwards but mu
sic from a radio dying of old age. 
The drama groups of such clubs 
should arrange to have plays, short 
and snappy, put on after every im
portant meeting.

Not only is the drama group to 
entertain the club members but to 
attract new ones. “Such-and-such 
Club is putting over a play, let’s 
dr6p over and see it”, is an excellent 
from of organizational publicity.

Community Life
The drama group of each club 

become an important part of
community life. It can present prob
lems dramatically. It can put on the 
stage the hopes and ambitions of 
the young people around them. It 
can say, “Look, this is the world we 
live in, this is our life. What are we 
going to do about it?”. People love ■ 
the stage, a glance at the box re
ceipts of theatres will amply prove 
that. Each group should use that na
tural love to publicize the club, en- ; 
tertain the members and instruct the j 
audience in the important matters 
of the world.

The Group
The difficulties have been over-! 

emphasized and the optimistic points 
minimized. If your club has no 
drama group get a group of young 
people together. Talk over the idea 
and get each individual’s viewpoints. 
Have the most efficient person act 
as the Director and settle all the in
cidentals for the drama group. Pri
vate meeting places where the group 
will not be disturbed or embarrassed 
by outside interference must be ob
tained. Regular and prompt rehear
sals must be hath The sincere and 
willing cooperation of every member 
is the most important thing, for a 
group’s success. Temperamental 
*'stars” and persons who join the 
group for “the fun of it” must be 
taught that drama is ą cooperative

This episode merely shows that it 
is both profitable and worthwhile to 
enact plays on a big scale. Of course 
it means work and practice but it can 
be done.

The third and most popular cate
gory of plays is the “skit”. This is 
a very short playlet that takes about 
10 minutes to put on and very little 
effort to stage and enact. Skits can 
be put on for your club every two 
weeks. Most are done in the Living 
Newspaper style, are brief, to the 
point and dynamic.

Sources for Material

bear 
loved ones bear 
brunt

We
our 
the 
of tyrants.
We march 
one march 
in solid rows 
to keep this life.
There’s a father 
a child
There’s a wife 
you’re a neighbor 
weld your bones 
raise your head 
and

YCL To Honor 
V. I. Lenin

say 
bellies say

We 
our 
where’s the feed 
to keep us going.
I sow wheat 
he mechanics 
she does sewing 
You’re the boss 
hands reach for tools 
give us the keys 
and learn from fools.
You’re together 
many together 
can break a chain 
through trying.

Brooklyn Builders 
Plan Outing

Instruction
your group finds that they 
like to go further into dra- 
is advisable to obtain the ser- 

an instructor. The New 
League, mentioned pre

supplies teachers at a no-

I H 
would 
ma, it 
vices of 
Theatre 
viously,
minai cost and sends trained coaches 
and speakers who know all phases 
of dramatic activity.

Y. C. L. members in Now York 
will be pleased to learn that members 
can attend the School of Drama clas
ses which will begin late in January. 
There will be classes in playwriting, 
acting and directing.

Theatre Parties
Group theatre parties are an en

joyable educational and social activ
ity. The members can have a swell 
time together and see any of the 
important plays now being shown. 
While most theatres do not offer 
reductions when you buy large num
bers, of tickets^ the Federal Theatre 
Promotion Division will sell tickets 
to the local WPA show to youth 
clubs in quantities of 25 or more for 
greatly reduced prices.

W. Y. K.

Joyeux Noel! Joyeux Noel it truly 
was when the Brooklyn Builders got 
together and held a small Pre
Christmas Party December the 22nd.

A small gayly lighted Christmas 
tree with the usual trimming stood 
to a side of Laisve Hall and added 
to the festival appearance of the 
evening.

. Three of the Builders girls acted
1 as hostesses and ushered the mem- I 

bers and visitors to the banquet 
table. Yes! We had a banquet! Hot 
cocoa plus cookies and cakes, and for,, 
dessert—candies and dates. Dancing 
to the music of the .radio followed 
while others played- ping-pong. , 

| Keep January the ninth open! On j 
. that date-,.the Builders are going on 1 
a outing to Sunken Meadows. All I 
members who wish to attend must 
register either with Johnny Gribas 
or Alda Orman at least one week

, before the outing. Those who do 
j register will not be able to go.
I —Scipio.

not

Navy to Buy Planes
WASHINGTON, The Navy announ

ced award of a contract for $5,- 
299,538 for the purchase of 2] naval 
patrol 
Glenn 
Md.

bombing planes from the
L. Martin Co., of Baltimore,

Phone Booths Like Fire Boxes
Public telephone booths are easy 

to find in England. They are painted 
red and set out on the sidewalks.

At the Hippodrome heavyweights 
feature with Alberto Lovell, of the 
Argentine, meeting Gunnar Barlund, 
of Finland, in the main event for 
ten rounds. These boys met once be
fore but that was when they were 
amateurs competing for their respect
ive countries in the Olympics. Lo
vell was proclaimed the victor at 
that time but Barlund claims it is 
going to be a different story this 
time. Four stellar six round bouts 
bring together Mario Caroselli vs. 
Johnny Pavlovich, Tommy ‘Fucker vs. 
Stanley Hasrato, Ehiil Calcagni vs. 

I Jack, Tolson and Carl Dell vs. Jose 
Souto. Dom Scappature, lightheavy 
mingles with Fred Panico in the 
opening four spot.

Break it 
Break it 
That binds 
your liberty— 
Smash through 
to freedom 
with unity—
Yes-Sing your hymn of hate 
who bear the brunt 
wave high your colors 
in People’s Front
We’ll take
The toilers take
The earth’s good
For Peace and Progress.

—K. S.

Plays dealing about youth pro
blems, crime, ' activities and future 
can be obtained from the National 
Play Bureau of the WPA at 122 E. 
42nd St. New York City. A nominal 
charge of 20 cents per manuscript 
is all’ that is needed. No royalties. 
The New Theatre League of 117 
West 46 Street in N. Y. will give a 
free catalogue of short plays on re
quest. This catalogue lists the no
minal manuscript price. However, a 
royalty charge of about $1.00 for 
each performance is generally asked. 
The Y. C. L. School of Drama, 50 E. 
13th St. N. Y. issues short skits for 
which only 5 to 10 cents is asked.

Very often plays dealing with spe
cial local problems are needed. In 
such a case the best thing to do is 
to write the whole play yourself. 
Group criticism and suggestion will 
round out any errors you make. Any 

library has a large number of books 
dealing with the theory and tech-

“Well, Tommy, I guess you wish you were in my shoes.” 
“Like hell—there’s a strike committee to see you.”

pailj

“Three L Day,” the anniversary of 
the deaths of three outstanding Com
munist youth leaders, Karl Liebk- 
neckt, Rossa Luxembourg and Vladi
mir Lenin, will be observed by a me
morial program broadcast over Sta
tion WMCA on Friday, Jan. 14, bet
ween 9:30 and 10 P. M. by the New 
York State Young Communist Lea
gue, John Little, YCL executive sec
retary, announced yesterday.

į- Pointing out that the Young Com
munist League was founded upon the 
principles for which Liebnecht, Lux
embourg and Lenin fought all their 
lives the popular young youth leader 
declared, “Our League, which is affi
liated to the Young Communist In
ternational, founded in 1919 by Le
nin, Luxembourg and Liebknecht, has 
dedicated itself to the purpose of 
carrying out their ideals for a better 
world, to establish peace and demo
cracy and by our own organization 
have realized tirt militant youth mo
vement which they required to achive 
these ideals.”

New Year’s Dance 
By Aido Chorus

Hello! Did you have a Merry 
Christmas? We hope so. You can 
have a Happy New Year too if you 
start it off correctly. And the cor
rect way to start it off is by going 
to the 
Dance.

The
George 
will be 
Super-Novelty 
don’t know what that is, come and 
see.

And, just in case you get slightly 
hungry, there will be loads of deli
cious refreshments. So, I’ll be ex
pecting you Friday night, at 8 o’clock 
in Laisve Hall.

Love,

YEP, IT'S THE BREAKS!
By Ronald Halbet

EY, Joe! Look whose cornin’ 
around the corner! Swell gal 
all right!”

“She’s okav!”
“Well?”
“Well, what, you mug, yuh!”
“Go ahead. Date her up!”

worst. IIow we hated to see our 
gang go to pieces. We didn’t know 
what to do. We tried to see people. 
It did 
for us.

no good. They were gunning 
Things looked pretty bad.
nothing happened. We began 
wonder. We decided they’d

block got
I mean. I 
we were all out

them 
don’t

to land us the left

take Joe. His family 
on the fourth floor of

“Why? Broke?”
“Yeah.”
“So’m I. Tough, ain’t it?”
“It’s tough all right.”
“It’s the breaks.”
The gang around 

all, the bad breaks 
say so just because
of work. You get so you don’t expect 
very much after a while. But things 
always seemed 
hooks .

For instance, 
lived in a room
a tenement house. There were six of 
them—his mother, three sisters, and 
his kid brother; pretty crowded but 
they managed to jam in. Joe and the 
kid stayed in the park on the hot 
nights. His sister had a job in a 
“coffee-and.” His mother received 
some kind of relief. They got by 
somehow, but they were always 
hungry. Of course, Joe couldn’t go 
out on many dates. All he could af
ford was a soda, a dime movie, or a 
dance at our Club room.

