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Krislai
Kelias į Naują Gyvenimą.
4Ž-ra Knyga!
Kultūros Tvirtovė.
“Informuoja” Lietuvą. 
Sako: Fašistai šmeižikai.

Rašo R. M i žara.

Visų šalių Darbininka|
Vienykitės! Jūs Nieko I
Nepralaimėsit, Tik Re- įj 

težins, o Hlaimesit
Pasaulį!

t

Drg. A. Bimbos knyga “Ke- 
lias Į Naują Gyvenimą” jau ga
tava. ALDLD nariai, vadinasi, 
su naujais metais, gaus puikią 
dovaną.

Knyga lengvai ir įdomiai pa
rašyta. Iliustruota. Turi virš 260 
puslapių.

Šitų žodžių rašytojas “Kelią J 
Naują Gyvenimą” skaitė rank- 
raštyj, bet dabar ir vėl prie pir
mos progos ją skaitys.

ALDLD nariai, kai Šią knygą 
perskaitys, turi duoti savo pa
žįstamiems ir prieteliams skai
tyti. Podraug turi juos paraginti 
įstoti į ALDLD.

Ford Pirko $290,000 
Japonijos Karinių 

Paskolų Bonų
_____ E---------------------------------------------------------

Tokio. — Amerikinė For
do automobilių kompanija 
pirko už $290,000 Japonijos 

m . . .o . - i karinių paskolų bonų, išleis-Tai jau 42 knygą ALDLD is- t kar^ prieš Chinija. For- 
leidzia. Sakysim, tegu kiekvie-'dį yardu tuos bonus nupir_ 
n°s knygos buvo spausdinta tik ko genjamjn Kopf, vedėjas 

Pada-‘ jo automobilių fabriko Yo- 
1 i - i kohamoj, Japonijoj.

Kopf pasakoja, kad kari
nius Japonijos bonus For
das perkąs “tik bizniškais” 
sumetimais, dėlei pelno. 
Stengiasi užslėpt faktą, kad 
tuo pirkimu tiesioginiai 
šmeruoja Japonijos karo 
mašiną prieš Chiniją.

Fordas per savo atstovą

ginkit penkis tūkstančius ant 
42, o pamatysite, kiek egzem
pliorių knygų išleista!

Bet reikia žinoti, kad tūlų 
knygų buvo išleista net po 8,000 
egz. (pav. “Darbininkų Sveika-

Kur jūs kitą panašią organi
zacija (tarp lietuvių) matėte!

Kokį pasiteisinimą bent vie-
nas protaująs žmogus gali duoti’ Kopfą. dargi garsina kitiem 
dėl nebuvimo šitos kultūros ir Japonuos karo bonus; sako, 
apšvietos tvirtovės nariu?

Smetonininkai leidžia Kaune 
savo teoretinį žurnalą “Vairas.” 
' Pastarajam numeryj telpa 
straipsnis apie Amerikos lietu
vius, jų organizacijas, spaudą, 
literatus.

štai kokių ten naujenybių pri
dėta apie literatus:

“Talentingi kūrėjai yra B. 
Ivaškiūtė, J. Medinienė, U. 
Jokubaitė-Rutvilė, kun. Knęi- 
žys, gabi novelistė ir veikėja 
S. Sakalienė....”
Gaila, kad nepasako, kokioj 

kalboj tie kūrėjai kuria. No
rėčiau paskaityti.

Apie laikraščius tasai fašistų 
žurnalas teigia, būk “Vienybė” 
“pastaruoju laiku.... pradėjo 
žymiai progresuoti, augti ir ap
imti platesnes mases....”

Dar toliau:
“Daug šviesuomenės turin

ti ‘Sandara,’ Tėvynės Mylėto
jų Draugija ir arti tų organi
zacijų esą tautininkai sudaro 
vidurio nusiteikimo patrioti
nę sriovę.... (Atsiminkit: 

TMD jau senai mirė!)
Visam straipsnyj nei žodžio 

apie ALDLD, LDS ir Lietuvių 
Meno Sąjungą; nei žodžio apie 
pažangesnius Amerikos lietuvių 
rašytojus ir poetus.

Fašistai taip apjakę, kad už 
medžių nemato miško.

Chicagietis kdvotojas Ispani
jos respublikos gynėjų eilėse, d. 
Bunni, rašo laišką J. Ormanui. 
Jis sako, kad girdėjęs, jog fašis
tų “Vienybė” ir klerikalų “Drau
gas*’ apšaukė Antaną Litviną 
dezertyru.

Drg. Bunni griežtai pasmer
kia tuos šmeižikus, pažymėda
mas Antano Litvino nuopelnus 
kovoje su fašistais ir tai, kaip 
jis garbingai buvo išleistas iš 
Ispanijos.

Drg. Bunniui turime pasaky
ti: tai, ką fašistai rasė, nei vie
nas protaująs žmogus netikėjo 
ir netiki. Patys fašistai tam ne
tiki. Jiems rūpėjo žmogų pa- 
šmeižti, tai ir šmeižia.

Išteisinta Milionieraitė, 
Nušovus Motiną

Warren, Ohio, grd. 28.— 
Tapo išteisinta Louise Cam
pbell, kuri per kalėdas nusi- 
gėrus “netyčia” nušovė sa
vo motiną. Tai artimos gi
minės milionieriaus plieno 
fabrikanto.

Liaudiečiai Suėmė 5,000 
Fašistų Teruelyj

būk tai esąs pelningas ka
pitalo įvesdinimas, nešas 
gerus nuošimčius, “kaip ir 
kiti” Japonijos valstybės 
bonai praeityje.

Fordo kompanija varo 
riebų biznį iš Japonų armi
jos aprūpinimo automobi
liais.

Teruel, Ispanija. — Liau
diečiai, užkariaudami Teru
elį, suėmė nelaisvėn 5,000 
fašistų kareivių ir oficierių. 
Vien Tarptautinė Listerio 
Brigada sučiupo 400 jųjų.

Kada fašistam civilių 
gvardiečių kazermėj pritrū
ko vandens ir maisto, vie
nas jų, Tomas Bonilla, išėjo 
su balta vėliava ir išvedė 
apie 900 fašistų kareivių į 
liaudiečių pusę; bet jų ofi- 
cieriai nuėjo į seminariją 
toliau gintis nuo liaudiečių.

Pasidavusius fašistų ka
rius liaudiečiai mandagiai 
priėmė, davė po stikliuką 
degtinės sušilti, pavalgydi
no ir pasiuntė į skirtas pa-

w

Ispanijos liaudiečiai globoja sužeistus draugus kareivius

GEN. FRANCO BANDYSIĄS 
ATGRIEBT TERUELĮ

SSRS Submarinas po Le- 
du Plauksiąs į Polių

Smarkeja Japonų Judė
jimas Prieš Karą

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Generolas 
Franco pasiuntė keliasde
šimt tūkstančių savo armi
jos komandoj gen. Arandos 
atkariaut nuo liaudiečių Te
ruelį. Grd. 27 fašistai skel
bė, kad tai armijai telikę 
tik mylia ir ketvirtadalis 
pasiekti Teruelį.

Madrid. — Ispanijos vy
riausybė praneša, kad jos 
lėktuvai kulkasvaidžiais ir 
bombomis ištaškė ir išblaš
kė fašistų pulkus, maldavu
sius atakuot Teruelį.

Maskva. — Associated 
Press supranta, kad Sovie
tuose jau statoma specialis 
submarinas plaukti po “am
žinais” ledais į Šiaurių Po
lių. Oficialis laikraštis Ma-v.' o, , TZ . . , i pasiusta apasmų Statymo. Komisariato Į<ariuomenįs

Shanghai. — Japonijos 
gyventojų bruzdėjimas prieš 
karą Chinijoj eina vis pla
tyn. Prieškariniai žmonių 
sujudimai Japonijos saloj 
Formosoj taip pakilo, kad 
pasiųsta apie 30,000 japonų 

> ten maištus

“PANAY”BOMBARDA
VIMO JUDŽIAI

Washington. — Šį trečia
dienį pasieksią Ameriką ju
damieji paveikslai, parodan- 
tieji, kaip japonai atakavo, 
bombardavo ir nuskandino 
“Panay”, šios šalies karinį 
laivuką.

Reikalauja Ištirt Pel* 
nagrobius Trustus ir 
Kapitalo "Streiką

----------------------------------------------------—

Japonija Žada Užimt Luny 
Shantungo Provinciją

Shanghai, grd. 28.—Japo
nai, užėmę Shantungo pro
vincijos sostinę Tsinaną, 

1600,000 gyventojų miestą, 
*1 ketina “neužilgo” užvaldyt 

visą Shantungo provinciją
Viliuj. hJ**.^* • 

biasi, kad pirmesniame žy- 
igyje prieš Nankingą jie pa- 
, grobė nuo chinų 108 sunkias

JAPONAI GRASINA SAU- su 35,000,000 chinų. Skel-
DVI IR AMERIKIEČIUS

Shanghai, grd. 28.—Japo- ___ _______ ___________
nai faktinai įvedė karo sto-! kanUoles, 37 priešorlaivines 

.patrankas, 411 kulkasvai- 
'džių ir kt.
i Japonai, dabar užimdami 
Weihseiną, į šiaurių vaka
rus nuo Tsingtao, sakosi 
tuom “beveik” užkirtę kelią 
Chinijos armijoms į Tsing
tao, prieplaukos miestą, ku
rį jau užblokadavo Japoni
jos karo laivai .

vį savo užimtose vietose' 
Chinijoje. Išleido eilę var-', 
žančių patvarkymų, už ku- i 
rių laužymą grasina šaudyt' 
ne tik chinus, bet ir svetim
šalius (amerikiečius ir eu
ropiečius). Tarp ffiįrčia bau
stinų “nusikaltimų^-japonai 
skelbia ir tokius:

Bet koks veikimas prie
šingas japonų armijai; sta
tymas japonų karių į pavo
jų; trukdymas japonam su
sisiekimų geležinkeliais, te
legrafais, laivais ir kt.; ar
dymas elektros bei vandens 
patiekimo; bet koks truk
dymas daromas japonų ar
mijai; laikymas pas save as
menų, veikiančių prieš ja
ponus; naikinimas japonų 
nuosavybės,—nekalbant jau 
apie tiesioginius išstojimus 
prieš Japonijos karo jėgas.

Roosevelto Pasveikini
mas Studentų Sąjungai

f

si
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Washington. — Senato- 
torius Carl Hatch, demo
kratas, reikalauja, kad se
natas ištirtų, kaip trustai 
sauvališkai, monopolistiniai 
brangina savo produktų 
kainas. Republikonas sena
torius Borah šaukia skau
džiai baust tuos didžiuosius 
biznius, kurie laužo prieš- 
trustinius įstatymus.

Tie reikalavimai yra at
siliepimai į radio kalbą R. 
L. Jacksono, Jungtinių Val
stijų generalio vice-proku- 
roro. Jackson parodė, kaip 
didieji fabrikantai “sėdėji
mu” streikuoja, norėdami • . 
priverst valdžią numušt 
jiem taksus, ir kaip įvai- 
rios korporacijos begėdiš
kai brangina savo produk
tus. Jackson skaitlinėmis 
sumušė monopolistų melą,

demo- !

brangint savo dirbinius to
dėl, kad unijos išreikalavo, r 
girdi, “perdideles” algas ' 
darbininkam.

rašo, kad Sovietai turi gana 
mokslinių ir techniškų įren
gimų tam žygiui atlikti.

Atidarius submarinu ke
lią po ledu j Šiaurių Po-1 karinius lapelius, kurie bu
liaus sritis, galima būtų su vo rasti pas nukautus japo- 
jų pagelba įrengti ant ledy
nų aikštes nusileisti lėktu
vams arba submarinais Gel
bėt orlaivius priverstus ten 
nutūpti.

Kelionė po ledu į Šiaurių 
Polių, be to, atidarytų nau
ją plačią dirvą moksliniams 
tyrinėjimams.

Anglas Sir Hubert Wil
kins 1931 metais bandė sub- 
marinu nuplaukti po ledu į 
Šiaurių Polių, bet jam ne
pavyko. Tai todėl, sako so
vietiniai žinovai, kad jo žy
gis nebuvo gana gerai pri
rengtas.

malšinti.
Chinų laikraštis “Takung 

Pao” Shanghajuj išspausdi
no nufotografuotus prieš-

nų kareivius. Vienas tų la
pelių sako: “Chinija yra au
ka Japonijos militaristų ir 
piniguočių saujelės. Tos pa
čios jėgos išnaudoja ir sle
gia mus (japonus). Vienyki- 
mės su Chinija ir nuverski- 
me jąsias!”

Kitas lapelis, rastas pas 
užmuštą japoną kareivį, 
šaukia: “Broliai japonai ir 
chinai! Mes išvien kovosime 
prieš užpuolikus ir prispau-

Fašistai Teruelyj Laiko 
Nelaisvėj Daugį Civilių

500 Žmonių Žuvo “Beūžiant” 
Per Kalėdų Šventes

“Robinsonai” Išgavę Dvejus 
Klastingus Pasportus

Washington, grd. 28.— 
Amerikos užsieninės minis
terijos nariai mano, kad va
dinami “Robinsonai”, suim
ti Sovietuose kaip šnipai, 
galėję turėt ir antrus falšy- 
vus pasportus vardu “Ru
bensų.” Jie būsią nariai ko
kios tarptautinės Šniukštų 
šaikos.

Sąmokslas Londone prieš 
Staliną?

London, gruod. 28. — Lai
kraštis “Sketch” rašo, kad 
Londone jieškoma dviejų 
vyrų ir vienos moteries, 
kaip sąmokslo vadų nužu
dyt Staliną.

Teruel, Ispanija. — Pir- 
miaus buvo pranešama, 
kad vietinės seminari
jos mūruose užsilikę apie 
600 fašistų oficierių ir ka
reivių, kada liaudiečiai už
ėmė Teruelį abelnai. Dabar 
Associated Press spėja, kad 
už storų seminarijos sienų 
ir giliuose jos rūsiuose ran
dasi iki 3,000 fašistų, žymia 
dalim Italijos, Vokietijos ir 
generolo Franco oficierių.

Bet jie laiko nelaisvėje
dėjus. Sutartinai mes ka-jar kokius tris tūkstančius uinHoiv,™ I ...........

Washington. — ke ma
žiau kaip 500 asmenų Jung
tinėse Valstijose žuvo per 
kalėdinius įsismaginimus, 
daugiausia automobilių ne
laimėse. Kiti žuvo per susi
šaudymus, gaisrus, lėktuvų 
nelaimes, gesus kamba
riuose ir kt. 28 nušauti ir 
du iiūdurti; 14 pasikorė iš 
skurdo ir nusiminimo.

Per kalėdas tokiais bū
dais Illinojuj žuvo 50, Penn- 
sylvanijoj 41, Ohio 35, Ca
lif ornijoj 30 ir tt.

Šaukia Mokslininkus 4 
Kovot už Laisvę, Taiką

________________________

Indianapolis, Ind. — De- I 
mokratinių šalių mokslinin
kai turi dėt visas pastan- >
gas, kad kokie , diktatoriai 
nesunaikintų proto laisvę.— 
atsišaukė profesorius E. G* , 
Conklin, atidarydamas su- x 
važiavimą Amerikos Mokslo 
Pažangos Draugijos, kurios 
prezidentas jis iki šiol buvo.

Jis smerkė fašistinius ka- 
rų kurstytojus ir diktato^ 
rius už y * ’ *’ *
kraipymus Darwino evoliu
cijos mokslo. Jie, pasigavę 
sakinį iš Darwino raštų 
apie “išlikimą tinkamiau- 
siųjų” tarp gyvūnų, sten
giasi klastingai pritaikyti jį 
savo plėšrumui. O pats Dar- 
winas atmetė ir mušė tokį 
klaidinga ir žalingą skelbi
mą, kas liečia valstybes, sa
kė prof. Conklin. Jis nuro
dė, jog evoliucijos mokslo 
kūrėjas Darwinas pripaži
no žmonėm socialę, draugi- 

Meksikos ir jinę evoliuciją - vystymąsi 
aukštyn.

mausime uz musų ir jūsų 
pasiliuosavimą.”

Japonijos Submarinai Cali- 
fornijos Pakraštyje?

San Pedro, Calif., grd. 
28. — “Los Angeles Daily 
News” praneša, jog paste
bėta būrys svetimų subma- 
rinų, suprantama, japoniš
kų, Californijos pakraščiuo
se. Amerikos karo laivų 
komandierius C. J. Wheeler 
sako girdėjęs tuos gandus, 
bet jie dar nesą ištirti.

nekariškių, vyrų, moterų ir 
vaikų. Fašistai laukia at
einant gen. Franco armijos 
jiem pagelbon. Tuo tarpu 
liaudiečiai kanuolėmis bom
barduoja jų lizdą. Fašistai 
pro langus ginasi kulkasvai- 
džiai*-ir rankinėmis grana
tomis.