But
to 

forgotten about us. We drifted along 
day after day. The gang came 
around. We’d talk, kick around the 
street, and hang around with some 
girls we knew.

One day, a new fellow came into 
the Club. He was a swell guy; used 
to get us free tickets and passes to 
sports and shows. That helped take 
up time. He liked to talk, and we 
liked to talk with him. He had some 
interesting ideas about clubs, and we 
used to spend hours discussing them . 
and making plans for our own Club.

He and a couple of the gang work
ed out a constitution for us, and 
doped out how it could be run. better. 
After that, when we had our first 
meeting, we talked way into the 
night. There were so many things to 
decide. Some of the guys thought it 
should be just a social club and give 
dances, but one guy kept insisting he 
knew a fellow who would give free 
lectures on current events. We fi
gured we could stand that once in 
a while for variety’s sake, so we 
elected the guy head of the program 
committee.

Me.

When the police broke up our Club, j 
Joe was taken in because he was 
kissing a girl. They’d been dancing I 
and had stopped by a window. Im-! 
moral, they called it. We managed 
to get him out of a jam, but he 
doesn’t come around much any more. 
He’s afraid.

They threatened to close our Club 
room and break up our friendships. 
Every one of us had trouble of his 
own. We didn’t want any more, but 
we hated to see them bust up our 
gang. It was the only thing we had.

Take Harry and Al and some of 
the others. They were by themselves. 
No family. They used to pool what 
money they could scrape up and 
shoot craps until they’d won enough 
to live on for awhile. One day, the 
cops came by and broke in on the 
game. A racket, they said. Delin
quent, they called Harry and his 
pals. After that, Al left us and got 
mixed up with some real racketeers. 
One night, he got caught; a bank 
robbery. In the excitement, Al got 
shot. You know the rest.

When the police and the welfare 
agencies began digging into his past, 
they discovered the Club. They decid- |

ed to close us out. That was the to get ahead of us, so we decided

to paint some murals on our walls. 
We met some swell girls over there 
and wanted to invite them to our 
Club for a dance. We decided we 
ought to finish redecorating our 
headquarters first. One afternoon, we 
went to an auction shop and spent 
about five dollars from the Club 
treasury on some second hand fur
niture. The club began to look like 
the real thing. When we had our 
dance, we were really proud of our 
quarters.

SOME of the kids that we met at 
the dance, told us about the- Fe
deration. That was an organization 

for all of the social, cellar, and 
athletic clubs. It was a place where 
clubs could swap ideas and plan in
ter-club dances, tournaments, and all 
sorts of activities. We got a lot of 
ideas from the Federation discus
sions.

One thing the Federation did that 
helped us a lot was to sponsor a one rt*7' ;

1 act play writing contest fdr clulY 
members of the Federation. One zof 
our fellows with the help and sug
gestions of others wrote a little skit 
about our club. It won second prize. 
We decided to put it on and charge 
admission. This gave our treasury 
quite a boost and got a lot of people 
who lived in the neighborhood inte
rested in our Club. Some of them 
donated different articles to us. 
Among them was an old typewriter 
and a radio. It’s funny how our clubThe first night his friend came 

down, we got into a big fight about( has changed, and some of us, too. 
war or something. It lasted a long 
time. Some of us got so worked up of us on our feet. The cops don’t 
tun tir.mi-nzl L z-x Lzxlzl zli n/mnni zxnn XXF —

The club has seemed to put a lot

we wanted to hold discussions on 
different questions every week Be
fore we knew it, we have a regular 
discussions committee bringing in 
ideas and getting people to lecture 
and give us books to read. We hashecl 
out everything from soup to nuts in
cluding such brain twisters as hous
ing, social security, the American 
Youth Act. Some of the old gang 
thought we were going too highbrow, 
but not for long. One night a doctor 
on our block agreed to talk on sex. 
We packed the house.
į We must have made quite a noise 
among the clubs in our neighborhood, 
because one day, the persident of an
other club came around and chal
lenged us to a baseball game. We 
didn’t have a regular team, but a 
couple of our guys could swing the 
bat and after a few days practice, 
we weren’t so bad.

After the game, our opponents in
vited us to a dance at their club. 
Theirs was in an old cellar which they 
had fixed over. We didn’t want them

bother us now. We still have prob
lems, but we thrash them out to
gether and manage to find some 
pretty good solutions, 
breaks, all right. But 
kind.

“Hey, Joe! Look 
around the corner! 
right!”

“She’s okay!”
“Well?”
“Well, what, yuh mug, yuh!
“Go ahead. Date her up!”
“Say that’s an idea! I’ll ask her to 

the dance at our Club room!”
“What dance?”
“The ‘Pals Club’ dance at the G 

room tomorrow night!”
“That’s right! Why didn’t I think 

of it. What a break! A good one, I 
mean.”

who’s cornin’
Swell gal all

She: I just read where a man 
married a woman for her money. 
You wouldn’t marry me for money, 
would you, darling?

He: Not for all the money in the 
world!

Yes, it’s the 
a different
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Vaizdai ir Įspūdžiai
 Inžinierius A. P- Gabrėnas 

(Tąsa)
Poland Springs vasarnamis, tai yra 

puikiausia medžio architektūra, ką aš 
esu matęs. Jis yra penkių gyvenimų 
aukščio, užima apie trijų akerių žemės 
plotą ir turi įtalpą dėl poros tūkstančių 
žmonių. Išskiriant kaminus, jis yra su- 

Ibudavotas iš medžio ir stiklo. Proporci- 
jonalis suderinimas jo bokštų, stogų, bal
konų ir promenadų, artistiškas sujungi
mas spalvų į vienetą daugiaspalvio regi- 

I , nio, ir, pagaliau, suvienijimas visų bu- 
dinko dalių į vieną išdidų architektūros 
kūrinį, padaro tą vasarnamį panašiu į 
svajonių pilį.

Aplink jį akeriai darželių nusodinti 
įvairiausiais žolynais ir šimtai akerių 
dailiai nulygintų pievų dėl golfo lošimo. 
Ten visuose kampuose matytis desėtkais 
darbininkų ir uniformuotų tarnų, ku
riuos iš pirmo pamatymo aš palaikiau 
už boy scouts arba šiaip kokios organi
zacijos atostogaujančius narius.

Bet, suprantama, paprastas darbinin- 
i kas savo atostogų laiku čia negali nei no- 
i sies įkišti per tą aukštų kainų tvorą. Čia 
I vieni pietūs daugiau kainuoja, nei dar

bininkas uždirba į savaitę laiko. Bet ka
dangi lietuviškas priežodis sako, “Jei ap
lankei pragarą, tai turi matyti ir velnią,” 
tai ir aš, apžiūrėjęs išlaukines dalis tos 
turčių rezervacijos, nutariau apsistoti 
ten ant pietų ir daugiau susipažinti su 
joj atostogaujančiais dykaduoniais.

Man įėjus į modernišką, elegantiškai 
išpuoštą valgyklą, matėsi visa litanija 

. ponijos. Ta ponija susidarė iš tokių įvai- 
‘ rių tipų, kad nei genijališka Charles 

t ; Dickens plunksna nebūtų galėjus juos 
tinkamai nupiešti. Suprantama, aš netu- 
nu pretenzijos imtis už darbo, kuris bū- 

< tų buvęs persunkus net ir tam garsiam 
! rašėjui, bet visgi aš negaliu iškęsti nepa- 
i sakęs šį tą apie tuos nepaprastus sutvė- 

^-4 rimus. Čia mažai matėsi ponį ir ponių 
1 su panašumais į normaliu žmogaus iš- 
‘ vaizdą. Vienoj anatomijos ribų kraštu- 
’ tinybėj radosi nutukę, lyg peniukšliai, su 

* • mažomis, arti viena kitos, akimis; su
| plačiais, plokščiais ir bereikšmingais vei

dais; su priekin išvirtusiais pilvais, ir su 
plačiomis, lyg daržinės durimis, sėdynė
mis. Antroj kraštutinybėj radosi ponai 

r taip suvytę ir susiraukšlėję, kaip tos 
džiovintos slyvos. Jų pavandeniavusiose 

x ' akyse matėsi tik pagaiža, neapykanta, 
kerštas ir neramumas. Be išimties, jie 
visi—liesieji ir nutukusieji—buvo, lyg 
čerapokži, įsitraukę į kaukę, savisvarbos, 

• savigarbos ir išdidumo. Bet kartais ma- 
j • ’ tesi vienas ir kitas žmogus, panašus į 

; normalio žmogaus išvaizdą.
I ; Aš labai nustebau, kuomet tam keistu Z L-

‘ spesimentų būryje pamačiau ir savo vie- 
ną pažįstamą. Aš su juom susipažinau 

B ‘ .dar studentavimo dienose, kuomet jo sū- 
r' nūs ir aš studijavome chemiją vienoj ko- 

taJi \ legijoj ir buvome gerais draugais. Tas 
’ žmogus buvo tuomet stambus čeverykų 
\ industrijos šėrininkas. Ir šiandien jis ne- 
. atrodė biednioku. Dabar jis buvo dar la- 
’ bįau nutukęs nei dvylika metų atgal; bet 
• dabar jis buvo labiau nuplikęs ir jo vei- 
• das daugiau išpurtęs.

i das ir, pagaliau, kaip jo Džeris (šuva) 
gavęs pirmą dovaną paskutinėj šunų pa
rodoj. Galutinai jis, filosofiškai ir su pa
tenkintu ūpu, pareiškė, kad visas tas ne
darbas, streikai ir kitokios socialio gyve
nimo suirutės pačios savaime pereisian
čios, lyg gamtos įvykiai, kaip tai, audros, 
lietus ir šalčiai. Amerika ir, pagal jo su
pratimą, jis ir jo klasė tai ir yra visa 
Amerika—visuomet laimėsianti, jei tik ji 
eisianti amerikoniškais keliais ateityje, 
kaip kad ji ėjusi per praeitą pusantro 
šimto metu, v

Žinoma, aš nesileidžiau į ginčus ir ne
bandžiau įtikinti arba reformuoti tą 
žmogų dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai, 
kad būtų buvę visai bergždžia to, jau 
senyvo, žmogaus įsitikinimus pakeisti. 
Jei tas žmogus ir turi kiek proto, tai tas 
jo protas yra vicnavėžis, todėl, kad jis 
tik temato vieną liniją: tai pinigų kro
vimą. Bet \ Įsais kitais šių dienų socia
liais klausimais jis yra aklas. Antra prie
žastis, dėlko būtų bergždžia tą žmogų re
formuoti, todėl, kad jam ir dabar gerai, 
jis gyvenimu yra pasitenkinęs ir jam jo
kios socialūs reformos nesuteiktų geres
nių gyvenimo aplinkybių. Visokioms re
formoms ir pačiam progresui toks žmo
gus visuomet bus priešingas; todėl jis ir 
yra nepataisomai sugedęs ir neturi jo
kios vertės žmonijos pinnynžangos dar
buose.

Aš, papietavęs, atsisveikinau su tuom 
žmogeliu ir traukiau toliaus į kalnynus; 
bet ir tie puikūs gamtos reginiai nepa
jėgė atitraukti mano atydos nuo socialio 
gyvenimo klausimų ir jo istorijos.

Per amžius socialė tvarka vystėsi ir 
augo. Jos vystymosi procesas yra labai 
panašus vystymosi procesui medžio ar 
bile kito kokio augmens.

Pavyzdžiui, paimsime ąžuolą. Kuomet 
ta silpnutė ąžuolo sėkla, giliukas, vystosi 
iš pumpuro į branduolį, tai ji apsitrau
kia lukštu. Pradiniuose giliuko vystymo
si laipsniuose tas lukštas yra ne tik nau
dingas, bet ir būtinai reikalingas dėl ap
gynimo silpno branduolėlio nuo šalnų, 
karštų saulės spindulių, drėgmės ir visų 
kitų, dar per aštrių gamtos spėkų, ku
rios jį sunaikintų. Bet kuomet tas giliu
kas pribręsta ir patenka į tam tikras jam 
palankias aplinkybes, tai į derlingą že
mę, jis toliaus auga ir vystosi.

(Bus daugiau)

Laiškas Redakcijai mis,” jie numušė algas iki 1916 
m. lygmalos (išskiriant “kompa- 
ničnus,” kurių beliko keli tūks
tančiai visoje industrijoje). Kad 
pateisinti algų mušimą, jie pa
siskelbė obalsį: “Kad norim gau
ti mokėt, tai turim žiūrėt, kad 
komp. turėtų pinigų.” O kad 
tas obalsis prigytu mainieriuose, 
tai jie užšriubavo distri.ktus, kad 
šie sužiūrėtų, kad visuose loka- 
luose visos valdybos būtų ištiki
mos algų mušimui ir “obalsiui.”

Tokiomis “metodomis,” mes 
turime lokaluose viršininkų, pa
skirtų per distriktą, kurie aiški
na skundų netikslumą
riams teroru (mušimu), 
atėmimu ir kitais galais.

Jeigu Harlan paviete 
tucky valst.) kompanijos 
rifo pagelba terorizavo
ninkus, tai čia su UMWA va
dais.

mainie- 
darbo

(Ken- 
su še- 
darbi-

Jis irgi nustebo pamatęs mane. Jis pa
sisaukęs mane pas savo stalą, pradėjo 
klausinėti mane apie mano padėtį ir pa
sakoti apie savo sūnų, kurio aš irgi nesu 

» susitikęs nuo mokyklos laikų. Aš savo 
f padėčia nesiskundžiau; bet ir z ne buvo su 
; kuo pasigirti prieš tą turtuolį. Jis man 
; pasakojo apie savo sūnų, kuris tikrai se- 
: kąs tėvo pėdomis. Jau dabar esąs banko
• direktorium ir, jei visus savo šėrus iš-
• parduotų, tai galėtų save vadinti pusmi-
• lijonierium. Bet jis bėdavojo, kad nekaip
• esą su jo investmentais čeverykų indus- 

***• trijoj. Streikas ir darbininkų reikalavi
mas aukštesnių algų labai nukapojęs di- 
.videndus ant jo investmentų. Užtai jis, 
žinoma, keikė streikierius, komunistus ir 
liet pačią šios šalies valdžią už nepasiun- 
Imą daugiau kariuomenės prieš strei- 
kierius ir nesutriuškinimą streikų pirm,

• negu jie gauna išsiplėsti. Toliau jo kal
bos, tema krypo, kaip jis pats pareiškė,

J “prie svarbesnių gyvenimo klausimų”. 
Tai reiškia, jis pradėjo diskusuoti arklių

- lenktynes, beisbolės kliubus, šunų paro-

JEIGU Aš BŪČIAU VISAGALIS
Dausose klaidžioja šis svietas, 
Miglotu rūbu apsuptas, 
Su ašarom žmonių aplietas, 
Su krauju žmonių apteptas.

Per šimtmečius kožnas klebonas 
Žmonijai skelbė atvirai, 
Kad žemės ir dangaus valdonas 
Be galo myli mus karštai.

“Be valios jo”—klebonai sako— 
“Nekrinta plaukas nuo galvos!” 
O upės žmonių kraujo teka 
Dėl karo rengėjų naudos.

Jeigu aš būčiau visagalis, 
Valdonas žemės ir dangaus, 
Tai šio pasaulio visos šalys 
Būt tikras rojus dėl žmogaus.

Neišnaudotų vieni kitus, 
Nebūtų kam skriausti žmonių, 
Nes aš skriaudčjus-parazitus 
Visus padžiaučiau ant šakų.

Visur matyčiau, kas ką daro, 
Sėdėdams tarp žvaigždžių aukštai, 
Tuomet visus rengėjus karo 
Perkūnas trenktų 'kaip matai!

Pasaulis būtų sutvarkytas 
Be vergėjų ir be vergų, 
Nevergaut žmogui žmogus kitas, 
Aš nelaikyčiau pats tarnų.

Jei kas išrasti pabandytų 
Peklą ir velnius su ragais, 
Kiauroji žemė jį prarytų 
Su jo šventaisiais humbųgais.

Sakau, jei būčiau visagalis, 
Toks, kaip kad skelbia kunigai, 
Tai po šio svieto visas šalis 
Sovietai būtų jau senai!

Raguotis.

THOMSON

Telefonas: Humboldt 2-7964

Nėra valandų sekmadieniais.

prisųsime NATU- 
TEA.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Prekybos Derybos su 
Graikija

Kaunas. — Lietuvon yra at
vykę Graikų valdžios atstovai 
dir. Egripulos ir dir. Teodoro- 
pulos, kurie su mūsų atatinka
momis įstaigomis tariasi pre-; 
kybos reikalais, šią savaitę bū
sianti pasirašyta ir sutartis. • 
Sutartis sudaroma kompensa
ciniais pagrindais, atsiskaito
ma per klyringą.

Medis Užmušė Darbininką
ŠIAULIAI. — Jonaičių miške, 

Papilės vi., krintantis medis 
sunkiai sužalojo darbininką Ju- 
rašių Stasį, kuris, nuvežtas j li
goninę, tuoj mirė.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Vedu šermenis ir palaidųjų tin* 
karnai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius vestuvžas 

purėm, krikėtynom ir kitokie* 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.Keista ir netikėtina. Bet tai 
pačios tikrosios metodos, kurias; 
vadai dabar naudoja. Jos yra ■ 
bjauriausios ir čia dar negirdė-i 
tos, nematytos. Jos prasidėjo po

Tada nei mainieriams( to, kaip komp. pripažino, esa
mame kontrakte, pilną “check 
off.”

Matydamas šiuos vadų darbus 
ir jausdamas ant savo pečių, 
kaipo mainierys, negaliu pritar
ti UMWA vadų falsifikuojan
čiai taktikai; dar labiau—nega
liu save priversti juoktis, kada 
esu mušamas; negaliu rašyti ki- 
taijr'apie vadus, kada yra taip. 

Požeminis.