Dar esą kiek fašistų civi
lio gubernatoriaus paločiuj 
ir vienam banke.

Chinų Partizanai Smarkiai 
Veikia Shanghajuj prieš

Japonus
Shanghai, grd. 28.—Išsi

veržė chinų partizanų kova 
prieš japonus Shanghajaus 
priemiesčiuose. Partizanai 
veikia kulkasvaidžiais, re
volveriais ir rankinėmis 
granatomis. Chinai bombo- 

kietijos nazius už baisų per-'mis atakuoja japonų laivus 
sekiojimą krikščionių. I Shanghajaus upėse.

Nužudė Motiną ir Nusižudė
Muncie, Ind. — Triūbo- 

čius Jesse Nixon, 52 metų, 
kirviu užmušė ^savo motiną, 
72 metų, ir nusišovė.

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus stipriai pasmerkė Vo-

Poughkeepsie, N. Y.— 
Į trečią metinį suvažiavimą 
Amerikos Studentu Sąjun
gos susirinko 600 delegatų; 
kai kurie atvyko net iš Ca
lif orni jos.

Suvažiavimui atsiuntė pa
sveikinimo telegramą ir pre
zidentas Rooseveltas. Išrei
škė studentam pagarbą, 
kad jie svarsto visuomeni
nius, politinius ir ekonomi
nius 
tam 
gas. 
jiem 
spauda ir mokyklos laisvos, 
aš perdaug nebijau už pasi
sekimą mūsų demokratinės 
santvarkos” Amerikoje.

Tarp žymesnių svečių 
šiame studentų suvažiavime 
yra Ispanijos respublikos 
generalis konsulas Luis Ca- 
reaga ir Chinijos generalis 
konsulas Tsune-Chi Yu.

Atvyko broliški delegatąL 
studentai iš 7 
Venezuelos.

Ja^Tzr.ruK’DTnan.ilu S?nŽ“vaSl1ndaŠ 
TVA DARBININKAM 
Knoxville, Tenn.—Po 

ka.—Panamos žvejai įteikė rybų su unijom?^, vai 
skundą savo respublikos sutiko įvest 40. valandų da 
prezidentui J. D. Aroseme- 
nai, kad japonai žuvininkai 
sprogdina dinamitą vande
nyj, tuom užmuša daugybę 
žuvų ir tada išsigriebia jas. 
Skundas sako, kad japonai 
tuo būdu naikina garsųjį 
žvejybos “lauką” Perlas sa
lų vandenyse.

klausimus, pašvęsdami 
net kalėdines atosto- 
Rooseveltas, be kitko, 
sako: “Kol bus mūsų

SOV. MOKSLININKAI 
PARGABENS SENOVĖS

DRAMBLIO LAVONĄ
Maskva. — Sovietų moks

lininkai užtiko lavoną mil
žiniško mamonto, priešisto
rinio dramblio, įšalusį 
Vran^elio saloj, tolimoj 
šiaurėj.

Daroma prisirengimai vi
są tą mamontą pargabenti 
čielybėje. Tuo tikslu bus pa
siųstas laivas šaldytuvas į 
Vrangelio salą. Mamonto 
lavono iškasimo ir į laivo 
įdėjimo darbams vadovaus 
sovietiniai mokslininkai ak
ademikai VI. Komarov ir 
Hekker, kurie lėktuvu skris 
į tą salą kovo mėnesį 1938 
metais;

Hankow, — Atvyko nau
jas Sovietų Sąjungos amba
sadorius Chinijai, Ivan Lu- temperatūra 38. Saulėtekis 
ganec-Orelski. 7:19; saulėleidis 4:36.

Panama, Centr. Ameri-

ORAS
lie-trečiadienį būsią 

ir šaltesnis oras, sakotaus
N. Y. Oro Biuras. Vakar

jų pasinio j imus ir už f 
nūs Darwino evoliu- -

m

bo savaitę, pridėt po 
tuką algos j valandą ir da 
mokėt už viršlaikius aštuo
niom tūkstančiam darbinin
kų, dirbančių prie Tennes
see klonio didžių tvenkinių 
ir valdiškai būdavo j amų el
ektros dirbyklų. (TVA).

Shanghai, Chinija. 
ponai karo laivais užblo 
davo chinų pramonės tt

Ten yra ir 300 amerikiečių.
Shanghai, grd. 28.

nam artinantis prie Tsi 
no, chinų armijos 
kalnus tarpkalnes, iš 
galėtų geriaus kautis 
priešais.
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tininkų diktatūrą, tą šašą ant Lietuvos 
liaudies kūno. Kai Karpius kritikuoja 
Pakštą, tai išeina lygiai taip, kaip kad 
puodas katilą vanoja.

Japonijos Imperialistai 
Dūksta

ŠYPSENOS

every day, except Sunday
*« TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.................
Brooklyn, N. Y., per year...............
Foreign countries, per year............
Canada and Brazil, per year..........
United States, six months............
Brooklyn, N. Y., six months........
Foreign countries, six months........
Canada and Brazil, six months...

$5.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
$3.75
$4.00
$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1379.

Kanadiečių “Liaudies 
Balso” Vajus

Mūsų dienraščių “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajai pasisekė gana gerai. Prie to nema
žai prisidėjo* ir kanadiečiai. Pavyzdžiui, 
Mohtrealoje “Laisvei” gauta nemažai 
naujų skaitytojų.

Dabar Kanados draugai turi savo 
“Liaudies Balso” vajų. Jie sako/ kad jie 
nori -surinkti aukomis vieną tūkstantį 
dolerių ir gauti du šimtu naujų skaity
tojų. Pasimojimas, kaip matote, nelabai 
didelis. Mes tikime, kad su mūsų talka 
jie nesunkiai galės tą tikslą atsiekti.

Girdėjome, kad neužilgo kanadiečiai 
žada atsiųsti į Brooklyno apylinkę savo 
atstovą pasidarbuoti “Liaudies Balso” 
reikalais. Tokio svečio mes laukiame. 
Pernai per savo vajų jie buvo mus “už
miršę”, arba, geriau pasakius, vajų ge
rai pravedė ir be didelės mūsų talkos. 
Jiems pernai puikiai padėjo vidurva- 
karinių valstijų draugai, šiemet rytinės 
valstijos turėtų tiek pat pasidarbuoti.

Lenkijos Mokykla, Žydai ir Kitos 
Tautinės Mažumos

Iš Varšavos gausiai plaukia žinios į 
platųjį pasaulį apie siautimą anti-semi- 
tizmo. Lenkai “patriotai” kursto savo 
jaunimą užpuldinėti ir persekioti žydus. 
Daeita net iki to, kad Lenkijos aukšto
siose mokyklose jau atskiriami žydai 
studentai nuo lenkų studentų—jie sodi
nami arba 'atskiruose suoluose tam pa
čiam kambaryje, arba grūdami į atski
rus kambarius. Tai niekas kitas, kaip tik 
ruošimas kruvinų pogromų įrieš žydus.

Neigi lenkai šovinistai siaučia tik.vien 
prieš žydus. Visoms taikinėms mažu
moms Lenkijoje pasidarėMušnu, nebe
pakenčiama. Milionai pavergtų^mkrainų 
kenčia tą patį persekiojimą. A?ba pa
imkime lietuvius Vilnijos krašte. Ten 
visai baigiamas užsmaugti visoks lietu
viškas judėjimas. Ir tos mokyklos, ku
rios buvo leidžiamos lietuviams palaikyti, 
baigiamos uždarinėti.

Lenkijos ponai eina senosios Rusijos 
carų pėdomis. Pastarieji irgi bandė tau
tines mažumas sunaikinti, jas surusin
dami. Deja, kaip žinome, jiems nepasi
sekė. Nusisuks sprandą ir Lenkijos po
nai belenkindami arba besmaugdami žy
dus, ukrainus, lietuvius ir kitus žmones, 
kuriuos jiems pavyko laikinai paminti 
po savo fašistine letena.

Ar Jie Myli Lietuvą?
Smarkiai susiginčijo du Smetonos ka

valieriai — vienas Lietuvoje , o kitas 
Amerikoje. Lietuvoje profesorius K. 
Pakštas siūlo deportuoti lietuvius iš Lie
tuvos į kitus kraštus ir ten juos apgy
vendinti. Pirmame; “Pasaulio Lietuvio” 
numeryje jisai išėjo su straipsniu “Me
tas Pradėti Lietuvių Kolonizaciją”. Pak
štas išvedžioja, kad lietuviai Lietuvoje 
nebesutelpą, todėl reikią kaip nors nuo 
jų atsikratyti.

Šitokia Pakšto mostis gydymui Lietu
vos ligų nebepatiko mūsiškiam Smetonos 
kavalieriui ponui Karpiui, “Dirvos” re
daktoriui. Karpius stačiai klausia:

“Tiesiog sunku suprasti, ar tas pro
fesorius turi tiek daug laiko galvoti 
apie tokį mūsų tautai nereikalingą 
klausimą, ar taip nemyli Lietuvos, kad 
nori iš jos žmones išsiųsti į kitus pa
sviečius, ar jis nori tik vienas Lietu
voje likti... ”
Tai, žinoma, labai rūstus prof. Pakšto 

apkaltinimas. Ponas Karpius ypatingai 
supykęs, kam Pakštas vienas norėtų be- 
pasilikti Lietuvoje. Tokiam atsitikime iš 
Lietuvos turėtų išsikraustyti ir Smeto
na', be kurio, Karpiaus supratimu, visa 
Lietuva nueitų velniop.

Kas liečia mus, tai pasakysime, kad 
kaip Pakštas, taip Karpius, taip visa 
Smetonos politinė familija nieko bendro 
neturi nei su Lietuvos žmonių 
nei su Lietuvos meile. Pakštas 
sėdėdamas laižo Smetonai kojas
sofuoja apie išvaikymą lietuvių iš Lie
tuvos. Karpius valgo iš Smetonos ran
kos sviestainius ir remia Lietuvoje tau-

gerove, 
Kaune 
ir filo-

Nauja Pergalės Viltis
Kai generolas Franco pabaigė paimti 

visą Baskų kraštą ir liaudiečiai turėjo 
pasitraukti iš šiaurinio fronto, tai fašis
tai nusidžiaugė ir jau giedojo amžiną 
atilsį Ispanijos liaudies valdžiai. Susvy
ravo nemažai ir ištikimų liaudies val
džios draugų ir palaikytojų. Jie sakė: 
sunku bus beatsilaikyti!

Bet nepuolė beviltėn Ispanijos liaudis. 
Nenuleido rankų Ispanijos liaudies val
džia. Ji ruošėsi — ruošėsi tykiai ir at
sargiai. ! ‘

Gen. Franco irgi garsiai skelbė pasau
liui apie savo ruošiamą ofensyvą. Bur
žuazinė spauda pranašavo baisias liau- 
diečiams nelaimes. Londono laikraščiai 
jau buvo paskelbę, kad Franco jau kaip 
ir apsidirbo: beliko, girdi, tik gerai pa
sispardyti ir liaudiečių fronto visai ne
beliks.

Deja, fašistų troškimai ir buržuazinės 
spaudos pranašavimai neišdegė. Juos 
baisiai suvylė paskutinių keleto dienų 
įvykiai. Ofensyvą pradėjo ne Franco, 
bet liaudies valdžia. Šis ofensyvas jau 
uždavė fašistams skaudų smūgį ir atėmė 
iš jų miestą Teruel, kuris guli beveik 
tarpe Madrido ir Valencijos. Kaip tik čia 
gen. Franco ruošėsi pradėti savo ofensy
vą ir atkirsti Madridą nuo Valencijos.

Paėmimas Teruel ir sudaužymas ge
nerolo Franco planų labai nervuoja Hit
lerį ir Mussolinį. Dabar jau visai kitaip 
atrodo visos karo perspektyvos. Liau
dies valdžia jau turi gerai lavintą ir ge
rai ginkluotą armiją. New York “Times” 
korespondentas mano, kad su naujais 
metais šita armija turės visą milioną ka
reivių. Hitlerio ir Mussolinio veiduose 
didelį džiaugšmą pradeda pavaduoti nu
siminimas ir desperacija.

Už tai gi liaudiečių fronte, liaudiečių 
teritorijoje ir liaudiečių drauguose vi
sam pasaulyje aidi džiaugsmas ir viltis 
laimėjimo.

Sov. Sąjungos Žinios
Žiema ant Rudolf Salos
Rudolf sala yra viena iš šiau

riausių Franz Josef salų; ji yra 
82 laipsnyj šiaurinės platumos. 
Su gruodžio 2 diena ten prasi
dėjo naktis, kuri tęsis du ir pusę 
mėnesio, iki 25 d. vasario. Tik 
tada ten vėl pasirodys saulė.

Bet ant salos eina gyvenimas
gavo vaga. Ten žiemavoja 67 So
vietų piliečiai, yra apie 14 lėk
tuvų, jų tarpe keli dideli. Jie tu
ri traktorius, orlaivių lauką, na
mus ir kitas reikmenis. Tarpe
gyventojų eina apšvietos ir mok
slinių tyrinėjimų darbas. Nese

nai trys laivai atvežė lėktuvams, 
traktoriams ir žmonėms reikme
nų. Visa tai buvo iškrauta ant 
ledo apie 700 pėdų nuo krašto ir 
salos gyventojai pągelba trakto
rių tą viską gabena į aerodro
mą.

, Ant salos nėra tamsu, nes 
'šiaurių naktis skiriasi nuo kitų 
vietų nakties. Mėnulis skaisčiai 
šviečia, o ir saulės šviesa prasi
muša pro žemės išsidavimą.

Miestas Dykumoj
Chakaskoj srityj, dykumoj, 

dar 1929 metais pradėtas būda-

voti miestas Abakan. Dabar ten 
jau gražus miestas. Vien šie
met 6 ir pusė milionus rublių iš
leido jo budavojimui. Greitai bus 
baigta statyti Kultūros Palocius, 
Sovietų namas, 2 didelės mokyk
los, pieninė, keptuvė, ligoninė ir 
pirtis.

Automobiliai Daktarams
Draugai Molotovas ir Stali

nas atkreipė atydą į Maskvos 
daktarus, kurie turi daug pėsti 
vaikštinėti pas ligonius į ria- 
mus. Nutarta, kad 200 naujų au
tomobilių “M-—1” tuojau būtų 
perduoti'Maskvos ligoninėms ir 
kitiems medicinos punktams, 
kad daktarai juos galėtų nau
doti.

I

♦ 'leidžia Japonijai!” ir tt. To
kio pažeminimo ir panieki-

’ nimo Sovietai dar niekados
* neturėjo, kokį aplaikė Jung

tinės Valstijos! Mes žino
me, kad kada tik japonai 
veržiasi į Sovietų Sibirą, 
užpuola Sovietų pasienio 
sargus, tai kiekvienu kartu 
jie gauna smūgį atgal iš So- . , _
vietų pusės. [autoriumi išdygo ir knti-

Dabar mes matome, kad i kas. Kaip tik pasirodė au- 
Jungtinių Valstijų valdžia' torius, tai tuč-tuojaus išlin

Ar Amerika Išvengs Karo? Vietoj nuskandino tris pre
kybinius Standard Oil Co. 
laivus, kurie plaukiojo po 
Jungtinių Valstijų vėliava 
ir užpuolė karo laivą Panay. 
Japonų lėktuvų bombos ir 
kanuolių ugnis nuskandino 
ir karo laivą Panay. Kada 
amerikiečiai puolė į valtis 
gelbėtis, tai juos bombarda
vo Japonijos orlaiviai ir ka- 
nuolės, o iš krūmų bjauriai 
apšaudė japonų kulkasvai-! ponijai. Amerikoj Japonijos 
dininkai. Kiek amerikiečių i imperialistai perkasi sau 
žuvo ir sužeidė ir 
dar tikrų žinių nėra.

Demokratinių šalių nusi
leidimas Italijos ir Vokieti
jos fašistams jų kare prieš 
Ispanijos liaudį padrąsino 
Japoniją karui prieš Chini- 
ją.

Jau keli mėnesiai, laiko, 
kaip Japonijos imperialis
tai žiauriai terioja Chinijos 
gyventojus. Sakoma, kad 
chinai vien kareivių neteko 
440,000 užmuštais ir sužeis
tais. Kita tiek Japonijos im
perialistai išteriojo civilių 
gyventojų, nes jie budeliš
kai degina miestus ir kai
mus. Sudegino ir sugriovė 
didžiausius miestus—Šang- 
hajų, Nankingą, Peipingą.