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. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. 1., N. Y
viskas sviete nėra tobu- 
taip tas mainierių kon- 
nėra tobulas, tinkantis

Prie mano žinios, “Atnaujin
ta Kietųjų Anglių Pramonės 
Sutartis,” tilpusios lapkr. 26 d., 
redakcija pridėjo pastabą, kad 
nereikia nuogąstauti dėl metodų 
vartotų padaryme sutarties, o 
reikia žiūrėti į sutarties turinį. 
Iš pastabos aišku, kad redakci
ja yra tokios nuomonės, kad 
mainieriai ir puikią sutartį tur 
ir geras metodas vadai naudoja 
sutarčių daryme (galima tikė
ti, kad redakcija mano, kad uni
jos viršininkai taip lygiai geras 
metodas naudoja ir vertime 
kompanijų pildyti sutartis). Ma
no žinia, kaip tik priešingai ii’ 
skambėjo: nei žodžio už kont
raktą—sutartį, o perdėm prieš 
vadus. Gal aš, kaip ii’ didelė di
džiuma mainierių, klystu mai
nierių reikalų supratime; gal 
redakcijos čia tiesa. Bet meldžiu 
duoti man balsą dar vieną sykį.

Būtų labai puiku, kad viskas 
taip būtų, kaip redakcija su
pranta,
nereikėtų su vadais repčiuotis, 
nei mainieriai būtų priešingi sa
vo vadams ir sutarčiai, nei, pa
galiau, korespondentui reikėtų 
nevykusią žinią laikraščiui pra
nešti. Tikrenybėje, ir priešingai 
redakcijos nuomonei, štai kaip 
yra:

Kaip 
liausią, 
traktas
mainieriams, atsakantis jų rei
kalams. Viena, kontraktas te- 
nusako, kad mainieriai turi 
gauti mokėti už darbą. Bet kiek 
gauti, tai nei mandriausia ypa- 
ta sviete nežinoj Dėlto mainie
riams prisieina daryti sub-kon- 
traktus su kiekviena kompanija, 
kiekvienoje darbo sekcijoje. Ma
nysite, kad tai lengvas darbas 
mažom grupelėm darbininkų pa
sidaryti sutartį ir dar tinkamą? 
Ne, čia priseina imti tą, ką gau
ni. Antra, tai įkergimas sutar- 
tin paragrafo, kad unija sude
da prisieką nestreikuoti laiku 
kontrakto galiavimo ir ‘unijos 
vadai turi dėti visas savo galio-, 
je pastangas prieš mainierius, i 
jeigu jie sustreikuoja, kad strei
ką sulaužyti. Trečia, kad mainie
rių reikalai pavedami “taikymo 
boardui” (Board of Concilia
tion) .

Šie trys sutarties paragrafai 
yra pamatiniai ir, nelaimei 
mainierių, negeistini, pražūtin
gi. Ką tai reiškia paragrafai 
apie 7 vai. darbo dieną, 5 d. sa
vaitėj ir darbo laiko sulygini
mas visoms mainoms ir kas dau
giau, kada anie trys, o ypatin
gai paskutinieji du, nustelbia 
tuos nepamatinius.

Tokiai sutarčiai esant, sudė
jus mainieriams prisieką nes
treikuoti, kompanijoms yra neri
bota valia elgtis, kaip įmano 
savo biznio vedime, mainierių 
apiplėšime. O kad mainieriai, 
apiplėšiami, tai gali eiti “taiky-1 
mo boardan” skųstis. O “taiky
mo hoardas” 1 
se.

Taigi pažiūrėjus į sutarties 
turinį, gal redakcijai bus aišku, 
kodėl svarbu mainieriams žiū
rėti į vadų vartojamas metodas. 
Paskučiausiu laiku pavartotos 
metodos atstūmė mainierius nuo 
tarimo žodžio link esamo kon
trakto ir neleido kontrakto tobu
linti. Tomis metodomis pasiėmė 
galią diktuoti, sykiu su kompa
nijomis, kaip ir už kiek turi dar
bininkai dirbti. Tiesa, vadai ga
lėjo diktuoti ir tada, kada būtų 
sušaukta konvencija revizijai, ar 
galima atnaujinti seną kontrak
tą, bet jie būtų gavę kritikos. 
Bet neprileisdami konvencijos, 
jie sauja du kiškiu: be kritikos 
prie diktavimo.

Kad mainieriai nekenčia vadų 
metodų, dabar pavartotų at
naujinime sutarties, nereiškia, 
kad tik tiek jie nekenčia. Tos 
metodos tik pusė bėdos. Blogu
mas visas glūdi tame, kad vadai 
vartoja bjauriausias metodas 
vertime kompanijos pildytį kon- gių, kad ta nenormali būklė bū- 
traktą. Tokiomis savu “metodu- (tų parliptą.

LIETUVOS ŽINIOS
Naujas Kalėjimas Kaune
Į 1938 m. valstybei biudže: 

to projektą Kauno kalėjimo 
statyboje skirima apie 1 mil. Lt. 
Kalėjimas būsiąs statomas prie 
Ukmergės pi. už Geležinių var
tų, kur Teisingumo ministerija 
esanti įsigijusi 180 ha žemės. Iš | 
viso pagal projektą Kauno kalė-. - 
jimo statyba atseisianti apie 
3,5 mil. Lt. Kadangi iš karto 
sunku tokią didžiulę statybą 
įvykdyti, tai statoma būsią da- 

i limis. Pirmiausia bus statoma 
dalis korpuso ir dirbtuvės 500 
kalinių.

Pastačius naują kalėjimą, i 
Kauno mieste esąs kalėjimas 
būsiąs paliktas tardomiesiems ir 
nubaustiems ne daugiau, kaip 
vieneriais metais kalėjimo, 
taip pat administratyviai 
baustiems. Kiek vėliau esą 
matoma pastatyti ir moterų 
Įėjimą.

O
nu-
nu- 
ka-

Padidino Atlyginimą
KAUNAS. — “Pienocentras” 

kiaušinių sandėlio darbininkams 
pakėlė atlyginimo normas.

Dabar s a n d ė 1 io kvalifi- 
įcuotiems darbininkas per dieną 
bus mokama po 5,25 Lt, o pa
prastiems darbininkams po 4,4 
litus.

Akordiniams dar bininkams, 
kurie valo kiaušinius, taip pat 

kompanijų ranko- Pakeltos atlyginimo normos. Už 
i tūkstančio kiaušinių nuvalymą 
■ bus mokama po 3 Lt.

Joniškio Plente Kartojasi 
Plėšimai

ŠIAULIAI. — Nesenai rašė
me apie užpuolimus Joniškio—' 
Šiaulių plente; dabar įvyko nau
jas. XI-22 d. apie 17 vai. ketu
ri nežinomi piktadariai užpuolė 
pil. Vitkauską, vedusį su savim 
dviratį. Vienas smogė pagaliu į 
galvą, o kiti, grasindami gink
lais, atėmė piniginę 
pinigų, dokumentus 
Plėšikai pasišalino 
link.

su 17 litų 
ir dviratį.

Joniškio

Auto Transporto Autobusų 
Šoferiai ir Darbininkai 

Nususkundė

Patys ir per Auto tarnautojų 
d-ją Kauno m. darbo inspekto
riui, kad jiems neduodamos at
siskaitymo knygelės ir netvar
kingai išmokamas atlyginimas. 
Inspektoriaus prašė daryti žy-

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, 
GRUBU, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

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

NEWARK, N. J.

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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Dabartinis Ūkinis Krizis: Jo Priežastis

. (Tąsa iš Antro Pusi.) 
monėj ar viešuose valdiškuose i 
darbuose.

Na, o ką apie šalies iždo išlai
dų sulyginimą su įplaukomis, 
apie kurį tiek daug girdime? 
Kiek tai liečia tuojautinę padė
tį arba ūkines pasėkas, nėra di
delio skirtumo, ar tokia progra
ma finansuojama paskolomis ar 
taksais. Bet toliau žiūrinti poli
tika, tarnaujanti žmonių reika
lams, turi apimt ir šalies iždo 
įplaukų lyginimą su išlaidomis 
—tačiaus, ne per mažinimą val
džios išlaidų reikalingų žmo
nėms pragyventi, bet per turtų 
perviršių paėmimą pavidale tak
sų. Bile koks šalies iždo sąma
tos lyginimas per mažinimą so
cialių lėšų, kaip kad reikalauja 
kapitalistai “streikieriai-sėdėto- 
jai,” sukluptų, nes dar labiau 
pasmarkintų krizį, padidintų ne
darbą ir, jeigu būtų gana toli 
pravestas, tai iššaukti rimtus pi
lietinius susikirtimus ir visuo
meninius “išsinarinimus.”

Šitokia programa kovai prieš I 
krizį anaiptol nėra socialistinė Į 
ar komunistinė programa, 
tik paprasta pažangi ir 
kratinė mažių-mažiausia 
grama, kuri būtinai reikalinga, 
norint palaikyt ir toliau ameri
kiečių visuomenę dabartiniais 
jos pagrindais. Jeigu kas drįs
tų .sakyt, būk tokia programa 
esanti negalima prie kapitaliz
mo, tai toks asmuo skelbtų, kad 
palaikyt kapitalizmą reiškia nu- 
smerkt milionus vyrų, moterų ir 
vaikų lėtai badu mirti.

į rikiečių jau sutinka. Mes nori
me, kad ši didi dauguma susi-! 
organizuotų šiai programai' 

i įvykdyti, kad jinai susiorgani
zuotų. į vieną bendrą frontą, 
Liaudies Frontą kovai už demo
kratiją ir taiką ir pažangą, štai 
koks yra nųdieninis uždavinys. 
Nuo jo išspreiylimo priklauso vi
sa viltis pažangos dabartinei 
žmonijos kartai.