Atakos ant Amerikos
Japonijos imperialistai 

puola ir provokuoja Sovietų 
Sąjungos konsulus, jų darbi
ninkus. Jie kelis kartus ata
kavo Anglijos laivus, pilie
čius, jų tarpe sušaudė am
basadorių, nudėjo kelis ang
lų kareivius Šanghajaus 
mieste. Jie atvejų atvejais 
puola Jungtinių Valstijų lai
vus ir piliečius.

Šanghajaus mieste Jung
tinių Valstijų kapitalistai 
turėjo 25 firmas, kurios iš 
priežasties Japonijos karo 
turi labai daug nuostolių. 
J a p o n i j o s imperialistai 
kelis kartus atakavo Jungt. 
Valstijų prekybos laivus. 
Šanghajaus mieste jie ap
šaudė Amerikos karo lai
vus.
Nuplėšė Amerikos Vėliavą

Valstybės vėliava, tai jos 
pagarba. Japonijos imperia
listai 30 d. lapkričio įsiver
žė Šanghajuj į Jungtinių 
Valstijų valdomą teritoriją, 
pagriebė Amerikos laivelį, 
nuplėšė nuo jo Jungtinių 
Valstijų vėliavą ir įmetė į 
Whangpoo upę. Tai didžiau
sias šalies įžeidimas. Jung
tinės Valstijos įteikė pro
testą. Japonijos veidmainin
gi imperialistai ne^a atsi
prašė, pažadėjo, kad tas 
daugiau “nepasikartos” 
laivelį grąžino.

Nuskandino Amerikos 
Laivus

Japonijos
“atsiprašė,” bet tik tam, kad 
iškirsti dar bjauresnę pro
vokaciją. Gruodžio 12 dieną 
jie x padarė didelį puolimą 
ant Jungtinių Valstijų karo 
ir prekybos laivų. Jungtinių 
Valstijų karo laivai ir pre
kybos laivai ant Yangtze 
upės pasitraukė nuo Nan- 
kingo linkui Wuhu. Tuo

Autoriai ir Kritikai 
(Referuoja prof, šaipokas).

Šaipokas neatmena tų lai
kų, kuomet atsirado pirmas 
autorius, bet jam aišku,

daug daugiau nuolaidauja. 
Ir tai daro ne todėl, kad ji 
bijotų Japonijos, bet dėl sa
vo netikusios politikos. Iki 
šiol Washington© valdžios 
politika buvo pataikauti Ja-

do ir kritikas! Ir dabar-— 
tikėsite ar ne—jie vienas 
nuo kito nepasilieka*

Pirmuoju autoriumi, sa
koma, buvęs senis Jehova. 
Jis, būk, sutvėręs pasaulį, 
o galop ir patį žmogų—Ado
mą. Pastarąjį nudrėbęs iš 
molio. O kad tam molio

Kiek amerikiečių1 imperialistai perkasi 
dabar ginklus ir karo medžiagas.

Tas naudojama* šiandien i šmotui nebūtų markatna,
Iš karto buvo prileidžia- prieš chinus, o rytoj bus tai Jehova jam sutverė cac-

ma, kad Japonijos imperia- naudojama prieš Amerikos ką, tai yra, taip sakant, gan
1’2-‘ \ 1 Amerika ai«
bet dabar jau daugiau negu teikti Chinijai pagelbą, o' Jievutės ^sutvėrimą
aišku, kad jie tą padarė su- prieš Japoniją imtis
žiniai. Japonijos dalis lėktų- priemonių, kurias

listai tą atliko per klaidą, žmones. Amerika turėtų 'Patogią Jievutę. Ale apie _ - - _ - -- i i- --- pcama
šių visokių disputų. Mat, kuo- 

siūlo kuomet Jehova išlupo Ado
mui vieną šonkaulį ir raitė-

žiniai. Japonijos dalis lėktu
vų bombardavo iš aukštai, “Daily Workeris”:
bet kiti buvo taip žemai, I 1. Prezidentas Roosevel- si rankoves tverti Jieyą^ tai 
kad jie aiškiai matė Jungti
nių Valstijų vėliavą ir laivų 
vardus. Dabar vis daugiau 
iškyla smulkmenos, kad Ja
ponijos imperialistai tą tiks
liai atliko. Nutraukti ju- 
džių paveikslai aiškiausia 
parodo, kaip Japonijos lėk- linį karą, 
tuvai žemai skrido, kaip! 2. Tuo tarpu Jungtinių 
šaudė į skęstančių laivų Valstijų valdžia viena tuo- 
įgulas tikslu jas išžudyti.

Japonijos Veidmainystės
Japonijos imperialistai 

pripratę veidmainiauti. Jie 
per metų metus taip daro. 
Iškerta kiaulystę, o paskui > 
neva “atsiprašo.” <~ 
Valstijų valdžia įteikė kelis 
protestus. Prezidentas Roo
se veltas įteikė Japonijos at
stovui memorandumą tikė
damasis, kad Japonija tin- prekybai ir piliečiams Chi- 
kamai atsiprašys ir atsily- nijoje.

tas turi tuojaus viešai už-:tuo cesu bego pro šalį alka- 
kviesti Franci ją, Angliją,! nas ^uo ir pastvėręs Ado- 
Sovietų Sąjungą ir kitas de-:1110 šonkaulį. Na, o nuo al- 
mokratines šalis bendru [kano šunies kaulas atimti 
darbu sustabdyti Japonijos 
karines provokacijas, vedan
čias žmoniją į naują pasau-

jaus turi uždėti embargo 
(uždraudimą) ant visų 
Amerikos produktų, gabe
namų Japonijon ir ant Ja
ponijos produktų, įvežamų 
Amerikon.

3. Savo protestuose prieš 
Jungtinių Japonijos kruvinus žygius 

Jungt. Valstijos turi reika
lauti gžriežčiausio užtikri
nimo, kad Japonijos agreso
riai nekliudys Amerikos

gins.
Japonijos

4. Jungtinės Valstijos tu- 
^mnorkiictd reikalauti, kad Japonija

veidmainiškai neva atsipra-|ls^au^U savo ginkluotas 
v t -• n. - !spėkas is Chinijos ir gerbtų

| Devynių Valstybių ir Kel- 
loggo Pakto taikos sutartis.

5. Jungtinės Valstijos tu
ri pasiūlyti visoms taiką 
mylinčioms valstybėms ir 
visiems žmonėms kolekty
viai pravesti prieš Japoniją 
ekonominį boikotą, tuojaus 
sustabdyti pristatymą jai

šė, pažadėjo atšaukti Trečia- 
Laivyno Eskadrą, kurios I 
lėktuvai darė užpuolimą ir 
jos vieton pasiųsti Antrą 
Laivyno Eskadrą; paskelbė, 
būk jie atšaukė orlaivyno 
komandierių admirolą Tei- 
zo. Tokio gatvėse neva iš
reiškė atsiprašymą ameri- 

iiykiečiams ir laikraštis “Ni- 
(chi Nichi” paskelbė, kad Ja
ponija galės išbudavoti lai
vą ir jį atiduoti Amerikai 
vieton Panay. Visa tai veid- 

imperialistai mainiavimas, kad daugiau 
įsigalėjus Chinijoj ir dar 
skaudžiau uždavus Ameri
kos imperialistams tikslu 
juos išvyti iš Chinijos.

Ką Amerika Turėtų 
Daryti?

Pamename, kada pereitą 
vasarą Sovietai pasitraukė 
nuo vienos Amūro upės ir 

kartu Japonijos imperialis- Japonijos imperialistai ją 
tai jau buvo užėmę Wuhu'užėmė, tai Amerikoj ne 
miestą. Jie nuo sausžemio vien Hearsto reakcine 
iš kanuolių ir kulkasvaidžių spauda, bet ir liberalai pra- 
ir iš oro 15 karo lėktuvų dėjo šaukti: “Sovietai bijo 
užpuolė Amerikos laivus. Japonijos!”, “Sovietai nusi-

nebelengva... Jehova pasi
leido šunį vyt, o pastarasis 
—bėgt! Šuva opt per tvorą, 
Jehova kapt jam už uode
gos, kuri ir liko jo ranko
je...

Tą incidentą matė kięšas 
kritikas ir užrašė ant jau
čio skūros!

Ką Jehova padare su ta 
uodega — Šaipokui ne 
biznis! Apie šio autoriaus 
kūrybą Šaipokas nori už
baigt pirmiau, negu kokia 
nusikalusios Jievos Spaus- 
tyna vėl su kolyta peržeg
nos Šaipoko abrozą...

Šių laikų autoriai jau ne
užsiima nei šonkaulių lupi
nė jimu, nei šunų gaudymu. 
Dabar šonkaulius išimdinė- 
ja daktarai, o šunis gaudo 
miesto tam tikrai, skirti 
žmonės. Dabar autoriai ra
šo apysakas, dramas, kome
dijas, eilėraščius ir kitokius 
meniškus dalykus. Bet tru- 
belių tai ir/dabartiniai au
toriai turi kupinas rankas. 
Daugiausiai nesmagumėlių 
jiems pridaro jų kolegos 
kritikai! Tie nenuoramos 
autoriams yra negeistinu

ginklų, amunicijos, finansi-, dalyku! Jeigu ne kritikai,
• i aiitAFiai rrolafi'i vaairf" irmų kreditu ir tt.

D. M. š.

Neregiai Puodžiai
New Yorko įstaiga ak

liems “Pioneer Lighthouse” 
pramokino daugelį neregių 
dirbt indus, vazas ir kito-

tai autoriai galėtų rašyt ir 
rašyt, net nieko nemąstyda
mi. O dabar autoriai, rašy- 
dami-kurdami, turi gerai 
viską apmąstyt ir apsižiū- 
rėt, jeigu nenori, kad iš jų 
kūrinių kritikai padarytų 
kratinį.

Štai, va, autorius sukuria 
veikalą, kuris jam atrodo

kius daiktus is. molio ir geriausiu veikalu. Bet štai 
brangesnių medžiagų. Tie kritikas Pakarti-Jis-Už-Tai 
neregiai dabar, vaduodamie-1 kaj pradeda veikalą Nusine
ši vien išlaymtų pirštų jaus-jti, tai iš veikalo pasidaro 
lumu, gamina ne tik papra- kaj kas panašaus į rezgines, 
stus indus, puodus, bet iri - * - * 
dailiškus dirbinius.

Klausimai ir Atsakymai

Lai dzivo žirgs un zvir- 
i bulis... šaipokas.
ŠYPSENŲ RED. ATSAKYMAI

’**'*■*■'"—-y ■ ■ ------—

Ispanijos prezidentas Manuel Azana aplanko 
karo ligoninę.

Ar galėtumėte paaiškinti, kas 
per laikraštis yra “Pasaulio 
Lietuvis?” Kas jį išleidžia? Ko
kios partijos jis yra?

Skaitytojas.
ATSAKYMAS

“Pasaulio Lietuvį
. taip vadinama Pasaulio Lietuvių 
Sąjunga, kurią

leidžia

Kanadukui: —~ Jūsų eilės, 
“Dabar Mėgiamiausia Lietuvoj 
Daina”, tilpo “Laisvės” Num. 
289, gruod. 9 d. Taigi dabar 
antru sykiu priduotą jau ne
kartosime. Kviečiame drau
gą daugiau šypsenoms raši
nėti.

Teruel, Ispanija. — Už-
kontroliuoja kariauvę šį miestą, liaudie-

Kauno Draugija Užsienio Lietu- čiaį nesušaudė nė vieno iŠ 
viams Remti su ponu Skipičiu suimtų fašigtų kareivių ar
pryšakyje. Taigi, ir “Pasaulio 
Lietuvis” išeina Kaune. Tai yra 
mėnesinis pusžurnalis.

O “Pasaulio Lietuvyje” be- 
partyviškumo nė su žiburiu ne- 

, rastum. Jis yra grynai smetoni- 
Inės dvasios, da gi užraugtos 
klerikalizmu. Tokio laikraščio 

I tikslas, žinoma, aiškus, būtent, 
užsienio lietuviams įpiršti Sme
tonos tautininkų diktatūrą Lie- 

įtuvoje ir išpopuliarizuoti užsie- 
nyje gyvuojančias fašistines ir 

( klerikalines lietuvių organizaci- 
| jas.

oficierių.
Y oungstown, Ohio.*— 

Louise Campbell per kalė
das, sakoma, netyčia, nušo
vė savo motiną, žymaus 
plieno fabrikanto sūnaus 
pačią.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ste ponui Minkui, 

Mass. — Pranešimas 
mus pervėlai.

-.lAiŽ
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Darbininke ir Šeimininke
Japonijos Moterys

Pastaruoju laiku visur gir-1 dešimtį valandų į dieną, 30 mi- 
dime obalsį: “Boikotuokime *”'••• - r..-..
Japonijos prekes.” Japonija, 
savo pigiomis prekėmis, pasi
darė pavojingas konkurentas 
veik visų šalių rinkose. Nevien 
tik šilkas, kuriuomi Japonija 
gali aprūpinti kuone visas rin
kas, bet daugelis kitokių išdir
binių taip pat nesutelpa šalies 
ribose; reikalinga daugiau rin
kų, kurios ir taip visur su.kau
pu užpildytos, tad vienintelis 
būdas likosi -^-užkariauti dau
giau teritorijų, iš vyt iš-ten sve
timas prekes, padarant vietos 
savoms.

Japonija, savo prekių pigu
mu, lengvai pajėgia konku
ruoti pasaulinėse rinkose, to
dėl aš čion bandysiu nušviesti 
Japonijos moterų, kaipo pi
gaus darbo šaltinio, padėtį.

' Japonijoje, išskiriant turtin
gąją klasę, visos moterys dir
ba. Namų ruošos pas japones 
mažai: kambariai vos vienas 
arba du; lovų gulėjimui nėra, 
vakare patiesia kaldrą ant 
grindų, padušką po galva, ki
ta kaldra užsikloja, tai ir vis
kas. Ryte kaldras ir paduškas 
sudeda į šėpą. Pusryčiams ar-i 
bata, raugyti agurkai ir ryžiai. 
Kiekvienam asmeniui bliudelis 
ir du pagaliukai. Pavalgę, 
bliudelį šiltu bei šaltu vande
niu išplauja ir palieka išdžiū
ti. Dabar šeimininkė surišus 
vaiką užsideda ant pečių ir 
išeina į laukus dirbti. Dirbtu
vėse dirbančios vaikus palieka 
vaikų “darželiuose.”

Maisto gaminimas japonėms 
laiko daug nesueikvoja: mat, 
mėsos mažai kada gauna pro
gos paragauti, žuvis valgo ža
lias, ryžių išverda ant karto 
daug, sudeda į didelius medi
nius bliudus ir, kada reikia, iš 
.to didžiojo bliudo pasikabina 
keletą saujų, tankiai nei nesu
riši 1 d o. 
dideles 
kuomet 
bai, tai 
pjausto į mažus šmotelius, kad 
užėjus darby metei nereikėtų 
laiko eikvoti jų pjaustymui.

Inspektoriai
Kad neišsiplėstų epidemijos, 

japonės rudenį ir pavasarį pri
valo gerai išmazgoti savo bu
tus, išvėdinti paduškas ii- kai-1 
dras. Kuomet tas darbas esti 
jau užbaigtas, atėjęs inspekto
rius apžiūri stubos švarą ir iš
duoda “diplomą” šeimininkei. 
Inspektoriaus užduotis vien tik 
namo švara nepasibaigia, jis 
atydžiai išžiūrinėja kiekvieną 
stalčių, šėpų kampelius, iš
klausinėja, ar jos vyras kar
tais neskaito kokios blogos li
teratūros, ar tankiai lanko 
dievnamį ir pasiteirauja visai 
kitokiais dvasios reikalais. Ga
vęs patenkinantį atsakymą, 
greitai išduoda “diplomą”; 
Nevisai patenkinantis atsaky
mas patankina inspektoriaus 
atsilankymą.

Kontraktuotos Darbininkės
‘ Pasitaikius nederliui arba 
ūžėjus kokiam kitokiam eko- 
liomjniam sunkumui, į tokias 
vietas tuojau suvažiuoja įvai
rių dirbtuvių pasiuntiniai, jieš- 
koti darbininkių. Samdo jau
nas nuo 13-14 metų darbinin
kes, padarydami su tėvais 
;kontraktą ant 3-4 metų ir iš
siveža mergaites į darbavie- 

»tes. Prie dirbtuvių randasi 
•gyvenimui vieta, kurioje te

nučių pietums/ po 10 minučių 
poilsiui prieš piet ir po piet.

šešių metų mokslo laikotar
pis yra verstinas abiejų lyčių 
vaikams. Vaikai ir mergaitės 
lavinama atskirose mokyklose. 
Apart rašybos ir skaitymo, mo
kyklos darbas surištas ir su 
praktišku darbu.