Trenton, N. J

Dar lieka pažvelgt, kaip at
siliepia pasaulinės jėgos į Am
erikos būklę. Dabar grūmo
jantis krizis gręsia išsivystyt 
pačiose Jungtinėse Valstijose, 
o ne ateina iš užsieninių veiks
nių. Bet tai nereiškia, kad nė
ra pavojų, gręsiančių 
tur.

‘ Gyvenimas mūsų, ne 
kaip ir viso pasaulio
mas,-yra apsiaustas grasinan
čių karo debesų, kuris jau šėl
sta Ispanijoj ir Chinijoj. Tas 
karas yra logiškas išdavas fa
šizmo maršavimo pirmyn, sie
kiančio užvaldyt pasaulį, fa-

Hamtramck, Mick VARPO KEPTUVEPittsburgh, Pavės,, kur šalygatvis nebuvo už
barikaduotas. Tuom sykiu au
tomobilius į jį ir trenkė.

Velionis paliko žmoną, Juli- 
janą Paškienę ir, kaip jau mi
nėjau, dvi dukreles Oną ir 
Aleną. Jis buvo vienas iš pa
žangiųjų Trentono lietuvių. Jis 

J yra narys SLA. ir buvo vieti
nės kuopos pirmininku 1933- 
čiais metais. Jis buvo laisvų 
pažiūrų ir turėjo ant tiek iš
silavinimo, ant kiek jo buvo 
galima turėki prie darbininkiš
ko gyvenimo sąlygų. Jis duo
ną pelnė dirbdamas porcelino 
dirbtuvėj.

Lšsibraukimas Jono Paškaus 
iš gyvųjų tarpo palieka ne tik 
jo šeimą didžiausiam nuliūdi
me šiose kalėdinėse šventėse 
ir žiauriam likimui, bet jo mir- 

palieka ir neužpildomą 
vie- 

veikime. Trentonietis.

Iš APLA ir LDS Kuopų, 
Atstovų Susirinkimo

Gruodžio 19 d., LMD Svetai
nėj buvo gan skaitlingas suvie
nytos organizacijos veiklesnių 
narių susirinkimas apkalbėji-' 
muši,
pravesti kuopose vienybę.

Draugės ir draugai, dalyva
vę šiame susirinkime, pareiškė, 
kad jų kuopose yra gan gabių 
draugų, kurie mokės tą naudin
gą darbą atlikti ir labai sklan
džiai būsią viskas sutvarkyta. 
Bet yra ir tokių kuopų, kurioms

Tarptautinio Darb. Apsigy- 36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y« 
nimo Kazio Giedi io kuopa laikė Varpo Keptuvas Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniniui,
savo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 19 d.

Kada valdyba išdavė raportą, 
pasirodė, kad ižde randasi pini-i

t kaip patogiau ir lengviau 8<J. Buvo keltas klausimas, ką 
/esti kuopose vienybę. imes darysime su pinigais, nes 

kuopai tiek daug pinigų nerei
kia.

Buvo plačiai apdiskusuota ir 
nutarta, kad paaukoti svarbiems 
reikalams, nes pinigų visur rei
kia, kad darbą galėtume vest 
pasekmingai. Ir visi sutiko ant

reikės pagelbėti ir tam reikalui (iždo buvo skirta $60 ii

. r

iRINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU- • 
Tl SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

K.e-p» tirve

išdalinta sekamai:
$20 Ispanijai
$10 ILD Centrui
$7.50 Agitacijos Fondui
$7.50 Mid-West Drive
$7.50 Lietuvos polit-kaliniams
$7.50 Politinių kalinių šei

moms.
Tai puikus darbas ir aš lin

kiu, kad mūsų kuopa toliaus ir 
vėl galėtų aukoti tiems svar
biems reikalams. Kitiems me
tams valdyba pasiliko ta pati.

mįgalioti šie draugai (jeigu ku
rioms kuopoms reikės) : D. P. 
Lekavičius, J. Miliauskas, G. 
Urbonas, A. Pipiras ir J. Urbo
nas.

Taigi šie draugai visuomet 
pasirengę dalyvauti tų kuopų 

į susirinkimuose, kurioms tik 
l bus reikalas kokios nors para
mos ar paaiškinimo.

Taipgi nusitarta pasmarkin- 
Buslavičių. Ne visi nariai jj vajų už naujų narių gavimą

Automobilistas Užmušė Lietu
vį ir Pabėgo

Gruodžio 19 d., sekmadie
nio vakare, kaip 7 vai., auto
mobilius lėkdamas žaibo grei
tumu, Dickenson gatvėj, tarpe 
Webster ir Olden gatvių, tren
kė į Joną Paškų,. užmušė jį ant 
vietos ir pabėgo, palikdamas 
Joną Paškų paplūdusį krau
juose vidurgatvėje. Tragedi
ja įvyko nakties tamsumoj ir 
jos niekas nepatėmyjo. Pas
kųs gulėjo gatvėj apie puse 
valandos, iki policija pribuvo 
ir nugabeno Jono lavoną į li- 
gonbutį. Daktaro egzaminaci- 

Tai j ja parodė, kad Paskųs buvo 
demo-' baisiai sužalotas. Jo galva bu- 

pro- vo perskelta, blauzdikauliai ir 
kulšių kaulai sulaužyti, vidu
riai sutraiškinti, net ir plau
čiai subadyti skeveldromis su
triuškintu šonkauliu. € V

Tą popietį Paskųs su savo 
žmona dalyvavo Trentono Lie
tuvių Kliubo susirinkime. Jo 
dvi dukrelės, Ona, 19-kos m., 
ir Alena, 13-kos, buvo namie. 
Bet kadangi vyresnioji dukre
lė irgi buvo pasirengus eiti į 
svečius tą vakarą, tai Paskųs, 
palikdamas savo žmoną valan
dėlei kliube, skubinosi namo 
pas savo mažąją Alenutę, kad 
ji viena palikta nesibijotų.

Toj vietoj, kur Paškų pati
ko mirtis, šiaurinėj pusėj gat
vės buvo vedama kanalizaci
jos triūbos ir per pusę gatve 
buvo užversta krūvomis akme
nų ir smėlio. Pietinėj pusėj 
Dickenson gatvės buvo stato
ma naujas budinkas ir tos gat
vės pietinis šalygatvis irgi bu
vo visas užbudavotas kantrak-l 
toriaus šėtromis. Kadangi toj 
miesto sekcijoj gyvena vien 
tik darbininkija, tai gatvės bu-

iš svc-

maziau 
gyvo n i-

šizmo, kuris randa vis daugiau Vo mažai taisomos ir menkai 
pasekėjų ir mūsų šalyje, ypač apšvietos. Net ir kontrakto- 
tarp kapitalistų, dabar sedėji- rjaį nebuvo priverčiami parū- 
mu streikuojančiųjų. Tas fa
šizmas jau stovi prie mūsų 
durų, Lotyniškoj Amerikoj. 
Mussolinis ir Hitleris turi stip
rius savo pirmuosius būrius Į 
mūsų žemyne ir juokiasi iš 
Monroe Doktrinos (skelbimo, i
turi kte?sėžse mis TX6riko;' JaP°n?' Prisipažįsta Šaudę 
žemyną). Amerikos demokra- Besigelbėjančius Žmones 
tijai ir ūkiniam gerbūviui cKiu-1 ______
giausia grūmoja ši pasaulinė Tokio. — Japonijos laivy- 
S?®.of.en3yva per Jo pla’ i no vice-ministeris I. Yama- nuojamus karus. ...... .j moto ir karininkai per tris 

Mažių-mažiausia, kas reika- į valandas aiškinosi Jungti- 
! nių Valstijų ambasadoriui 
J. C. Grew ir kitiem atsto
vybes nariam, kaip, girdi, 
“per klaidą,” japonų lakū
nai bombardavo ir nuskan
dino Amerikos karinį laivą 
“Panay” ir tris Standard 
Oil kompanijos laivus. Pa- 

! šakojo, būk japonai “nepa
žinę” Amerikos vėliavų; 
būk amerikinius laivus pa
laikę chiniškais, bet kai pa
matę klaidą, tai japonų ka
rininkai mosavę japoniško
mis vėliavomis savo lakū
nams, kad nustotų bombar
davę; bet lakūnai, girdi? 
“nesupratę,” “nepažinę” nei 
savo vėliavų nei signalų, iki 
sudaužė ir nugramzdino 
tuos keturis laivus.

pinti tinkamų šviesų apšvieti
mui šėtrų ir krūvų smėlio ir 

i akmenų, priverstų gatvėj. Paš- 
; kus, daėjęs iki šėtros ant šaly- 
■ gatvio metėsi į antrą pusę gat-

linga, idant pastot kelią tam j 
karo pavojui ir jį sumušt, bu
vo pasakyta drąsioj ir aiškioj 
pre'zidento Roosevelto kalboj 
spalių 5 d. Chicagoj. Tai yra 
programa, kuri siūlo sutartinai 
veikti visiem taikos mylėto
jam, kad atitvert karo kursty
tojus, suvienyt 90 nuošimčių 
pasaulio gyventojų, nenorinčių ■ 
karo, kad įrodyt dešimčiai nuo
šimčių karo kurstytojų, jog jų 
pasimojimai bus jiem patiem 
nenaudingi ir, galop, savižudiš
ki. Prezidentas Rooseveltas nu
rodė vienintelį kelią, kuriuom 
einant galima būtų išvengt vi
suotinos katastrofos kapitalisti
niam pasauliui. Ta politika dar 
tebelaukia, kad ją kas įvykdytų 
valdiškais veiksmais, žmonės, 
ndrėdami kovot prieš gręsiantį 
krizį, turi kovot už įvykdymą 
gyveniman prezidento politikos, 
pareikštos Chicagoj.

Iš to, ką aš pasakiau, jūs ma
tote, jog Komunistų Partija iš
stato labai blaivią ir daiktišką 
veikimo programą, atitinkamą 
dienos reikalams. Tai programa, 
su kuria didžioji dauguma ame-

spragą Trentono lietuvių 
ša m

Žinios iš Mūsų Kolonijos
ALDLD 42 kuopa laikė savo 

susirinkimą gruodžio 13 d. pas} 
d. F. 
dalyvavo, bet daug gerų tarimų 
padaryta. 1. Kaip buvo nuskir
ta Našvės kuopai sukelti $5 ko
vai prieš “investigaciją” Mass, 
valstijoj, tai šiame susirinkime 
nutarėm tuos pinigus pasiųsti. ]<ja 
2. Ispanijos demokratijos gy
nėjams paskyrem $10. 3. Jauni
mo žurnalui “Voice” paskyrem

į LDS, iššaukiant kuopas į lenk
tynes. Kuri kp. prirašys dau
giausiai naujų narių, tai apskri
čio komitetas jai skiria gražią 
dovaną, tik niekam nesako, ko-

Mokesčių. Klausimas į LDS
Kurie priklausėme iš seniau

$2. Nors mūsų kuopa neskait- prie LDS ar SLA, tai tiem yra 
linga nariais, bet darbais neatsi-, jau žinoma, bet priklausantiems 
liekam nuo kitų.

šiame susirinkime į kuopą 
įstojo nauja narė, 
kienė. r
mes gauti ir daugiau naujų na
riu.

Vakarienes rengimo komisi
ja pasitikimui naujų metų ra
portavo, kad viskas jau prireng
ta. Pasiskirstė draugai darbais. 
Draugai nutarė kreiptis pas 
Našvės ūkininkus, krautuvinin-

tik prie APLA, tokiem drauganT 
reikia daugiau nušviesti, kad ne-

1 M ^Vilkaus- ^ūtų kokių nesmagumų. Pavyz- 
Tai dar ne viskas; tiki- i džiui paimsiu aš savo APLA

' lentelę. Mokėjau paš. 50 c., pos- 
mert. 19 c., lėšų 10c. Viso 79c.

' Į LDS mokant pašalp. 30 c., 
pos. lėšų 5c., posm. 19 c., LDS 
lės. 15c. Viso 69c.

Tai sutaupinu sau 10c.
Bet? sausio mėnesį į LDS 

kasi į našlaičių fondą ir 
kus prašyti jų paramos, kad pa-.saus^° mėnesį Tai šį 
dėtų mums daiktais padarymui; nesi _^us daugiau 10c., negu .kad 
pelno, kuris bus skiriamas įsigi- mokėjome į APLA, bet vistiek, 
j imu i d. J., Karsonui medinių ' abelnai, metinės duoklės bus ma- 
kojų. Manome, kad jie neatsisa
kys. Taipgi manome, kad ir šv. 
Kazimiero Draugijos (kuriai 
priklauso ir d. Karsonas) nariai 
skaitlingai pramogon atsilankys 
ir pasimatys su d. Karsonu, o 
taipgi padės jam įsigyti kojas.

Vakarienė bus gera, visi bū
sit pasitenkinę. Pradžia 7 :30 v. 
v., Laurer svetainėje, 35 Otter- 
son St., Nashua, N. H.

Dar turiu pažymėti apie mū
sų draugą F. Vajanauską, kuris 
tapo sužeistas gruodžio 6 d. ir 
patalpintas ligoninėn. Ten išbu
vo dvi savaites. Dabar jau gir
dime, kad jis sveiksta ir randa
si namie. Gal ir jis galės daly- 
vaut mūsų naujų metų pramo
goj.

Sausio 15 d., 1938, yra šau
kiama keturių miestų ALDLD 
kuopų atstovų konferencija 
Našvėj. Dalyvaus Lowellio, 
Haverhillio, Lawrenco ir Našvės 
ALDLD kuopos. Draugai tėmy- 
kit. Konferencija prasidės 3 v. 
p. p. Tėmykit, draugai ir daly
vauki! skaitlingai. Prie to naš- 
viečiai nutarė paruošti šokius 
atsilankiusiems svečiams. Ne
pamirškit visi dalyvauti, šitų 
miestų pažangūs lietuviai visuo
met draugiškai sugyvena ir 
pramogos esti neblogos.

Kuopos Narys.

AMERIKA NEATŠAUKS 
SAVO KARINIŲ JĖGŲ Iš 

CHINIJOS

Washington. — Amerika 
neatšaukt savo marininkų, 
karinių laivų ir. kareivių iš 

Taip besiteisindami, Japo- Chinijos, bet palaikys juos 
nų ministeris ir jų karinin- ten saugot amerikiečių gy- 
kai, galop, pripažino, kad jų vybę ir jų reikalus, — pa- 
laivai kulkasvaidžiais sau-. reiškė šios šalies užsieninis 
dė “chinus,” kurie iš bom-' ministeris Cordell Hull, ne- 
barduojamų laivų sušoko į paisant, kad daugelis vadi- 
valtis ir stengėsi išsigelbėt, namų “taikininkų” reikalau- 
Bet pašovė ir du amerikie- ja ištraukt Jungtinių Vals

čius, beplaukiant jiem nuo tijų karines jėgas iš Chini- 
skęstančio “Panay.” įjos.

y
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Kuopos Korespondentė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V. S., Inkerman, Pa.—Raši

nys tilpo gr. 27 d. laidoj.

žvalgui, Norwood, Mass.
Jūsų raštelį apie
Varpus” gavome 
kai lošėjai sugrįžo 
suvaidinę operetę.

“Kornevilio 
pirmadienį, 
iš Bostono

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

mo
ti k 

mė-

žesnės į LDS ant $1.10.
Todėl, jeigu nekurie senesnių 

APLĄ narių, darytų kokius sau
sio nhėnesį mokant duokles už
metimus, tai turime tokiems na
riams platėliau išaiškinti ir jie 
bus patenkinti.

Dabar tik turime visi iš peties 
padirbėti, naujų narių gavimui 
į suvienytą organizaciją, ypa
tingai mes, pittsburghiečiai, 
laukdami LDS Seimo, turėtu
mėm pasirodyti nors su 300 nau- 

rekrūtų pačiame LDS seime.
Geo. Urbonas, 

LDS Apskr. Sekretorius.

jų

WORCESTER, MASS.
Trečiadienį, gruodžio 29-tą, įvyks 

svarbus susirinkimas, Lietuvių Sve
tainėj, 29 Endicott St., 8-tą valandą 
vakare, kurį šaukia Veikiantis Drau
gijų Komitetas labai svarbiu reikalu. 
Visi ALDLD, LDS ir abelnai darbuo
tojai būtinai dalyvaukite. (304-305)
CVMmWBMMDHmHROWCWmaMSkNBmmBMaMMHMMMr

Gruodžio 10 d. įvyko Lietu
vių Draugiško ir Politiško Kliu
bo narių metinis mitingas. Na- ’ 
rių atsilankė skaitlingai. Padis- 
kusavus kitus kliubo reikalus, ei
ta prie rinkimo naujos valdybos 
1938 metams, šie nariai tapo iš
rinkti: Pirm. P. Bugailiškis, 
105 Furlong St.; Vice-pirm.—A. 
Balaišis, 4 St. Jacob St.; fin. 
rašt.—J. Miller, 8 Ludwig Prk.; 
protokolų rašt. K. Survilla, 622 
Ave. D; kasininku—J. Drusei- 
kis, 50 Dayton St. Iždo globė
jais: G. Daukas, 131 Joseph I 
Ave. ir J. Gudelevičius, 31 Day
ton St. Maršalka A. Valečka, 30 • 
Kelly St., o korespondentu—J. 
Baronas, 52 Cole St.

Kadangi valdyba susideda iš 
gabių ir veiklių asmenų, tai ti
kimės, kad ji pasekmingai dar
buosis kliubo ir visuomenės nau
dai. Beje, susirinkimas nutarė 
suruošti metinę vakarienę vasa
rio 5 d., 1938.

J. Baronas.

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

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

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

GARSINKITCS “LAISVĖJE
25"

f
E

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Rochester, N. Y

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bej 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

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

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

87*1 JOS CAMPAU AVE, DETROIT, 1ŪCH.

S
t

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

z aa



Praleiskite Savo Šventes Su Gerais Likeriais

7

Manhattan Liquor

ir i.«< a.|

Rep.

i Biedniokč Nusižudė

ir

U-as.