Mergaitės daugiausiai lavi
nama namų ruošos, daržinin
kystės, kaip kūdikius auklėti 
ir kit ko. Su drabužių prosiji- 
mu japonietės nesiklapatija: 
mat, kuras brangus. Išskalbus 
savo bovelninį kimoną, per 
rankovę perkiša lazdą ir palie
ka išdžiūti.

Daugiau, negu pusė mergai
čių, pabaigusios mokyklą, 
moka vidutiniai paskaityti 
kraščio.

galėjo jai primesti to darbo, 
turėjo paliuosuoti, bet tas vis- 
tiek smarkiai atsiliepė į jos 
sveikatą. Tačiau nepakirto jos 
pasiryžimo. Negalėdama daug 
bedirbti, tai nors aukomis gau
siai remia darbininkišką judė
jimą.

Pereito j ALDLD 7-to Aps
kričio konferencijoj, kuomet 
ALDLD 2-ros kuopos Moterų 
Skyrius aukavom iš savo iždo 
$5i Komunistų Partijai, tai d. 
P. Antanuk nuo savęs aukavo

ne- 
lai-

Kopūstus, agurkus, ir 
morkas suraugina ir 
pasibaigia lauko dar- 
raugytas morkas su-

Įstaigų Darbininkės
Valdžios ir apšvietos įstai

gose aukštesnes vietas mote
rims neleidžiama užimti. Mer
gaičių mokyklose mokytojos 
moterys, bet mokyklų vedėjai 
(principais) vyrai. Sulaukus 
keturių dešimtų metų, moteris 
mokytoja turi pasitraukti iš 
savo darbo. Vyrų tokis amžius 
nepaliečia.

Moterų daktarų Japonijoje 
mažai; slaugių randasi daug.

Naktinių pasilinksminimų 
vietose moterims lankytis ne
dora: svečius linksmina spe- 
cialės šokikės ir stalų patar
nautojos. Moterys visur patar
nauja vyrams; pavyzdžiui, jei
gu jaunavedžiai kur-nors va
žiuoja, tai moteris neša pun
dus arba valizą, traukinyje 
sudėsto pundus ant lentynų, 
padavinėja vyrui reikmenis, 
tai jau tokis japonų tradiciji- 
nis įsigyvenimas, kad visur 
moteris privalo patarnauti vy
rui; turbūt dėl šios priežasties 
Japonijos vyrai ir vengia apsi
vesti su svetimšalėmis.

Skruzdė.

Taipgi atsibuvusiai bendro 
fronto konferencijai, 5 gruod
žio, d. Antanuk, jau būdama 
suparalyžiuota ir gulėdama lo
voj, atsiuntė pasveikinimą ir 
$1 gelbėjimui Lietuvos politi
nių kalinių.

Ko reikėtų, jeigu būtų daug 
tokių draugių, kaip Pdulina 
Antanuk. Mūsų darbininkiš
kas judėjimas šiandien ne taip 
stovėtų.

Tai ir mes, jos su prizo pares 
dieną, norėdamos ją pasveikin
ti, sudėjom po kelis centus ir 
paaukavom Komunistų Parti
jai draugės Antanuk vardu ko-

vai prieš reakciją. Geresnės 
dovanos savo draugei kovoto
jai nesųradom, kaip rėmimas 
to idealo, kurtam jinai yra pa
siaukojus.

Aukavo po 50 centų: A. 
Kvedaravičienė, T. Niukienė, 
II. Samalienė, M. Švedienė, A. 
Buivydienė, P. Žukauskienė, 
M. Pishina, Kavaliunienė, U. 
Šiuralienė, Niukas, Tamošaus
kienė, Kaliošienė—30c.

Po 25 centus aukavo: P. 
evičienė, B. Chuberkienė, 
Vitkauskas, P. Jackson, 
Šimkienė, Burbienė, P. Kubi
liūnas, Sarapinas. Viso—$7.75.* * *

Prelekcija sveikatos klausi
mu, atsibuvus 19 d. gruodžio, 
gerai pavyko. Publikos buvo 
pilna Piliečių Kliubo Svetainė. 
Dr. Pilka labai aiškiai netik 
žodžiais, bet ir paveikslais nu
rodė 
mus. 
daug 
Pilka

Dr. 
sykį duoti prelekciją sveikatos 
klausimu vienoms moterims.

Mot. Skyr. Koresp.

Us-

žmogaus širdies veiks- 
Po paskaitos buvo labai 
klausimų, į kuriuos dr. 
labai aiškiai atsakinėjo.
Pilka pasižadėjo kitą

Ką Dave Japonijos Imperializmas 
Shanghajaus Gyventojams

Milionas Chinų Shanghajuje Kovoja už Gyvybės 
Palaikymą

Tokiu antgalviu tilpęs apra-Į kurios per silpnos stovėti, 
šymas tenaitinės būklės Asso
ciated Press korespondento 
James A^tyfills, Balto. “Mor
ning Sun”, gruodžio 22, 1937, 
štai kaip skamba:

Japonijos kanuolėms prasi
šalinus iš Shanghajaus, riaušės 
ir teroras kovų apslūgo, bet 
karas “yra tęsiamas pabėgėlių 
stovyklose.

Tai yra karas miliomų žmo
nių už gyvybės išlaikymą. Te
nai nėra garbės bei išdidumo

So. Boston, Mass
Iš ALDLD 2-ros Kuopos Susi
rinkimo ir Surprizo Pares Mū

sų Seniausiai Darbuotojai
Susirinkimas įvyko gruodžio 

15-tą. Jis buvo skaitlingas, nes 
draugės norėjo apkalbėti savo 
organizacijos reikalus, išrinkti 
naują valdybą ir tuo pačiu sy
kiu pagerbti savo seniausią ii* 
nepalaužiamą darbininkų kla
sės kovotoją, Pauliną Anta
nuk.

šiame susirinkime paauka-1 
vom $2 
žurnalo

Paaukavom $3 iš kuopos iž
do ir dar šukelėm $2.26, viso 
$5.26, pamokėjimui duoklių į 
LDS už bedarbę d. Armanienę.

Į kuopą gavom vieną naują 
narę.

Nutarėm nepirkti jokių Ja
ponijoj gamintų daiktų, ypa
tingai šilkinių pančiakų.

Po susirinkimo turėjome 
“parę”, bet mūsų d. Antanuk 
nedalyvavo, nes nelaboji liga 
paguldė ją į lovą. Tad išrin- 
kom delegates, kurios jai nu
nešė nuo mūsų linkėjimus 
sveikatos ir raudonų rožių bu
kietą.

Apie Draugę Antanuk
Draugė P. Antanuk nėra 

prakalbininke ir smarki agita-

išleidimui jaunuolių 
‘Voice.”

klos kontraktuotos darbinin- torka, bet ji yra pasiaukojus 
kės turi gyventi. Jom kitur iš- darbininkų klasei ir nuoširdi 
eit apsigyventi neleidžiama, j JŲ Reikalų rėmėja.
Išbuvusios savo laiką, sugrįžta 
atgal pas tėvus, dabar tėvai 
suranda jaunikį ir apženija.

Mokyklos
Tokios kontraktuotos darbi

ninkės daugiausiai dirba prie 
šilko. Surinktus vabalėlius 
(kakoons) užpila karštu van
deniu, kad šilkas atsiliuosuotų. 
Atsiliuosavus, greitai iš karšto 

-Vandens išvynioja ant špūlių.
Kažna darbininkė prižiūri , Bostone.
bent po 20 tokių špūlių. Dirba |rėdama jokio prirodymo, ne-

Kuomet iškyla streikai ir 
kuomet valdančioji klasė už
puola ant darbininkų, suareš
tuodama kovotojus, d. Anta
nuk visuomet užstato savo vi
są turtą, kad išlaisvinus kovo
tojus. Valdančioji klasė ker- 
šina jai už tai. Tad pora me
tų atgal d. P. Antanuk buvo 
suareštuota ir apšaukta bom- 
bininke, būk tai ji norėjus iš
sprogdinti Majestic Teatrą, 

Nors valdžia, netu-

Puslapis' TtėČias

prieš nedarbą ir maisto brangu
mą. Vajus gavimui narių baig
sis 21 sausio, su Lenino mirties 
Sukakties minėjimu. Gi tą su
kaktį geriausia paminesim Stip
rinimu Komunistų Partijos tar
pe lietuvių moterų.

Šapos Darbininkė S.

liuojama, kiekvieną minutą, ir jos susirinkimuose bei pamokose 
motinos miršta dešimtimis kas 
valandą. Kūdikia yra krikšti- 
nami choleros perų naikinimo 
skiediniu. Motinos apleidžia šį 
pasaulį dargi be jokio užklodo 
ant jų, nes užklodai reikalin
gi aprengti gyvuosius. Kiek
vienas būdas žmonijos kančių 
galima matyti šiame šaltinyje 
ašarų, pavadintame Shangha- 
jum.

Ant vieno iš tų tragedijos ir 
kančių vaizdų, ‘ vienoje di
džiausių pabėgėlių prieglaudų 
Shanghajuje, žiūri neapkai- 
nuojama, balta, išdidi figūra 
dievystės ir pasigailėjimo, de
šimts pėdų augštumo. Bet nu
vargintieji tūkstančiais žemiau 
vaitoja, kad nei dievas nei pa
sigailėjimas, išrodo, daugiau 
negyvuoja.

MIEGA EILĖMIS ANT 
ŠALIGATVIŲ

Naktį Shanghajus su savo 
būriais karo paliestų pabėgė
lių išrodo blogiausia. Kada aš 
vaikščiojau tamsiomis gatvė
mis, purvinais užkampiais, aš 
atsistojau prieš tamsias eiles 
šių baduolių, nukentėjusių 
žmonių, miegančių eilėmis ant 
akmeninių šaligatvių, tarsi lo
voje, kokis nors skarmalas jų 
užklodas.

Jų sunykimas, apgailėtinos 
išvaizdos, įdubusios akys, išba
lę veidai primena negyvėlius. 
Jie perstato Shanghajų mies
tu baidyklių. Be paliovos 
verksmas sergančių, kūdikių, 
vaitojimas motinų, maldavi
mas senų žmonių, sunkus alsa
vimas mirštančiųjų, trukdo ra
mumą nakties, tavo širdį skan
dina skausme.

Taip, Shanghajus yra mies- 
pasibaisėtinos nakties.

Vinco Duktė.

ir kovose.
Lietuvės darbininkės turėtų 

stoti į Komunistų Partiją be jo
kio atidėliojimo. Jūsų įstojimas 
partijon reikš stiprinimą revo
liucinio judėjimo, stipresnį išsto
jimą prieš fašizmą ir karą,

Ką Aš Patyriau Lankydamosi Pas 
Darbininkus Minersville j

tu
guli 

išsitiesusios ant akmeninių 
grindų. Ištisos šeimynos guli 
ant dėžių. Kūdikiai miega bul
vinėse ragažėse. Senas ūkinin
kas išsitiesė nuplėštą dalį pla- 
tiesalo prieš atdarus scenos 
smako nasrus, atsukdamas už
pakalį į jo iltis.

Senos moterys šturmuojąs! 
dėl puoduko susenusių ryžių. 
Džiovininkai spjaudo savo gy
vybes šalin. Apraudojimai mi
rusių, mirimai ir pražūtis eina ; ton'Št7’Pradžia "6:30 vai.’ 

jų kovose. Tiktai nešvarumas, be paliovos, darydami naktis
ligos, badas ir sumišimai. Jie 
yra daugiau pasišventę jieško- 
jime sau maisto, negu ginkluo- ti 
ti kareiviai siekime militariško j 
tikslo. ;

Kuomet jų namai likos su-’ 
naikinti Japonijos kanuolių 
ugnimi ir iš oro 
1,500,000 šių prispaustų varg
dienių ir jų šeimynų, išrėplioję 
lauk iš degančių griuvėsių, bė- 
go į vidujines miesto dalis. 
Apie 500,000 sugebėjo po to 
persimesti į vidurį Chinijos, 
eidami pėsti, traukiniu, laivu, 
stumiamu bei traukiamu veži
mėliu.

Bet 1,000,000 yra vis tik be-Į 
naminis ir bevilčiais ‘ ’

' siaurose gatvėse, pripelijusiuo- tesiranda užtenkamai vietos 
se skiepuose ir prikimštose pa
bėgėlių stovyklose Shangha
juje, kuris šiandien yra žino
mu “miestas dus^Wfnu ir aša
rų.” 

Keturiolika tūkstančių šių 
nelaimingųjų žmonių — vyrų, 
moterų ir vaikų — įbauginti 
karo nuotikiais, sušliaužė į vie
ną miesto centre esantį teatrą. 
Nors perdaug suvarginti, kad 
galvot ir veikti, jie vistiek ten 
randasi, nes Japonijos milita- 
riški patvarkymai neleidžia 
jiems grįžti į savo namus.

Kiti tūkstančiai pusnuogiai, 
badaujanti ir pusiau pamišę 
sugrūsti į maldyklų gardus 
(užtvarus), tuščias vietas, bu
vusias įvairumų patalpas, tvar
tus, bestogius apgriuvusius na
mus — visur, kur tik gali slėp
tis nuo tikro bei įsivaizdinto 
karo pavojaus.
KAIP IŠGĄZDINTOS AVYS

žieminių vėjų plakami silp
ni, išbadėję kūnai, šios aukos 
Japonijos “i_____ ___  __
nijoje, glaudžiasi kartu, tarsi 
išgązdintos avys, kiekvienas 
tikisi šilumos kito kūno, kad 
išsilaikius nuo pražūties.

Didžiausia pabėgėlių stovy
kla buvo įsteigta tarpe išmatų 
menkos vertės žibučių buvu
sioj pasilinksminimo vietoje. 
Tenai yra 5,000 jų prikimšta 
vienas prie kito. Vaikai miega 
ant lentynų. Senos moterys,

žiauriomis.
Shanghajų galima pavadin- 

micstas baisios nakties.”
PABĖGĖLIAI MIEGA 

LINDYNĖSE
Nekuriu pabėgėlių žmonos 

bombomis,1 turi indų bei skauradų išsine- 
šusios iš liekanų sunaikintų sa
vo namų. Nekurie turi suplyšu
sius užkloduf^šios tamsios žie
mos gyvavimui. Bet daugelis 
iš šių drebančiųjų, bespėkiai 
žmoneliai turi vien tik plonas 
vasarines drapanas, kuriomis 
dėvėjo pirmu kart apleisdami 
savo namus.

Pabėgėliai miega pakaito- 
tamsiose mis, nes tik keletui šeimynų

Binghamton, N. Y
Pradėkime Linksmai Naujus 

Metus
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 20 
kuopos Moterų Skyrius rengia 
vakarienę, juda a ve ik s-
lus ir šokius. Įvyks šeštadienį, 
sausio 1-mą dieną, Lietuvių 
Svetainėje (skiepe), 315 Clin- 

. va
karo.

Kurie interesuojatės dabar
tiniu Chinų-Japonų karu, tai 
atsilankykite į šią pramogą ir 
matysite judamuose paveiks
luose. Apart Chinų-Japonų ka
ro bus rodoma ir daugiau ju
damųjų paveikslų. Taipgi bus 
vakarienė ir šokiai prie geros 
muzikos.

Kad visiem, būryje būtų 
smagu pradėti naujus metus, 
tad mes, ALDLD 20 kuopos 
Moterų Skyriaus narės, nuošir
džiai prašome vietos lietuvius 
skaitlingai atsilankyti į šį m li
tų smagų vakarą' ir linksmai

I praleist laiką visiem sykiu.
Įėjimas į svetainę, pasilink

sminimui, dykai, o vakarienei 
tikieto kaina tiktai 25c ypatai. 
Prie įžangos tikieto galėsite 
laimėti dovaną.

širdingai kviečia visus ALD 
LD 20 kuopos

I Moterų Skyrius.

Patirta Pardavinėjant TikietusĮ žiba, sudžiovus. Pagal vaikų 
K. P. Parengimui Bei Užraši- 

nėjant Sunday Worker
Nueinu pas slavų šeimyną, 

susidedančią iš 8 ypatų. Man 
pasiūlius tikietą, nupirko. Sa
ko—mano vyras 2 ,dienas į sa
vaitę tedirba. O yra tokių net 
mėnesių, kad ir visai nedirba 
—tęsė moteris. Štai, šeimyna 
nemaža. Kitų dantys sugedę, 
nėr už ką pataisyti. O svar
biausia, kad nėr kas į dantis 
dėti (valgyti). Štai, sako, mū
sų vyriausia mergaitė dirbo 
dirbtuvėje nuo šmotų. Maty
dama tėvelius ir broliukus al
kanus ir nuplyšusius, labai 
skubino, kad pagelbėjus, persi
dirbo, nusilpo ir dabar, štai, ji 
serga džiova.