Flushinge nusižudė Miss Lilia 
M. Newton,

Didžiausia, labia usia 
patikiama, žemiausių 
kainų Likerių Krautuvė 

Brooklyne.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*2. Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

264 Grand Street
Kampas Roebling St. 

BROOKLYN, N. Y.
e

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bars ir Grills (sąliū- 

nai), įdedant pinigų $3,000, — įplau
ki} padaro $100.00 i savaitę, už $5,- 
000 — įplaukų padaro $200.00 į sa
vaitę. Kreipkitės pas H. Price, 253 
Utica Ave., arti Eastern Parkway, 
Brooklyn, N. Y. Arba šaukite: Presi
dent: 3-6622. (298-304) Mes esame vienatinė Krau

tuve kuri parduoda 
importuotą 

Lietuvišką Valstybinę 
Degtinę 

KAINA

L.L.T. VALDYBOS POSeDIS
Lietuvių Liaudies Teatro 

valdybos posėdis įvyks šian- 
dieh, ąftttadienį, 28 gruodžio, 
7:30 vai. vak., “Laisvės” pa
talpoje. Valdybos nariai daly
vaukite.

Organizacijos turinčios rei
kalų su L. L. T. kreipkitės sku
biai, idant susirinkime galėtum 
dalykus svarstyti.

L. L. T. Sekr., —P. B.

$1.59 
t------

LAISVĖPuslapis šeštas
.. iiDi IJ LU I iii Į *5
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New Yorko Apielinkės Žinios
Numetė Kaulą, Kad 

Atimt Mėsą
Drg. J. Kuodis Sugrįžo 

Iš Chicagos
Per Kalėdas Nusižudė 

Daug Motiną
Streikieriai Laukė Kalėdų 

Edison Ofise

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MOSĮJ KLIJENTAMS

Horn ir Hardart automatiškų 
valgyklų savininkai, kurie ar
šiausiai kovoja prieš savo dar
bininkus, norinčius per uniją 
išgaut žmoniškas algas ir sąly
gas, paskelbė kalėdų proga iš
mokėsią bonus savo darbinin
kams. O fes pačios kompanijos 
norų pildytojas ir geras sėb
ras teisėjas Burke, prieš pat ka
lėdas, buvo “apdovanojęs” tos 
pat kompanijos 80 darbininkų- 
streikierių nuo 10 iki 90 dienų 
kalėjimo už pikietą.

Daugelis kitų kompanijų skel
bia išmokėsiančios bonus. Gi 
bonai yra tas botagas, kuris per 
visus metus plaka darbininkus. 
Tūli labiau atsilikę darbininkai 
gyvena pusbadžiai, nes jų gau
namos algos neleidžia tinkamai 
pramisti, apsirengti bei žmoniš
ką butą pasiimti, tačiau jie bijo 
stoti unijon, kad neprarast bo- 
j&ų “malonės,” o tuo patimi 
bonų.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Chicagos draugas J. Kuodis, 
'“Laisvės” lainotaipistas. Jis ten 
išgyveno apie pusantrų metų ir 
dirbo dienraščio “Vilnies” spau
stuvėj, taipgi darbavosi tenykš
čiame lietuvių judėjime.

Kelionę, d. Kuodis sakėsi, tu
rėjęs sėkmingą, bet lėtą ir šaltą, 
nes Chicagoje palikęs, o kelyje 
dar daugiau sutikęs sniego, le
dų ir pusnynų. Net New Yor- 
ko valstijoje važiavęs per gilų 
sniegą, o patį New Yorko mies
tą rado taip šiltą, kad nors 
ploščių pasidėk.

Iš po švenčių Amerikos laik
raščiuose tik ir mirga praneši
mai apie motinų ir vaikų žu- 
dystes. štai, New Yorke, gasu 
nusinuodijo jauna moteriškė 
Mrs. Parker, vos sulaukus 24 
metų. Su savim kartu ji pasiėmė 
ir 3 metų sūnelį Richardą.

Kas ją vedė prie žudystės pa
čiame smagume gyvenimo? Juk 
24-ti metai amžiaus, tai tik gy
venimo pavasaris, kiekvienas 
trokšta gyventi, džiaugtis. Var
gas ir badas ją nuvarė be laiko 
į kapus.

Kitos dvi jaunos moteriškės, 
Anna McDonald ir Catherine 
McManus praleido kalėdas kalė
jime. Jos bandė apiplėšt krautu
vę, kur jas suėmus, patyrė, kad 
jos taip išbadėjusios, jog pirm 
arešto skubino joms atnešt mai-

Mrs. Grace Packer, 321 W.
21st St., N. Y., nerimastaudama
laukė kalėdų, nes tai buvo bied-1 sto. Namie rado alkanus kūdi- 
nos ir liūdnos kalėdos, o po jų .kilis, kurių verksmo nepakęsda-( 
laukė tas pats juodas vargas, mos jos ėjo plėšti. i

T Menkai atrodanti eglaitė, kurią

Prieš pat kalėdas, dvidešimt 
penki streikuojanti elektros pra- 
vedimo darbininkai nuėjo di- 
džiulėn Consolidated Edison Co. 
raštinėn, 14th St. ir Irving PI., 
New Yorke, ir susėdo, pareikš- 
dami, kad jau laikas kompanijai 
taikytis ir baigt 9 savaičių strei
ką, sugrąžint pravarytus darbi
ninkus.

Lauko pusėj buvo masinis pi- 
kietas, kuris sutraukė tūkstan
čius žiūrėtojų.

Sėdėtojų vadovybę sudarė 5 
apsukrūs vyrukai: John Young, 
streiko komiteto pirmininkas, 
William Tomaszewski, John 
McLaughlin, Walter Nullet ir 
Edward Parent.

Kompanija, kaip ir visos ki
tos, pasiryžus duoti darbinin
kams maišus tuščių linkėjimų, 
tik ne pragyvenimo algą ir tei
sę organizuotis į CIO uniją.

Tallman Island, kur senais 
laikais būdavo piknikams vieta, 
miesto nusavinta statybai nau
jos išmatų naikinimo stoties. 
Dvidešimt keturių akrų žemės 
savininkams teisėjas Lockwood 
nusprendė atmokėt bendrą sumą 
$319,646. Savininkai reikalavo 
$413,177, o miesto ekspertai bu
vo įkainavę tik $295,616.

Gera bunka likerio bus maloniai priimama kaipo 
Kalėdų dovana

Store

ji paruošė savo dviem mažy
čiam sūneliam, tik didino širdgė
lą, nes ant jos tebuvo tik keli 
antrarankiai žaisliukai, kuriuos 
atnešė policistai. Jos vyras buvo 
prasišalinęs iš namų. Viso to jai 

( buvo perdaug.
Sekmadienio ryto 11 vai. kai

mynai išgirdo bildesį, taipgi gir
dėjo mažiuko vaiko verksmą. 
Betyrinėdami, suuodė gasą. Pa
šaukta policija. Duris išlaužus, 
policija rado Mrs. Packer prie 
gasinio pečiaus su atdarais kra
neliais, nugriuvusią šalia kėdės, 
ant kurios ji sėdėjo. Gretimame 
kambaryje rado parpuolusį 3 
metų vaikutį Richard, kuris, 

muitinės viršinin- matomai, atbudęs ir bandęs ap- 
kams, kad jos “nekrėstų”. Tie,' svaigusią motiną prakalbint, 
žinoma, vis vien pažiūrėdavę Pastangos juodu atgaivinti ne
jos valizon, bet nieko nerasdavę, pavyko. Bet mažytis vienų metų 
o lobį praveždavę jos sėbrai sūnelis Charles išgelbėta, 
specialiai įtaisytuose valizų ir| -------------------
skrynių dugnuose, kvepiančio Suėmė Brutališką Plėšiką 
muilo kavalkuose bei kitokiuose;
niekniekiuose.

Šmugelninke Pasiduosianti
Valstybės prokuroro padėjė

jas C. P. Murphy sako, kad pa-j 
sižadėjusi sugrįžti į Jungtines' 
Valstijas pagarsėjusi šmugel
ninkė Mrs. Firstenberg. Ji esan
ti įvardyta, kaipo viršininkė 
šmugelninkų grupės, kuri pas
kutiniais 7 metais įvežusi be 
muito $13,000,000 vertės dei
mantų.

Kiekvieną kartą, kada jinai 
grįždavus iš Europos, telegra 

—-kuodavusi

Apdegė Nuo Eglaitės
Mrs. Agnes Collins ir jos 

kūdikiai pavojingai apdegė sa
vo apartmente, 322 E. 34th St., 
N. ¥., užsidegus kalėdų eglaitei. 
Visi trys nugabenti ligonbutin ir 
randasi kritiškoje padėtyje.

Nelaimė atsitiko apie 5 vai. 
sekmadienio ryto, kada nuo ne
tikusių elektros suvadų užside
gė eglaitė ir rakandai. Mrs. 
Collins šauksmą išgirdo kaimin- 
ka Mrs. Olga Bonin ir išgelbėjo 

‘juos nuo mirties, o ugnį užgesi
no pribuvę gaisrininkai.

du

Į barruimį, 417 E. 70th St., 
N. Y., atėję plėšikai ir vienas jų 
pradėjo mušti ten sėdėjusią 
Mrs. Kratzman ir bartenderį. 
Tačiau ten buvę kostumeriai kė
dėmis ir kumščiais taip sudaužė 
žiauruolį, kad jis nugabentas li
gonbutin. Du jo sėbrai, sakoma, 
pabėgę su $60 grobiu. Mrs. 
Kratzman ten buvus tik išsiger
ti, bet ji plėšikui pasirodžiusi 
įtartina, kada ji nesuskubus at
sistot plėšikams užkamandavo- 
jus.

1 Motiejošaitj Sužeidė

Vieny Neatsargumas—Kitiem 
Skriauda

N. Y. — Baisi 
J. Motiejošaitj. 
dirbant Ana- 
Cable Co. dirb-

Pavoju Sezonas
šis yra sezonas, kuriuo vaira- 

praktikuojanti vimas motorinių vežimų yra pa
slaugę, nes nuo pereito rugpjū- vojingiausias. Vėlų rudenį ir
čio buvo be darbo. Tai tik keli žiemą lietūs, nukritę lapai, šlap- 
pavyzdžiai iš daugelio.

Tačiau yra šalis, kur niekas 
nesižudo del nedarbo ir bado bei 
dėl alkanų kūdikių, nes ten to
kių dalykų nėra. Toji šalis—So
vietų Sąjunga. Apie tai, kaip 
Sovietų Sąjunga aprūpina savo 
motinas ir kūdikius, plačiau iš
girsite J. Bondžinskaitės prakal
boj 4-tą sausio> Piliečių Kliube. 
Ten kalbės ir daktarė Aldonai 
šliupaitė apie moterų sveikatos į 
reikalus. M.!

Susitikimas Draugų
taip sku- 
kad jau 
Nė

drabos, sniegai ir ledai apsunki
na važiavimą. Sekamos taisyklės 
labiausia reikalingos saugiam 
vairavimui sunkiose sąlygose:

1— Būk tikras, kad tavo maši
na tinka saugiam važiavimui.

2— Palaikyk langą permato
mu.

3— Išvengk paskubos ir nau
dojimo “breikių,” kur galima.

4— Ant slidaus kelio pradėk 
i važiuot ir sustok lėtai.

5— Ledijančiomis, 
šlapdrabos dienomis 
težins.

6— Vengk si i dž iii
staigių skardžių.

7— Visada saugokis slidžių 
kelio vietų, vagų ir gatvekarių 
bėgių, ypač pasisukimuose.

šĮj 8—Ant slidaus, siauro kelio

sniego 
naudok

kalvuc

ir
re-

ir

“Na, Jonai, kur tu 
binėsi! Begi, rodos, 
būtum akis išdegęs! 
geriausio draugo nematai, . v. , , v. . , 
ranką! Juk tik dabar kalėdų Pnwiuok dešnų kraštą ir sus- 

, šventės, nėra reikalo išsižioju- Į't°k praleidimui atvažiuojančio

savo

Pereitą sekmadienį, 386 So. 
2nd Sįt., koks nors “švenčių ūpo’ ’ 
paragavęs ar šiaip vėplas asmuo 
numetę cigaretą j sąšlavų olą, 
nuo ko užsidegė skiepe buvusios 
sąšlavos ir kamuoliai dūmų ir 
Ugnies dundėdami pasileido j 
viršų. Viršutiniame aukšte, tū
luose apartmentuose karštis bu
vo toks stiprus, kad sudegė kai 
kurių drabužiai ir suspirgėjo 
rakandai.

Skriaudos padaryta Vasiliaus
kams, Baranauskui ir kitiems. 
Vasiliauskienė ir Balčiūnienė 
buvusios apsvaigusios nuo dū
mų, bet nepavojingai. Ar kas iš 
kitataučių nukentėjo, neteko pa
tirti.

YONKERS, 
nelaimė patiko 
Gruodžio 22 d., 
conda Wire and
tuvėj, dratų pjūklas pagavo kai
rią ranką įr nutraukė netoli pe
ties.

Jonas Motiejošaitis priklauso 
prie šv. Vincento ir Povilo Drau
gystės. Draugija labai apgailes
tauja savo draugo ir jo šeimos, 
kad tokia baisi nelaimė atsitiko. 
Draugai, aplankykime ir sura
minkime nelaimės ištiktą drau
gą. Jis guli St. John Ligoninėj.

Draugystės Narys.

Whisky

Dr. Herman Mendlowitz

FOTOGRAFAS

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 22rd 8t.

ffl/Calvcrts
L I "Svečiai" 
fjl

88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
‘ „..... _ _ _ ‘ j ir pavieniu.

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

NEDfiLIOMIS
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

Brooklyn, Laisves” Name417 Lorimer St.,

JOHN VALEN

3

3

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

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

tuvių, kitokių grupių
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 įvairiom 
spalvom.

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

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

IH( CA4»(«> C"i’UU*4 (0
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Cream of Grain 
18 months old

Straight
63c.

Wolf Hunt 
Pennsylvania 

Bourbon Whisky 
59c. $1.15
Pt

Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūsiu Išdirbinių.

prieš.
9— Laikykis atstu nuo kitų 

vežimų ir nebandyk lenktyniuot.
10— Visada prisilaikyk man

dagumo ir paprastos logikos at- 
sinešime į kitus vairuotojus.

Trafiko Stotis “K.”

šiam lakstyti^ pasikalbėkime, 
jau senai, kaip matėmės.”

“O I Atsiprašau tavęs, Vin
cai, kad nė nepamačiau, nes 
labai skubinausi. Mat, jau ne
toli nauji metai ir mudu su 
drauge sumanėme surengti pa
re pasitikimui naujų metų, tai 
strimagalviais skubinausi pas 
tave užkviest į tą parę, o dar rei
kės bėgt ir pas kitus d-gus su už- 
kvietimais, juk žinai, kad yra 
daugybės darbo surengti parę, 
o laikas trumpas. Tai ‘good-by’ 
ir tikrai būk pas mane ant pa
res Naujų Meti) vakare”.

“Na, tik tu palauk, nors bis- 
kį, Jonai, argi jau tu nežinai, 
kad Aido Choras rengia viešą 
parę pasitikimui. Naujų Metų 
‘Laisvės’ svetainėj, kuri bus 
daug smagesnė ir puikesnė, 
negu bile kokia privatiška pa
re? Tai savo parę perkelk ant 
kito laiko, o pats ateik ir atsi
vesk kitus savo draugus pas 
aidiečius, nes ten grieš Kaza
kevičiaus orkestrą, kuri yra 
puikiausia visame Brooklyne. 
O taipgi bus įvairiausių už
kandžių ir gėrimų. Aš esu 
tikras, kad tu ir tavo draugai 
daug 
negu ; 
rėš. < 
labai 
ga”. .

“Tai gerai sakai, Vincuti, aš 
apie tai visai nė nepamislinau! 
Tai savo parę nukeliu ant to- 
liaus ir visi drauge einame pas 
aidiečius! Na, tai lik sveikas 
ligi aidiečių pares, o aš sku
binuosi pas savo draugus pri
minti jiems, kad pamirštų vi
sas kitas pares, o tikrai atsi
lankytų ‘Laisvės’ svetainėn 
gruodžio (Dec.) 31 dieną, 8 
vai. vakare, kartu su aidie- 
čiais laukti naujų metų.

Vincas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Andruškos, iš Lie

tuvos; Vilkaviškio Parapijos, Paeže
rių Valst.’ Paskutiniu laiku gyveno 
Brooklyne. ant Manhattan Avė. Tu
riu svarbų reikalą, būsiu dėkingas už 
greitą atsišaukimą. Petras Stanke
vičius, 131-25 Baisley Blvd., Jamaica, 
N. Y. (304-305)

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS

ARBA VYNO BONKA PIRKTA

LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Port, Muscatel $ -| 49 
Sherry------- gal. A ’
3 bonkos už--------$1.00

Lietuv. Valstybinė 4-5 kv. $3.49 
Rusijos Zubrovka 20 oz. $2.99 
Maryland Rye K v. — $1.50 
Pennsylvania Rye kv. — $1.59
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321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams
Amerikos Išdirbinio ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

MlVI tVIlVIfmIMI MM Mil

geriaus pasilinksmins, 
ant bile kokios kitos pa- 
0 kas link ekspensų, tai 
maži, tik 40 centų įžan-

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

Republic Liquor Store
£
S
E

mes dčkavojame savo kostumeriams už jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

Šia proga 
paramą ir 
nuo 409 Lorimer Street į moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

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

Aukštos Rūšies Kalendorių.
Xaveras Strumskis, Sav.

415-417 KEAP ST
BROOKLYN, N. Y.

OOO

Rep. Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72
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tos, kur buvo nužudyti Frances 
Hajek ir Lewis Weiss, rasta ry- 
noj 25 kalibro pištalietas, kokiu 
buvo sušaudyti jaunuoliai. At
naujinama tyrinėjimas.

Duktė Nudėjus Tėvą
Lillian Hlavati, 1055 Tiffany 

St., Bronx, uždaryta kalėjime, 
kaltinama peiliu persmeigus sa
vo tėvą, John Hlavati. Jisai 
mirė nuo žaizdos. •

Lili jos motina Anna už nelai
mę kaltina policija. Jinai sako, 
kad tėvas parėjęs girtas ir gra
sinęs jas abi nudėt. Mergina bė
gus Simpson St. policijos stotin 
prašyt pagelbos, bet policija ne
pribuvo. Jai sugrįžus, girtas tė
vas vėl užpuolęs jas abi mušti
ir jinai gindamosi nuo jo perdū-'GARSINKITfiS SAVO BIZN] 
rus tėvą peiliu. DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

KEMKITE SAVUOSIUS!

S 
s 
s Hyman Berger

NAUJAS ANTRAŠAS 
245 GRAHAM AVENUE

Kampas Maujer Street

Wiliiamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

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