Nueinu pas kitus, šeimyna 
irgi susideda iš devynių. Mo
tina guli, serga. Paklausinė- 
jus, štai kas pasirodo: Tėvas 
mažai teuždirba, o šeimyna, 
vaikai paaugę, visko daugiau 
reikia—aiškina motina. Kad 
pagelbėti šeimynai, pradėjau 
virti ir pardavoti degtinę, ale, 
sako, tie bjaurybės blaivybės 
agentai sužinojo. Kaip iškrė
tė mūsų namus, mane ir mano 
vyrą suareštavo. Dabar mū
sų laukia didelė bėda. Iš to 
susirūpinau ir gavau nervų su- 
įrimą.

Tačiau Sunday Worker tai 
šeimynai pardaviau.

Nuėjus kitur randu šeimyną, 
rodos, iš penkių. Tėvas nedir
ba, serga mainų liga. Pašal
pos negauna, kadangi nėr kam 
dirbti. Nurodžiau, kad kreip

tųsi į Bedarbių Tarybą, ką'jie 
ir padarė, o taryba iškovojo 
tai šeimynai pašalpą.

AplankiauĮdar vieną biedną 
šeirpyną, kuri susidėjo iš 13- 
kos vaikų ir tėvo su motina. 
Pamislinau — tai “darbštus” 
diodas, tiek šeimynos prisisto- 
roti! Tėvas dar nieko sau at
rodo, bet jau ta motina! Dan
tys išpuolę/ ką tik akys kaktoj

mažumą neturėtų būti sena, 
tačiau atrodo labai sena.

šioji šeimyna gyvena ant 
pašalpos ir už negalėjimą už
mokėti vandens bilos, kompa
nija uždarė vandenį ir jau še
ši mėnesiai, kaip šeimyna ken
čia be vandens, net visas na- • 
mas dvokia. Atėjus žiemai, 
duris ir langus u žd arinėj us 
vaikučiai pradėjo sirgti.

Sakau tam žmogui: “Ateik 
į Bedarbių Tarybos susirinki
mą. Ji daugeliui atidarė van
denį, atidarys ir jums”. Žmo
gelis aiškinosi, kad jis “buvo 
pas aukštus politikierius ir jam 
nieko negelbėjo”, tačiau ma
nęs paklausė, atėjo į Bedarbių 
Tarybos susirinkimą, kuri ir 
atidarė tai šeimynai vandenį. 
O toš šeimynos tėvas su mot- 
ka likosi nariais tos organiza
cijos ir Sunday Worker skaity
tojais.

Jeigu būčiau rašytoja, galė
čiau prirašyti knygą panašių 
atsitikimų. Tačiau labai svar
bu šitaip po darbininkų stubas 
pavaikščioti. Parduodi tikie- 
tus, užrašai laikraščius ir at
vedi darbininkus į mūsų orga
nizacijas, parengimus ir pra
kalbas. Tiesa, nuėjus pas bied- 
nus darbininkus, rodos, jam 
reiktų duoti vieton prašyti, 
kad nupirktų tikietą bei užsi
rašytų laikraštį, bet ką daryti; 
darbininkišką judėjimą būda
vo j ant turim prašyti iš pačių 
darbininkų.

Man rodosi, kad moterys, 
ypatingai kurios nedirba dirb
tuvėj, turėtų pasiimti dieną 
nuo naminio darbo, drąsos ir./ 
•literatūros, ir marš, po darbi
ninkų stubas. Po vienos dienos 
tokio darbo bus gražus rapor
tas. Tą kalbu iš savo patyri
mų. Nereikia laukti—ot Čion 
ateis prakalbos, gausifrie narių 
bei skaitytojų. Ne, mes eiki
me pas darbininkus, juos kal- 
binkim ir mes juos gausimo.

H. Arminienė.

AR MOTERYS SMARKIAI PROGRESUOJA?
Atrodo, kad darbininkės mo- mus padiskusuot, kaip apsigint 

terys turėjo padaryti didelį pro
gresą per pastaruosius kelis me
tus. Didelė didžiuma darbinin
kių moterų, kurios dirba dirb
tuvėse, arba kurios ir nedirba

nuo mirtino priešo.
Nekurtos, rodos, jau susipra

tusios darbininkės dar mano, 
kad šaukiant kokį nors susirin
kimėlį nereikią minėti apie ka-

dirbtuvėse, gyvena gana sunkio- ( ra jr fašizmą, ‘ nereikią minėt 
se ekonominėse sąlygose. Atro- apie komunizmą, net nė apie 
do, kad tos moterys turėtų būt ALDLD, kaipo apšvietos draugi- 
pirmutinės organizuotų darbi
ninkų eilėse, turėtų būt geros 
kovotojos už pagerinimą būvio ir 
už demokratines teises. Bet mes 
matom tas drąuges visai .kitaip Į~ojeigu'daAturii 
žiūrint į šių dienų svarbius klau- progą susirinkt ir pakeIt pr0.

miegoti sykiu. Tėvas išsitiesęs 
laikinai, kuomet jo šeimyna 
žingsniuoja pabėgėlių stovyk
los užkampiais. Po tam tikro 
laiko tėvas apleidžia užimtą 
vietą suvargusiai močiutei bei 
būreliui vaikų. Turėti nors pė
dą ant žemės, ir galėjus ją pa
laikyti, reiškia nuolatinę kovą 
tarp šių karo aukų.

Kas yra lova — nežinoma. I 
2,500 pabėgėlių miega grabuo-1 
se. Ir jie skaitosi save labai 
laimingais. Jie turi pastogę 
virš savo galvų, ir grabai yra 
sausi. Bauginanti mintis, jogei 
jie privalo baigti savo nelai
mingas gyvybes vienoje šių dė
žių, 
juos, todėlei, kad jie yra per
daug nukankinti, kad galvojus 
apie dabartinę būklę ar ge
resnę ateitį.
MOTINOS MIRŠTA DEŠIMTI

MIS KAS VALANDĄ
Per daugiau, negu dvide

šimts metų aš mačiau, kaipo 
netikro” karo ChB! korespondentas Associated 

Press, daugybę emigrantų-pa- 
bėgėlių daugelyje Europos ša
lių, Azijoje, Afrikoje ir Toli- Nepriklausydamos K. P., nega- kymu susidomėję ne tik komu- 
muose Rytuose, su visais jų te-1 ]įme sėkmingai atlikti tą, ko ’ nistai, bet visi pažangesni ele- 
naitiniais vargais, sunkumais, darbininkų judėjimas šiandieną, mentai. Didelė didžiuma profe-
Bet niekur nesu matęs tiek nuo mQ reikalauja. Jam rei- sionalų, net ir krutamu paveiks-

n ±n" r Skia pasišventimo, energijos ir lų žvaigždės pilnai pritaria ko-  — --------  ------- —
do? kiekgfiVonai° ShaSfuT žinojimo. O tą klasinį žinojimą vai prieš karą, už demokratiją ir į paprastus ypatiškus dalykS-

Kūdikiai gimsta šiose pabū- galima įsigyti priklausant Ko- taiką. O sunkaus darbo darbi-1 liūs, o dėkim daugiau svarbu,
gėlių stovyklose, kiek apskait- munistų Partijoj ir dalyvaujant ninkės bijosi ateit į susirinki- (Tąsa 4-tam pusi.)

ją-
Niekam neturėtų būti baisu 

įkalbėt, kada dar galima liue
sai diskusuot, liuosai pareikšt

neišrodo, jogei erzintų

Svarbiausias Mūsų 
Uždavinys

žiūrint į šių dienų svarbius klau- - - -..................
Simus, kuriais turėtų susirūpini test? prie’š\\7okius užpuolimus
kiekviena darbininkė ir darbi
ninkas.

Kadangi šioj šalyje darbinin
kai suvarginti nedarbo per pa
staruosius kelis metus, tai jau, 
rodos, turėtų pagalvoti apie ko-

šiame Komunistų Partijos 
vajuje yra dedamos didžiausios 
pastangos gauti kuodaugiausia 
darbininkių moterų į tą kovin
gą organizaciją. Ypatingai mes,1 vą ūž žmoniškas teises. Dabar

prieš kiekvienos darbininkės mo
ters akis stovi kova prieš grę
siantį pavojų karo, už taiką ir 
demokratines teises, šis klausi
mas svarbus visiems be skirtu-

moterys, kurios priklausome 
ALDLD ir kitose darbininkiško
se organizacijose, esame kvie
čiamos stoti į Komunistų Par
tiją.

Mes visos dalinai pripažįsta- mo politinių arba religinių įsiti 
me, kad būtinas reikalas kiek
vienai darbininkei priklausyti 
partijoj. Ypač toms, kurios už
imame vadovaujamas vietas, 
reikėtų būt partijoj dėlei to, kad 
Komunistų .’ Partija vadovauja jų apie šį gręsiantį pavojų, 
visam darbininkų judėjimui.

kinimų, tačiau jis, nors jau ga
na plačiai diskusuojamas, di
džiumai draugių darbininkių 
dar visai svetimas. Tas parodo, 
kad mes ne gana turim diskusi-

Taikos ir demokratijos palai-

ir persekiojimus darbininkų, 
tai nebijokim ateit į susirinki
mus ir stot į tas organizacijas, 
kurios kovoja prieš visokius ne
geistinus elementus. Meskim į 
šalį tą miglotą politiką, nesi- 
dangstykim svetimom plunks
nom, būkim atviros darbininką 
judėjime. Jeigu simpatizuojam 
kuriai sriovei, tai bent būkim 
sąžiningos simpatikės, nebijo
kim apgint savo užimtą pozici
ją, nes ta palšos spalvos nudė
vėta politika atgyveno savo die
nas. Nebandykim pačios sau įsi
kalbę t, kad dar laikas nepribren
dęs kalbėt apie vieną ar kitą 
svarbų klausimą. Dabar kaip tik 
ir yra laikas kelt ši!ųj dienų įvai
rius klausimus.

Dar viena bloga ypatybė pas 
darbininkes moteris, tai perdaug 
ypatiškumų, o mažai draugiš
kumo. Tas labai blogas papra
timas. Mažiau domės kreipkim

(Tąsa 4-tam pusi)
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Vaizdai ir Įspūdžiai
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| (Tąsa)

W Jis sudrasko tą lukštą, leidžia sa
vo šaknis gilyn į žemę ir savo diegus į 
aukštą, kur tyras oras, saulės spinduliai 
ir gyvenimas jį vilioja. Tas lukštas, ku
ris pirmuose laipsniuose vystymosi buvo 
jo apgynėjas ir jo gyvasties palaikyto
jas, dabar pasidarė kenkėjas ir progreso 
trukdytojas; todėl jis ir liekasi suaižytas 
į mažyčius šmotelius.

Toliaus, kuomet ąžuolas iš diego išsi
vysto į šakotą ir lapotą medį, jis ir vėl 
apsitraukia tam tikra plona žievele, kad 
apgynus savo jauną liemenį nuo žiau
resniųjų jėgų. Bet kadangi ąžuolas ir 
toliaus vis dar vystosi, auga ir storėja, 
tai ir tas jo apsigynimo rūbas liekasi per 
mažas, ir pasiekęs savo tampros ribas, 
jis aižėja į tūkstančius kavalkėlių. Po 
tos .suaižėjusios^ senžievės trupiniais ir 
vėl kita, lankstenė ir patogesnė dėl lais
vesnio ąžuolo augimo, žievė tveriasi. 
Taip kiekvieną metą, per visus šimtme
čius, tas procesas pasikartoja, iki ąžuo
las išsivysto į tą didingą medį, kuris se
novės lietuvių širdyse buvo užviešpata
vęs pirmąją pagarbos vietą ir po kurio 
šakomis lietuviai statydavo žinyčias ir

• garbindavo gamtos dievus.
Tą patį galima pasakyti ir apie žmo

nijos socialę tvarką. Nuo pat jos civili
zacijos pradžios, viena socialė tvarka po 
kitai, lyg ta surambėjusi ąžuolo senžie- 
vė, mposi ir trupėjo, kuomet pasidary
davo nebelanksti, sukietėjusi ir kenkian
ti plačiųjų masių pirmynžangai.

Egyptiečių civilizacija ir jų socialė 
tvarka buvo naudinga žmonijos pirmyn
žangai, kuomet šios planetos žmonės dar 
tebebuvo puslaukiniam laipsny jų civili
zacijos. Egyptiečiai suorganizavo žmo
nes; klajojančius po miškus ir maitinan- 
čiuosis medžiokle arba užsiimančius plė- 

l Šimu savo kaimynų, į grupes, sutvėrė 
valdžią ir įsteigė šiokias tokias tiesas ir 
tvarką. Bet kuomet tie organizatoriai ir 

^ karvedžiai pradėjo manyti, kad jie jau 
atsiekė žmonijos pirmynžangos tikslą, 
kuomet jie nuleido rankas tikram darbe 
ir kuomet jie susiliejo į lukštą valdan
čiosios klasės, kuris pradėjo stelbti civi
lizacijos vystymąsi, tas jų luomo lukš
tas suaižė j o į smulkius kavalkėlius.

Egyptiečių pėdsakais užėjo graikų ci
vilizacija, todėl, kad jaunos graikų res
publikos vadai buvo atsakomingesni tų 
laikų žmonijos reikalavimams. Jos demo
kratijos principai, jos dailė ir jos litera
tūra dar ir šiandieną tebėra tais brang
akmeniais, kuriais mes gėrimės. Bet ir 
tie gąrsūs Graikijos filosofai nepermatė 
teisingai žmonijos progreso visose jo fa- 

' zėse. Jie paneigė vertę plačiųjų masių 
civilizacijos tobulinimo darbe; jie virto 
į klasę atžagareivių, garbinančių praeitį 
ir bijančių akis atverti į ateitį; jie sukli
javo valdančiojo luomo lukštą iš lėbavi- 

: mui atsidavusių ir ištvirkusių karvedžių, 
kurie pradėjo troškinti žmonijos kvėpa
vimą laisve ir pirmynžanga. Tuomet ir 
tas, iš pradžių naudingas ir vėliau kenks
mingas lukštas sprogo ir jo kevalai pa
plūdo Romos imperializmo bangose.

Romėnų laikais, kuomet dar labai ma
ža dalelė pasaulio tebuvo civilizuota ir 
kuomet mažos puslaukinės tautelės nuo- 

: latos merdėjo žiauriose kovose su viena 
kita, tai jų militarizmas ir jų geniališku- 
mas organizavime ir tvarkos daryme la- 
labai daug pasitarnavo civilizacijos plė
time. Bet kadangi ir jie pradėjo manyti, 
kad jie pasiekė žmonijos užbrėžtus tiks
lus; kadangi ir jie -paneigė vertę kaip 
plačiųjų masių, taip ir mažesniųjų tautų 
civilizacijos plėtimo darbe; kadangi ir jie 
sudarė pirmynžangą troškinantį ir žmo- 

. • nijos progresą varžantį valdančiojo luo
mo lukštą, tai ir jie nuėjo tais pačiais 
keliais, kuriais nuėjo pirmųjų dviejų ci
vilizacijų steigėjai. Daugybė mažųjų tau
telių užplūdo jų imperiją iš rytų ir pa- 

... skandino juos savo minių bangose.
Toliaus - mes matome krikščionijos gi

mimo, augimo ir bujojimo tarplaikį, ku
riame ji ėjo su plačiosiomis miniomis ir 
pradžią jos puolimo, kuomet ji pasiekė 

»; aukšciausį galės laipsnį valdančiose sfe
rose, permainė savo baltą nekaltybės rū
bą į juodąją hipokritijos skraistę ir atsi

skyrė nuo plačiųjų minių žmonėse.
Pagaliau mes matom smulkiąją buržu

aziją Prancūzų Revoliucijos ir Napoleono 
laikais, triuškinančią valdančiosios kla
sės lukštą: tai luomų įgimtas privilegi
jas ir būk tai dievo suteiktas tiesas cie
soriams ir karaliams savarankiškai val
dyti žmones. Matome mes ir pasekmes 
jų kovos. Mes matome moksliškus iš
radimus, panaudojamos praktikoj; mes 
matome aukštą technišką, išvystytą 
produkcijoj, transportacijoj ir susi
siekime, mes matome tikrą Industrijinę 
Revoliuciją. Mes matome, kad ir labai 
nepatenkinantį, bet visgi šiek tiek page
rėjusį darbininko gyvenimą. Bet mes irgi 
matome tuos smulkius buržuazus, kurie 
praeityje uoliai kovojo už žmonijos ide
alus, dabar virstančius į pasitenkinusių 
kapitalistų klasę, kuri jau užbaigė savo 
naudingumo dienas. Ji dabar yra atga- 
leivių šaika, trukdanti progresą; ji yra 
kelmu ant darbininkų pirmynžangos ke
lio; ji yra šašu ant žmonijos kūno, kurį 
karai ir kapitalistų grobštumas baisiai 
žaloja, ji yra neigėja plačiųjų masių pa
stangų civilizacijos ir kultūros kūryboj; 
ir ji, lyg ta ąžuolo senžievė, nepajėgda
ma sykiu augti ir vystytis su žmonijos 
progresu, plyšta ir aižėja į milionus ka- 
valkų.

Tas mano pažįstamas turtuolis, kurį 
aš susitikau Poland Springs vasarnamy, 
tai yra pavyzdingas spesimentas tų žmo
nijos nuotrupų.

Taip befilosofuodamas aš atsidūriau 
ant kryžkelės, kuri buvo tik apie dvide
šimt mylių nuo aukščiausio kalno, Mount 
Washington, Baltajam Kalnyne. Ten buvo 
ir keleivių informacijų biuras, ant kurio 
sienų buvo užrašas: “Važiuok tuo keliu 
ir užvažiuosi ant Mt. Washington savu 
automobiliu.” Nustebęs, kad buvo gali
ma užvažiuoti į tą kalną savo automobi
liu, aš užėjau į tą informacijų biurą per
sitikrinti. Man buvo pakartota, kad pa
važiavus apie aštuonioliką mylių nurody
tu vieškeliu, aš turėsiu pasukti į kairę ir 
užbaigti važiuoti ant Mt. Washington 
privatiniu keliu. Bet tas informantas, 
kaipo pavyzdingas biznierius ir kapita
listinės sistemos produktas, labai gud
riai paslėpė įdomų faktą: tai, kad baigi
mas važiuoti į tą kalną tuo keleto mylių 
galiuku privatiško kelio man kaštuos 
muitas—penki doleriai už automobilių 
ir trys doleriai už kiekvieną pasažierių 
automobiliuje.

Kitoj pusėj kalno randasi krumplinio 
gelžkelio stotis. Iš ten užveža traukiniu 
ant kalno viršūnės už tris dolerius. Bet 
tas sudarė apie keturias dešimtis my
lių bereikalingos kelionės, kadangi reikė
jo grįžti atgal ant tos kryžkelės, kur in
formacijų biuras randasi ir kitu keliu 
važiuoti vėl dar dvidešimt mylių iki gelž
kelio stoties. Bet ant tos zlasties, kad 
buvau apgautas, aš grįžau atgal ir va
žiavau į gelžkelio stotį.

Gelžkelio stotis randasi beveik jau pu
sėj kalno—tikriau pasakius, ji randasi 
26 šimtai pėdų aukštumoj nuo jūrų pa
viršiaus, kuomet paties kalno aukštis sie
kia 63 šimtus pėdų.

Tas taip vadinamas krumplinis gelžke- 
lis susideda iš trijų bėgių. Vidurinė yra 
krumpliuota. Garvežio apačioj, ties vidu
riu, randasi tekinys, irgi krumpliuotas. 
Kuomet tas tekinys susijungia su vidu
riniu bėgiu, tai garo inžinui sukant jis , 
ir varo tą traukinį į statų kalną.

Traukinys susideda iš garvežio ir dvie
jų vagonų. Bet vagonai yra visai netin
kami dėl to tikslo, kuriam jie yra var
tojami. Vietoj to, kad jie turėtų didelius 
šviesius langus, per kuriuos keleiviai ga
lėtų gėrėtis gamtos grožiu, jie turi ma
žus ir aprūkusius langelius, per kuriuos 
sunku kas matyti. Toliaus, tas palaikis 
garvežis tiek jau šniokščia ir čiaųdėją 
dūmais, suodžiais ir tirštais garais, kad 
tas visas brudas per plyšius ir išgve
rusius langus veržiasi į vagono vidų ir 
suodina keleivius. Bet kadangi žiūrint 
nuo pat Washingtono viršukalnio, gam
tos vaizdai yra labai įdomūs, tai neatsi
žvelgdami į tą brangią kainą ir į tuos 
visus nepatogumus, žmonės vistiek va
žiuoja.

(Bus daugiau)

Chicago, Ill.
Laisvamanių Etinės Kultūros 

Draugijos Suvažiavimo 
Obalsiai

LEKD. 1 kp. (Roselando) 
Chicagoj pastangomis buvo 
šauktas pirmas visų kuopų su
važiavimas. Prie Laisvama
nių kuopų delegatų suvažiavu
sių buvo ir kelių organizacjjų 
broliški delegatai. Suvažiavi
mo eiga tęsės dvi dienas, gruo
džio 4 ir 5 d.d. Be to, įvyko 
laisvamanių delegatų ir svečių 
banketas, kuri ruošė 1 kp. gas- 
padinės.

Per tris LEKD. sesijas pri
imti įstatai, išrinkta centro 
valdyba, skaityta trys rapor
tai;. skaitytos kelios rezoliuci
jos, išduota kuopų raportai. 
Trijų sesijų LEKD pirmo su
važiavimo darbas trumpoje su
traukoje.

Prie progos reikės plačiau 
kalbėti iš suvažiavimo dienot- 
varkio.

Šiuo sykiu turiu pasakyti, kad 
laisvamaniai, ypač šio suvažia
vimo delegatai, buvo gana pa
žangūs ir progresuojančių idėjų; 
be jokių užkulisy ir užsispyrimų 
ir užgauliojimų. Kaip kada ant 
rūsčių pastabų rūsčiai pašiepia, 
tai ir viskas, čia labai mažai at
sikartojo tokių nuotikių. Kalbos, 
diskusijos ėjo savo vėžėmis ir 
vietoje—daugiausiai 1 a isvama- 
nybės klausimu, bei jo ribose.

Retas tokis buvo suvažiavi
mas, kuris taip draugiškoje 
nuotaikoje praėjo. Nors ne visi 
vienų pažvalgų, bet laisvamany- 
bės reikalus visi vienaip su
pranta ir riša. Draugiškumas 
viešpatavo visose sesijų eigose ir 
bankiete ir skirstydamiesi dele
gatai nuoširdžiai su ūpu spaudė 
vienas kitam, dešinią ranką, lin
kėdami pasekmingos darbuotės 
laisvamanybės dirvonuose. O tie 
dirvonai buvo apleisti per ke
lius paskutinius metus.

Dirva plati, bet palaida, rei
kės daug darbo ir ims laiko su
traukti, sujungti vienetas į vie
ną organizatyvį galingą kūną po 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos vėliava.

Pirmoje vietoje, viskas pri
klauso nud centro ir kuopų na
rių sugabumo, nuoseklumo ir 
pasiryžimo darbuotis organiza
cijoje. Antra, kaip mes sugyven
sime su progresyve spauda. Iš 
trečios pusės, kiek mūs LEKD 
centru ir kuopomis pasitiki ir 
parems progresyviai laikraščiai 
Amerikoj. Nuo šių suderinimų 
priklauso laisvamanių darbuotė, 
progresas ir plėtimasis.

Iš savo pusės turiu pasakyti: 
esu vienas' iš jauniausių laisva
manių. Gal truks platesnės pa
saulėžvalgos laisvamanių plot
me. Viešai pasakysiu: pilnai 
mano nusistatymas bus išlaiky
tas : socialdemokratinius pa
grindais. Į\

Pas mane laikraščiai nebus 
dalinami į gerus ir blogus lais
vamanybės klausimo ribose: bus 
visi lygūs, aukštai įvertinami or-1 
ganizacijos nariai, kol neišeis iš 
LEKD ribų ir nepradės intriguo
ti, bei frakcijų varinėti. Ben
dras sugyvenimas su progresyve 
spauda, centro narių atviras 
draugiškumas, narių visos LE
KD nuoširdumas—mano troški
mas.

Be kritikos, apkalbėjimų ir 
pastabų nėra progreso. Rimta, 
pamatuota kritika yra priimtina 
ir reikalinga. Da mažai ką galė
jo ar visai nesusipažino spauda 
su LEKD planais ir viduriniu 
nusistatymu. Ateityje, kai susi
pažins, prašoma duoti kritikos 
dėl LEKD centro ir kuopų na
rių darbuotės.
Į LEKD Delegatus ir Narius

Gal kiek užsivilko ir užsivilks 
pranešimai apie tai, kas yra 
veikiama centre. Turėkite pa
kantrumo. Susitvarkysime, kas 
bus nutarta, bus spaudoje pra
nešta. Dėl priešmetinių įvairių 
.organizaciją susirinkimą cen
tro valdybos ųąyįąi negąjėjo vi-

si pasitarti dėl laisvamanių pla
tesnių darbų.

Pirm. H. Yagminas, kas. St. 
Dambrauskas ir aš suėję apkal- 
bėjom nekuriuos klausimus. 
Pirma, nutarėm padaryti čarte- 
rius ir po naujų metų pasiųsti 
kuopoms. Už čarterį kuopa tu
rės mokėti $2. Darbą apsiėmė 
atlikti d. H. Yagminas.

Kalbėta vienkartinio leidinio 
spausdinimo reikalu. Prieita 
prie išvados tą klausimą ati
duoti visam centro komitetui ir 
kuopų nuosprendžiui.

Narinės mokestys taipgi bu
vo apkalbėtos. Bus atiduotos 
visam centro komitetui iš
spręsti. Kuopų nariai galės pra
dėti mokėti nuo naujų metų.

Tiek iš laisvamanių darbuotės 
po pirmo suvažiavimo.

P. S. Visur vartojau LEKD. 
Turėtų būti ALLEKD.

Centro rast. J. J. P.

PITTSBURGH, PA.
Gruodžio 24 d. mirė Izidorius 

Monekas, 51 metų amžiaus. Tai 
brolis Salmos Jablonskienės. 
Paliko nuliūdime žmoną, 3 sū
nus ir 3 dukteris, ištekėjusias, ir 
du brolius Lietuvoj. Velionis sir
go 4 savaites. Turėjo vidurių li
gą. Tai buvo laisvų pažiūrų žmo
gus, dalyvavo darbininkiškam 
veikime ir skaitė “Laisvę.” Di
delė užuojauta jo šeimai ir sese- 
rei Jablonskienei.

J. Urbonas.

Laiškas iš Lietuvos
Šiomis dienomis viena brook- 

lynietė gavo laišką iš Kauno, ku
riame, be kitko, laiško autorius 
rašo:

“...Labai liūdna gyventi to
kiose sąlygose: man rodos tik 
trys žmonės gali būti linksmi: 
Hitleris, Mussolini ir Hirohito, 
o dar gal keli kiti, tačiau juos 
visus galima ant pirštų suskai
tyti. Bet visgi aš manau, kad 
pas jumis Amerikoj linksmiau 
ir maloniau gyventi nei čia. 
Pas mus tai velniava. Jokių 
žmoniškų planų ateičiai, jokių 
šviesesnių sumanymų. Kasdien 
kvotos, areštai ir vis smarkesnis 
laisvių varžymas. Kalėjimai 
prigrūsti. Atidarytas koncen
tracijos logeris.

K

O kas ten sutalpyta? Tai dar
bininkai ir ūkininkai, kurie rei
kalavo kiek žmoniškesnio gyve
nimo, kurie nesutiko su mūsų 
ponų “generaline linija.” Bet ar 
ilgai taip bus—šiandien pasaky
ti sunku. Nors visur tylu, ramu, 
tačiau vienur kitur girdėti pik
tas murmėjimas.

Vasarą darbininkų jaunimas 
randasi miškuose — kitur ne
randa vietos. Darbo rūmus val
do žvalgyba ir ten tik sueina 
j a u n a 1 i et uviai. Miškuose gi 
skamba dainos vien tik sekma
dienį.
Suliepsnos kovos ugnim mūs

ma pasiųskite, kiek galite savę 
neapsunkindama ir atsižvelgda
ma į mūsų pašto santvarką Ir 
cenzūrą, o mes būsim labai dė
kingi.”

Paryžius, grd. 27.—Va
žiotos streikieriai, pagal pa
raginimą ministerio pirmi
ninko Chautempso, eina į 
derybas su samdytojais.

Mexico City. — Meksikos 
karo laivai tėmija japonų 
neva “žvejybos” laivus kaip 
karinius šnipus.

Hankow, Chinija. — La
bai padidėjo Japonijos ka
reivių bėgimai iš armijos 
šiaurėje į Mandžuriją.

AR MOTERYS SMARKIAI 
PROGRESUOJA

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
budavojimui darbininkiškų or
ganizacijų. Tas bus naudon pa
čioms ir darbininkų judėjimui.

Vietoj laiką praleist tuščiom 
kalbom, tai geriau sunaudot pa
siskaitymui. Tinkamos literatū
ros, kokios tik norim, žurnalą 
ir visokių knygų, yra išleidus 
ALDLD. Sunkesnio ir lengves
nio turinio knygų galima gaut 
iš ALDLD Centro. Jei neklystu, 
rodos, dar daug gerų knygelių 
yra išleistų buvusios LDSA. 
Skaityt kokią nors literatūrą 
visgi geriau, negu nieko. Yra 
geros, pamokinančios literatū
ros, kaip užlaikyt švariai na
mus, kaip užsilaikyt pačios save 
ir abelnai sveikatą.

Tiesa, daug rasim tokių mote
rų, kurios labai mažai turi laiko 
skaitymui. Kurios turi dideles 
šeimynas, naminis darbas viską 
atima. Bet norint, galima surast 
laiko viskam. Tačiau kurios tu
rim daugiau laiko, tai sunaudo- 
kim tinkamai pačios savo ge
rovei ir organizacijoms.

E. K. Sliekienė.

Stephen Aromiskis 
(Armakausku) 

Laisniuotas Grabornu
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Aye.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: BVer green 7-431*

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin- 

— karnai ir už prieinamą kainą
Parnamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Aye.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
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 prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir G-4.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 61 a i.

akys,
Žvilgsniai degs perkūnijų 

žaibais.
Ir pakils raudonos darbo grotos, 
Ir nulėks kovos daina laukais.
O kitur girdėti traukia—
Tas ne lietuvis, kurs nežino, 
Kas aukšti rūmai, kas dvarai, 
Kurs išeikvoti nemokėjo, 
Kurs nėjo vogti atvirai.

žinoma, aplink, kaip šunys, 
visada sukinėjasi po kelis žval
gybininkus ir klausosi; bet 
darbininkai juos gerai pažįsta ir 
pasisaugo.

Tai šitoks pas mus gyveni
mas! Manau, kad nenorėtum 
taip gyventi?

Jaučiu pareigą jums padėko
ti už prisiųstas laikraščių iš
karpas. Dėkoju ne aš vienas, bet 
ir šimtai kitų darbininkų, ku
riems teko jas skaityti. O skaitė 
jas daug kas ir dabar dar skai
to. Jos eina iš fabriko į fabri-

. • Iką, iš rankų į rankas ir kurie 
skaitė, mane prašyte prašo jums 
padėkoti ir paprašyti, kad jūs 
daugiau jų pyisiųstuniėte. žiiuo-l

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-883* 

X.

--------- ------- -  ------ ------- --------------------------- ----- ■ ■■ ___«=■

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

0

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and

Sun. all day and night.

I *
, £ > »'4 '■ 1

i ' ’ > ■



t
S^l

Trečiad., Gruodžio 29, 1937 DAIS V 8 Puslapis Penatas

Skaitytojų Balsai
------- a---------------------------

WILKES BARRE, PA
Visko Po Biskį Iš Mūsų Miesto

J. B. Carr. Biscuit Company 
darbininkai, suvirs tris mene-

- Pastaba Ant Pastabos
“Laisvėje” už gruodžio 15 

’ d. tilpo mano rašinėlis, po .ant- 
galviu, “Amalgamatų Siuvėjų 

' Unija Ar Industrinė (CIO) 
Unija”. Redakcijos pastaba,
kur sakoma, kad aš apsilenkiu sius streikavę, baigė savo strei
ku tiesa, “nes pamatiniai CIO Rų, priversdami kompaniją iš- 

• Nuo 
dabar šioje kepykloje pradės 
gyvuot unija kaip viduje dir
bančių, taip ir tarpe tų, kurie 
išvežioja tuos keiksus. Prie lai- 

'mėjimo šio streiko daug prisi
dėjo vietos ir apielinkės darbi
ninkai, nes laike streiko šie 
produktai buvo boikotuojami.

Šiomis dienomis čia vietos ir 
apielinkės darbininkai gavo iš 
subankrutavusių bankų šiek tiek 
primoket. Šiuom tarpu mokėjo 
ketvirtą nuošimtį. Tūkstančiai 
darbininkų, kurių sunkiai už
dirbtus centus kapitalistai pasi
savino, yra linksmi, nors šiijos 
trupinius gavę.

Pirm švenčių mūsų mieste 
taip, kaip didmiesčiuos, žmonių 
didelis susikimšimas, 
krautuvininkai su savo 
kiais garsinimais tiek 
sutraukia, kad centre miėsto net 
sunku praeit.

Tarpe mainierių atskirais lo-

industrinės unijos, nieku ne- pildyt jųjų reikalavimus.
aiškina nuo Amalgamatų uni
jos”.

Ir ten pat sako, “kad Amal
gamatų unija aktyviai daly
vauja organizavime įvairių ša
kų darbininkus į industrinę 
uniją”, ir tt. Aš tą, draugai,

• neužginčijau, kad ji nesidar- 
buoja šioje krypty. Tą pa
brėžiau pat pradžioj rašinėlio. 
Aš taipgi žinau, kad Amalga
matų unijoj visų šakų darb. 
priklauso vienai unijai, tai ir 
yra industrijai, tačiaus čia pat 
pažymėjau faktais, kad tarpe 
šių unijų yra skirtumas demo
kratinėj valdymosi formoj. 
Dar daugiau paduosiu faktų. 
Mūsų siuvėjų unija, daryda
ma su bosais sutartis kaslink 
pakėlimu algų darbininkams, 
padarė naudos ne darb., bet 
bosams. Tai gerai mato ir 
žino siuvėjai. Bosai pakėlė 
Savo produktus su pirma die
na sausio, 1937, ant 25 nuo
šimčio, o darb. gavo pakelt 10- 
12 nuoš. 'gegužės 15 dieną,; 
1937. Vadinasi, po penkių kalais tankiai įvyksta streikų, 
mėnesių vėliaus. Tai kodėl ne i kad ir prieš norą distrikto vir-

I šininkų. Kompanija nepildo 
kontrakte padarytos sutarties, 
algas visur kapoja, visai nesis
kaito su unija. Šiomis dienomis 
250 mainierių buvo sustreikavę 
Chauncey Coal Company (Ply- 
mouthe). Po penkių dienų strei
ko distrikto viršininkams papy
ko suvaryt atgal į darbus 

, dant 'sutvarkyt mainierių 
lūs jiems bedirbant.

šioje apielinkėje oras

kąrtu ?
O gi todėl, kad pataikavo 

bosams ir davė progos pri
dirbi pigiai drabužių ir tada 
uždaryt šapų duris, kas ir da
bar vadinama siuvėjų nedar
bu. Gi nuo sausio iki birže
lio, per 5-6 mėnesius, dirbome, 
vietoj po 36 valandas į savai
tę—46-50 valandų su ta pa
čia mokescia už viršlaikius.

Toliaus, dar pakartoju, kad 
mes henominuojam jokių vir
šininkų į vietas, išskiriant vie
tinius lokalus ir tai ne visur. 
Balsuojam, už ar prieš pasta
tytus žmones iš viršūnių, tai 
kur čia demokratija? šiais 
metais žieminio sezono laike 
jau šimtai šapų darb. gavo 
pumušt mokestį, tą, ką pakėlė 
tik keli mėnesiai atgal, o kur 
dar rienumušė, tai uždėjo dau
giau darbo padaryt, vadina
ma, “liminated work”, o tas 
reiškia numušimą algų tik ne 
tiesioginiai. Pavyzdžiui: Pro- 
sytojai dirbo, sakysim, 10 ko
tų į dieną. Dabar reikalau
jama ir dirbama 11 kotų. Va
dinasi/ bosas gauna nuo 10 
prosytojų 10 kotų per dieną 
nemokamai. Ar tas nenumu- 
šimą reiškia? Ar tas reiškia 
unijos kovingumą, ar oportu
nizmą? Jau nuo 1930 metų 
unija neveda jokios kovos 
prieš bosus. Pataikauja jiems, 
o darb.* išnaudojimas nepaken
čiamas. Kovos nėra.

G. Albinas.
Red. Pastaba:- Gerai, kad d. 
A. sutinka, kad Amalgameitų 
unija yra pramoninė unija, pa
naši, kaip mainierių, plieno 
pramonės darbininkų, ir kt. 
pramoninės unijos. Vadinasi, 
pamatą ji turi gerą. Jeigu 
unijoj trūksta demokratijos, 
tai reikalinga unijos nariams 
rūpintis dalykus pataisyti taip, 
kad jie tiktų kuodidžiausiam 
narių skaičiui. Bet kaip tą pa
daryti? Ogi reikalinga veik
ti. Tie klausimai turi būti ri
šami lokaluose su visais na
riais; jie turi būti rišami mie- 
atavuose komitetuose ir unijos 
suvažiavimuose. Mes visvien 
manome, kad Amalgameitų 
Unija yra viena pažangiausių 
Amerikos darbininkų unijų. 
Sakyti, kad kitose unijose yra 
"daug demokratijos”, o pas 
Amalgameitus jos “nėra”, ne- 
atatinka tiesai.
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Laisvoji Sakykla
Lietuvos Laisvamanių Eti
nės Kultūros D-jos Šimkai
čių skyriaus atsišaukimas į 

pažangiąją Amerikos 
lietuvių visuomenę

Broliai Amerikiečiai Lie
tuviai !

Norėdami išvaduoti Lie
tuvos liaudį iš dvasinės baž
nyčios vergijos, Lietuvos 
laisvamaniai jungiasi į Lie
tuvos Laisvamanių Etines 
Kultūros Draugiją, kuri ve
da kovą su bažnyčia ir nori 
atpalaiduoti Lietuvos liaudį 
nuo prietarų, burtų ir baž
nyčios globos. Lietuvos dar
bo žmonės jau pradeda su
prasti tą daromą bažnyčios 
skriaudą visuomenei ir vis 
kas kartą didesnės grupės 
žmonių stoja į laisvamanių 
eiles ir veda kovą už dvasi
nę laisvę, civilinę metrika
ciją ir kt.

1931 met., pažangesnių 
žmonių grupė įkūrė ir Šim- 

Vietos įkaičiuose (Raseinių aps.) 
viso J Lietuvos Laisvamanių Eti- 

įneš Kultūros Dr-jos skyrių.
Šimkaičių skyrius gražiai 
veikia. Nupirko sklypą že
mės, kur yra įsteigtos laivos 
kapinės. Kapinės gražiai pa
puoštos ir jau du mirusieji 
palaidoti. Apylinkės laisvo 
įsitikinimo žmonės labai pa
tenkinti gražia Šimkaičių 
sk. laisvamanių veikla, nes 
kiekvienas doras laisvo įsi
tikinimo žmogus, gali ne- 
mTkdomai laidotis laisvose 
kapinėse be jokio atlygini
mo.

Bet ar tai jau viskas? Ar 
privalo laisvamaniai sustoti 
ant to, kas jau pasiekta? 
Aišku, kad ne. Lietuvos Lai
svamanių Etinės Kultūros

Tikimės, kad mus suprasi
te ir paremsite, todėl iškal- 
no dėkuojame.

L/iet. Laisv. Et. Kult. Dr- 
Šimkaičių sk. Valdyba:

1. Vincas šimulis,
2. Kazys Giedraitis
3. Petras Greičius.

JOS

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė rengia 
vakarienę ir šokius savame name, 
kampas Vine ir No. Main St. Įvyks 
gruodžio 31 d. Pradžia 8 v. v. Bus 
dvi orkestros, viena grieš apatinėje 
svetainėje kita viršutinėje. Įžanga 
vakarienei ir šokiams 50c., vien tik 
šokiams 25c. Balius trauksis iki 2-ros 
vai. ryto. Kviečiame visus darbinin
kus, biznierius, profesionalus daly
vauti. Komisija.

(305-307)

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

BEER, WINE, LIQUOR
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section 75 of 
.the Alcoholic Bjeverage Control Law at 
207—7th Ave.. Bordugh of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ARNOLD and EMANUEL GELLER 
Nox-All Dairies

207—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of1 the 
Alcoholic Beverage Control Law at 517 Nos
trand Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
----- --- ----- I

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at f"‘ 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises, j 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10951 has been issued to the undersigned 
1 ~ ■
the Alcoholic Beverage Control Law at 1151 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

GRAND RAPIDS, MICH.
^Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia savo metinį Balių, penktadie
nį, 31 d. gruodžio savo puošnioj sve
tainėj, 1057 Hamilton Ave., N. W. 
Kviečia visus savo narius bei draugus 
ir pažįstamus dalyvauti. Bus gera 
muzika šokiams. Pradžia nuo 8 vai. 
vdk. iki 2-rą vai. ryto.
(305-306) L.S.D. Dr-jos Komisija.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugija 
rengia linksmą Balių, penktadienį, 
gruodžio 31 d. Linden Svet., Wood 
Ave. ir 16th Št. Pradžia 8 vai. va
karo. Įžanga 30c. Draugai ir Drau
gės, šis balius yra metinis mūsų pa
rengimas, ir rengiamas paskutinę 
dieną šių metų, todėl labai prašome 
visus atsilankyti ir linksmai užbaigti 
senus metus ir naujus linksmai su
laukti. šokiams grieš gera muzika 

512 iki vėlumai. Rengėjai.
305-306)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia Naujų Kietų 

to sell beer at retail' under Section 75 of šokių Vakarą, 1 d. SaUSlO, 1938 m. 
Bus puiki A. Gorskio orkestrą šo
kiams. Kviečiame visus Bangos Cho
ro rėmėjus kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti į ŠĮ nepaprastą vakarą, nes 
turėsime “carloads of fun”. Įžanga 
25c. asmeniui. Rengėjai.

(305-307)PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

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

ELIZABETH, N.
TDA. susirinkimas Įvyks 

gruodžio, 8 vai. vak., po num. 408 
Court St. Visi nariai ir Draugijų at
stovai būkite, nes bus svarbus susi
rinkimas. Sekr. A. S.

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkiškos Organizacijos 

gia balių pasitikimui naujų metų, 
gruodžio 31 d. Seven Eleven Club, 
711 S. Broad St. šis balius rengia
mas naudai Kom. Partijos. Bus trau
kiami laimėjimai Chevrolet automobi
lio ir kiti 19 prizai. Viso 20 prizų, 
įžanga 75c. Rengimo Kom.

(305-307)

ren-

29 dieną

f
J

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

Siunčiamę duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

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

i j 
į

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 31 d. yra rengiamas ba

lius pasitikimui naujų metų, balius 
rengiamas naudai Lietuvių ir Rusų 
Darbininkų Liaudies Namui, kuris 
randasi po numeriu, 735 Fairmount 
Ave.. Čia randasi puiki Svetainė šo-. 
kiams. Grieš gera orkestrą. Kvie
čiame visus atsilankyti ir linksmintis 
belaukiant naujų metų.
(305-307) Namo Komitetas.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

V eisiejiškis.

<i>
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LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
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LIETUVIU KURO KOMPANIJA

w. z.

E

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

.Užprenumeruok Dienraštį
Savo Draugams

prįza- 
reika-

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

NEW HAVEN, CONN.
LDS. Jaunuolių ir buvusio Dainos 

Choro narių susirinkimas Įvyks ket
virtadieni, gruodžio 30 d. Lietuvių 
Svet., 243 Front St. Kviečiame tėvus 
ir vaikus ir visus kitus kuriems rūpi 
Lietuvių Jaunimo reikalai. Šiame su
sirinkime dalyvaus Nacionalio Jauni
mo Komiteto nariai iš Centro.
(305-306) • Jaunuolių Kom.

gana 
geras, šalčio kad ir buvo jau, bet 
sniego visai mažai buvo. Dabar- D-jos tikslas yra pallUOSUO- 
tinis oras visai neatrodo prieš-į ti žmones iš dvasinės vergi- 
kalėdinis.

/’X

A

West Hanover, Mass.
LDS 69 kp. buvo suruošus! 

prakalbas (lapkr. 19 d.), žmo
nių dėl tokio miestuko buvo ne
mažai. Kalbėjo J. Bondžinskai- 
te, kuri gerai nuaiškino apie 
dabartinę padėtį Lietuvoj ir So
vietų Sąjungoj. Buvo renkamos 
aukos. Aukojo: L. Daugintas 
50c.; po 25 c.: A. Ratas, T. La- 
pėjis, J. Sakalauskas, K. Navic
kas ir P. Kairis.

P. Kairis.

Southbury ir Oxford, 
Connecticut

Gruodžio 11 d. pas mus įvyko 
prakalbos. Kalbėjo draugė J. 
Bondžinskaitė. Pirmiausia kal
bėtoja paklausė susirinkusių 
ūkininkų, kokioj temoj norėtų, 
kad ji kalbėtų. Visi pageidavo 
išgirsti apie Lietuvą ir Sovietų 
Sąjungą. Kalbėtoja aiškiai apie 
tai ir kalbėjo.

Pabaigoj kalbėtoja ragino 
mūs ūkininkus, kad prisirašytų 
prie ALDLD 225 kuopos, nes 
mūs minėta kuopa yra sumažė
jus nariais. Po prakalbos buvo 
klausimų ir diskusijų. Kaip pra
kalba, taip ir atsakymais į klau
simus susirinkusieji buvo paten
kinti.

Draugė kalbėtoja pabaigoje 
’ i prisiminė Agitacijos Fondą, 

kad yra reikalo retkarčiais pa
aukoti tai įstaigai. Draugai iri , 11V * ~

Pav., vienas draugės ūkininkai sutiko ir su- 
jnūsų bendradarbis, d. Požemi- aukojo $2.50 Agitacijos Fondui, 
nis, mano, kad mainierių uni-! Visi aukojo pagal savo išgalę, 

jos nesą. To- Pinigus sykiu pasiunčiu “Lais
vės” vardu ir prašau perduokit 
viršminėtai įstaigai. Vardai au
kotojų tilps “Tiesoje”, nes visi 
aukotojai taip pageidavo.

Southburio Girininkas.

joj tos demokratij 
kiu būdu klausimo neišrišim, 
draugai. Mes žinome, kad vi
sose uniose gali būti tam tikrų 
trūkumų, tačiau visur juos na
riai gali pašalinti, jei tik nori. 
Tai daryti reikalinga, kaip sa
kėme, pačiam unijos viduj pri
imta tvarka. Shanghai. — Japonai už

ėmė Chinų prieplaukos mie
stą Hangchow, į pietų va
karus nuo Shanghajaus.

jos, prietarų ir bažnyčių 
globos.

Kaip visi, taip ir mes, 
Šimkaičių laisvamaniai esa
me pasiryžę vesti kovą iki 
galutines pergalės. Turi bū
ti musų tėvynėje Lietuvoje, 
kaip ir visose kultūringo
se valstybėse, civilinė met-

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia didelį balių, 

gruodžio 31 d. pasitikimui naujų me
tų, Laisvės Choro Svetainėje, 57 Park 
St. Pradžia 8 v. v. ir trauksis iki 
anksti ryto. Bus gera4 orkestrą šo
kiams, taip pat turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus daly
vauti, užbaigti senus ii’ pasitikt nau- 

, jus metus. įžanga 25c. Komisija. 
(305-307)

rikacija. Šalin, kunigai, ra- bJat Rd. 
binai ir kiti liaudies mul
kintojai iš mokyklų! Mes 
norime, kad mūsų sūnūs ir 
dukterys mokykloje gautų 
tikro mokslo, paremto žmo
niškumu, technika ir mate
matika, o nebūtų mūsų vai
kučiai penimi mokykloje 
žiauriomis legendomis ir 
prietarais. Gi iki bus žmo
gus išauklėtas vergu dva
sioje, negali būti laisvas ir 
ekonominiai.

Mes esame pasiryžę vesti 
tą kovą iki laimėsime, ir 
kviečiame jumis, visus svei
kai galvojančius, brolius 
amerikiečius, mums padėti.

Mes einame į Lietuvos 
kaimą ir miestą su mokslo 
žiburiais — knygomis, me
nu ir laikraščiais. Mes nori
me nutraukti gyvenimui 
kaukę ir parodyti Lietuvos 
piliečiui tikrą gyvenimo
veidą.

Žinome gerai, kad Jūs, 
brangūs broliai, gyvendami 
užjūryje, negalite stoti 
lygion kovon su mumis. Jūs 
toli nuo savo tėvynės Lie
tuvos. Todėl kviečiame ju
mis, mums padėkite mate
rialiai. Paaukokite kiek kas 
galite dėl savo brolių išlais
vinimo iš fanatizmo vergi
jos. Kas galite paaukokite 
pinigais, kas galite knygo
mis ir kt., mes viską su
naudosime Lietuvos liaudies 
švietimui, nepalikdami sau 
nei vieno cento.

Aukas prašome siųsti: 
Lietuvos Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos 
Šimkaičių sk. Vincui Šimu
liui, Vadžgirys, . Šimkaičių 
pšt., Raseinių apskr.

Apie gautas aukas skelb
sime viešai spaudoje.

S 
E 
Ž

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, ' Brooklyn, N

GREAT NECK, N. Y.
“Pirmyn” Choras rengia “Kepu

rių sBalių”, gruodžio 31 d., pasitikimui 
naujų metų. Pradžia 7:30 vai. vak. 
A. ir J. Kasmočių Svet., 91 Steam- 

. Šokiams grieš puiki orkes
trą iš Brooklyno. Už gražiausią ir 
navatniausią kepurę bus duodamos 
dovanos. Įžanga 40c. Iš anksto per
kant 35c. Vaikams 25c. Užkviečia, 
(305-306) Rengimo Kom.

HUDSON, MASS.
LDS. 66 kp. rengia gražią ir ska

nią vakarienę Naujų Metų vakare, 1 
d. sausio, H. L. P. Kliubo Svet. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. šokiams 
grieš gera muzika iki vėlumai nak
ties. Visi atsilankykite, gausite po 
dovanėlę. Pradžia 7 v. v.
(305-306) Komisija.

NEW BRITAIN, CONN.
Reikalinga Jūsų Parama

ALDLD. 27 kp. veikia apšvietos 
skleidime, ji remia visas darbininkų 
kovas ir prisideda prie palaikymo 
Darbininkų Svetainės. Bet* iždas eina 
mekyn. Tad kviečiame vietos ir apie- 
linkės geros valios žmones' į Naujų 
Metų pasitikimo vakarienę, tai šiai 
kuopai bus didelė parama jūsų atsi
lankymas Į šią vakarienę.

Vakariene įvyks 31 d. gruodžio, 8 
vai. vak., Darb. Svetainėj, 53 Church 
St. šokiai prie lietuviškos smagios 
muzikos tęsis iki vėlumai ryto. 
(305-307) Kviečia Komisija.

CAMBRIDGE, MASS.
Didelis ir linksmas balius ruošia

mas Cambridge’iaus Lietuvos Duk-rų 
ir Sųnų Draugystė, naujų metų die
noje, 1 d. sausio, Elks Ballroom, 8 
Magazine St., Central Square. Pra
džia 6 vai. vak. ir trauksis iki vėlai 
nakties. Alaus, valgių ir visokių 
skanumynų bus pakankamai. Grieš 
viena iš geriausių visų mylima jau
nuolio L. Buinio Orkestrą. Įžanga: 
Vyrams 40c—Moterims 30c. Per šį 
balių nauji nariai bus priimami į 
Liet. D. ir S. Drg. už pusę Įstojimo. 
(305-307) Kviečia Komisija.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD. 136 kp. rengia vakarėlį, 

naujų metų pasitikimui, Įvyks 31 d. 
gruodžio 8 vai. vak. po antrašu: 15- 
17 Ann St., Harrison, N. J. Prašome 
visus vietinius ir iš apylinkės lietu
vius ateiti į viršminėtą vakarėlį, šia
me vakarėlyje bus viskas prirengta, 
kad tikrai visi bus patenkinti. Turim 
priminti dar ir tą, kad šis vakarėlis 
nėra rengiamąjį deliai pelno o tik 
dėl platesnio susipažinimo. Todėl 
įžangoą bilietukai tik po 10c. Bus ir 
muzika šokiams ir kiti smagumai.

Į Todėl nepraleiskite progos.
1

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. <!>

<!>

<!>

<!>

<!>Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
PENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
.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 metu?.

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.

M WW¥¥ WW lOi jftt lfWWirif >niirti Irti irtt lot **

įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Senų 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Dr. Herman Mendlowitz

FOTOGRAFAS
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168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd 8t.

88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

! Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

‘i 50 Court Street
Š TvZ Triangle i-3621
§ Brooklyn, N. Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

Puslapis Šestas
iii fcr

New Yorko Apielinkes Žinios
T

Pigaus Pieno Stotys Užginčija ADP Skilimą

Trustai nebegalėtų apgaudi-

Pėstininkas Pavojuje

vietos.

darbų■

io skurdo Omai pasidarė “nebe-1 
era.” < N. M. BROOKLYN, N. Y.

os Cigarų Krautuves P. Semėniene, Rašt.reikalus. ooo

Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72

REMKITE SAVUOSIUS!

taikytis.

......

GARSINKITES SAVO BIZNI 
OIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

Port, Muscatel $ -| 4 g 
Sherry------- gal. 1 ‘
3 bonkos už--------$1.00

Kaip jūs žinot, Aido Choras! 
vis pasveikina naujus metus su

Ligonbučių Unija parašė La- 
Follette tyrinėjimo komitetui, 
prašydama daugiau informacijų 
apie veikimų šnipų Mt. Sinai Li- 
gonbutyje. Apie šnipus buvo mi-

1938 
kon-

rau- 
jam 

pasi- 
vai-

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

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

jie turj, nuostolius, kuomet 
miestas sužinotų, kiek ištikrųjų 
kainuoja išvežiojimas pieno.”

SUSIRINKIMAI
Sąryšio Susirinkimas

Brooklyno Darbininkiškų Organiza
cijų Sąryšio metinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio (Dec.) 
30 d., “Laisvės” patalpoje, 8-tą vai. 
vakaro. Visų organizacijų atstovai 
malonėkit dalyvaut kad apsvarstyt

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

pusęn.
Trafiko Stotis “7.

Atidėjo Lincolniečiy Kvotimą buvę pasekmes daug geresnės, 
_____  nes kurie pasiėmė peticijas la-

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom. -

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

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

Ttečiad., Gruodžio 29, 1937

Motina Kovoja Už 
Atgavimą Vaiky Miesto Marketų Departmen- 

tas pradėjo pardavinėti pienų 
nupigintomis kainomis, po 9 
centus kvortą, dešimtyje specia
lių tam tikslui įsteigtų stočių 
įvairiose didmiesčio dalyse.

Brooklyne tos stotys randasi 
Havemeyer ir So. 2nd Streets, 
Moore ir Morrell Sts., taipgi 
13th Avenue ir 39th St.

Pasekdami miesto departmen- 
to žygį, daugelis vietinių gro- 
serninkų ir pienininkų pradėjo 
pardavinėt pienų irgi po 9 c. 
kvorta. Vos tik paskelbus, tokį 
pardavinėjimų, grosernių lan
guose pasirodė iškabos: “Special 
Today—Pienas 9 c. už Kvorta.”

Groserninkai mano, kad ge
riausia išeitis iš aukštų pieno 
kainų painiavos būtų miestava 
pieno pasteurizavimo ir išve-

Mrs. Mabel Carkuly, 597 E. 
135th St., Bronxe, senai supra
to, kad yra didelis vargas auklė
ti šeimynų nedatekliuje. Tačiau 
ji ir dabar nesupranta, dėlko! 
nedateklius turėtų ja padaryti 
netinkama motina. Bet jai Vai
kų Globos Draugija sako/ kad 
taip esą. Draugija ne tik sako, 
bet įrodymui savo nusistatymo 
atėmė nuo jos tris vaikus.

Jos trys vaikai, Doris, 11-kos; 
Mabel, 12-kos, ir Lorain, 14-kos 
metų, tapo išvežti iš namų per
eitų penktadienį po to, kaip “ne
žinomo” skundas perduota Vai
kų Globos Draugijai. Vaikai pa
imta iŠ namų be motinos žinios. 

. Vyriausiam vaikui Haroldui, 
17-kos metų, draugijos atstovai1 _ 
pasakė, kad jie girdėję, jog ga- žiojimo įstaiga. Tuo būdu pri- 
sas ir šviesa stuboj uždaryta ir 1 verstų trustus nupigint kainas, 
kad jie tik paimu vaikus, kad Vienas groserninkas išsireiškė 
suteikti jiems “smagų kūčių va- sekamai: 
karų” savo prieglaudoj.

Po nesėkmingų pastangų at-1 nėti publikų aimanavimu, būk 
siimti vaikus pereitų šeštadienį, 
tėvai, kurie yra persiskyrę, dar 
šaukiami Vaikų Teisman drau
gijos sudarytais jiems kaltini
mais.

Pirmadienį vaikai tebebuvo 
prieglaudoj. “Daily Workerio” 
reporteriui nurodžius prieglau
dos vedėjui, kad vaikai atimta 
motinai nesant namie ir jos des
peratiškas pastangas atsiimti 
vaikus, prieglaudos vedėjas 
Schneider pasakė, kad ji galinti 
bile kada atsiimti vaikus. Ta
čiau, kada jis griežtai pastatė 
klausimų, ar ji gali juos atsiimti 
šiandien, vedėjas atsakė, kad ne.

Tuo tarpu Mrs. Carkuly gy- jun. Vairuotojai turi atsimint, 
nimu susidomėjo Workers Al- kad karta pėstininkui apleidus 

S liance ir pareikalavo, kad šalpos šaligątvį prie atatinkamų švie- 
* Biuras atidarytų jos bylų. Biu- sų, jis turi teisę saugiai pereit 

ras sutikęs, kad sugrųžins šei- anon 
. mai atimtų pašalpų ir duos laiš

kų, liudijantį, kad ji tinka auk-; 
lėti vaikus. Taipgi WA pastan
gomis atidaryta gasas ir elek
tra keliomis valandomis po atė
mimo vaikų.

Mrs. Carkuly, airė, nuo vy
ro gaudavo $13 į savaitę prami
timui su 5 vaikais, kada vyras 
dirbo. Dapildymui to, ji gaudavo 
pašalpų iš šalpos Biuro. Bet ta n eta Senato komiteto raporte, 
pašalpa sulaikyta, kada jos vy- Laiške nurodo komitetui, kad 
riausias sūnus gavo darbų su unija turi tų šnipų sudarytus re- 
$10 į savaitę algos. Tačiau jis, kordus, kuriais naudojosi žydų 

neište- Ligonbutis.
darbų’ Unija taip pat parašė laiškus

! žydų Labdarybės Draugijai ir

Jums teko matyt pėstininkų 
pradėjus eit skersai gatvę kol 
trafikas tebėra sulaikytas 
donomis šviesomis. Bet 
esant pusiaukelėj šviesos 
keičia žaliomis ir nepaisų
ruotojai paleidžia mašinas, pa
likdami pėstininkų viduryje, kur 
iš prieš ir iš užpakalio einančios 
mašinos stato pėstininkų pavo-

Unija Veda Kovą 
Prieš šnipus

būdamas nedamaitintu, 
sėjo paskubos darbe ir 
prarado.

Mrs. Carkuly vis dar nesu-1 United Hospital Fondui, protes- 
pranta, dėlko biednatvė jų gale- tuojant prieš davimų j 
jo padaryti netikusia motina, ligonbučiams, kurte naudoja 

šnipus prieš darbininkus.

Amerikos Darbo Partijos N. 
Y. Valstijos sekretorius Alex 
Rose griežtai užginčijo “World 
Telegramo” paleistus girdus, 
būk ADP “skilus.” Jisai tuos 
girdus nuginčijo, kaipo “visai 
nepamatuotus.”

Minėtas laikraštis tuos gir
dus buvo įdėjęs pirmame pusla
pyje, kaipo žymiausia žinia. Ten 
spėliota, būk “nepasitenkini
mas” ADP kilęs dėl kovos tarp 
Amerikos Darbo Partijos vado
vybės ir CIO.

Rose išaiškino, kad jis pats 
buvo padavęs rezignacija iš 
ADP sekretoriaus vietos, bet tai 
buvo ne dėl kokių nesusiprati
mų, o dėlto, kad skribėlinių uni
ja, kurios jis buvo sekretorium 
per 15 metų, reikalavo jį užimt 
ta vieta. Tačiau pasitarus tarp 
abiejų organizacijų dalykai su
derinta taip, kad jis galėsiąs 
pasilikti abiejose vietose.

Kas liečia ADP, sako Rose, ji 
ne tik neskilus, bet energingai 
mobilizuoja savo spėkas 
metų gubernatoriaus ir 
gresiniams rinkimams.

Paskatinkime Rinkimą 
Parašu Ant Peticiją
Nereikia daug aiškinti, nes 

jau plačiai lietuvių visuomenei 
yra gerai žinoma Amerikos Lie
tuvių Kongreso pagamintos pe
ticijos rinkimui parašų. Petici
jose reikalaujama paliuosuoti 
politinius kalinius iš Lietuvos 
kalėjimų su apvaikščiojimu dvi
dešimties metų Lietuvos nepri
klausomybės vasario men., 1938 
m.

A. L. Kongreso Centralinis 
Komitetas minimas peticijas yra 
išsiuntinėjęs savo vienetoms— 
distriktams. Vienetos yra išdali
nusios tas peticijas įvairioms 
draugijoms bei organizacijoms, 
priklausančioms prie Kongreso, 
ir darbas_ varomas pirmyn. Bet 
toli gražu darbas nėra varomas 
taip smarkiai, kaip jis turėtų 
būt. Nežinia, kame priežastis? 
Gal bus dalykas tame, kad Cen
tralinis Komitetas nedarė akty- 
vio spaudimo ant Kongreso vie
netų.

Aš manau, jeigu būtų buvę 
daugiau paraginimų vienetam iš 
Centralinio Komiteto, tai būtų

Pereitų trečiadienį areštuotų ^ai greit pripildė parašais. La- 
v i bai mažai atsiranda mūsų bro- 

jlių ir seserų, kurie atsisako pa
sirašyti.

Laikas jau trumpas; apie pa
baigų sausio, 1938 m., peticijos 
turi būt sugrųžintos į A. L. Kon
greso Centrą. Nors į pabaigą pa
smarkinkime darbų. Kurie turi-

14-kos pikietų prie Wool worth ' 
krautuvės, 44th St. ir Broad
way, N. Y., byla nukelta į 4-tą 
sausio. Visi 14-ka pikietų yra Is
panijos Respublikos Armijos 
(Linco Ino Bataliono) ve
teranai. Tarpe jų yra saržentas 
Robert Raven, kuris prarado 
abi akis ir buvo sunkiai sužeis-' te pasiėmę peticijas, pasisteng
tas kojon Jaramos fronte.

Siūlo Pastovią Piliečių 
Registraciją

Buvusis sąskaitų komisionie- 
rius Paul Blanshard rekomen
duoja įvest pastovių registraci-; 
jų New Yorko balsuotojų. Jis 
sako, kad tuo būdu miestui būtų 
sutaupoma $500,000 į metus. To
kia sistema sėkmingai veikianti 
Chicagoj, Bostone ir daugelyje 
kitų didmiesčių. Sulyg jos, kar
tų užsiregistravai ir daugiau ne
reikia, kol nepermainai gyveni
mo

kite pripildyti parašais, o kurie 
neturite peticijų, tai kreipkitės į 
A. L. Kongreso Broo.klyno sek
cijos sekretorių d. j. Nalivaiką, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. (kad ir laiškais), o jis jum 
peticijas pristatys.

Visos ir visi į darbų!
M. Stakovas, 

ALK B’klyn Sek. pirmininkas.

Kleen Kol Coal Co. 
Rengia Balių

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway 

WOODHAVKN, L L. N. T

IF PAIN-EX'PEttEggg
■■[O

Štai 70 metų senumo patikimas 
linimantas, kuris palengvina mus
kulų gėlimus ir skausmus susi

darančius auo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
•u "Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MŪSŲ KLIJENTAMS

Praleiskite Savo Šventes Su Gerais Likeriais
Gera bonka likerio bus maloniai priimama kaipo - 

Kalėdų dovana

Tikrai Įsigykite Likerių Iš

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

Brooklyrie.

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

;< y 
H ;

Calverts
‘'Special”

TM (MK«I C-M'UlM CT

Mes esame vienatinė Krau
tuve kuri parduoda 

importuotą 
Lietuvišką Valstybinę 

Degtinę
KAINA $1.59

*

1 Cream of Grain 1
18 months old • 

Straight Whisky j

I 
1

ft 
1 1

: 63c. $1.24 į
pint qt. i

• ♦»< —IUI —IfM —IW —nil—— — MJ—— mi —H«—— IHJ —

1
I 
1 
ft
1

Wolf Hunt 
Pennsylvania 

Bourbon Whisky 
59c. $1.15

Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūšių Išdirbinių

MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta p ar ši e- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

int tai w ini ini w w w w w w tfu tat w w tot tat w tat w te

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija ’
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

Petro Lisausko anglių kompa
nija rengia naujų metų sutik- 

paramos tuves 31 d. gruodžio, 8 vai. va-;
karo, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo Svetainėje, 60-39 Perry 
Ave., Maspeth, N. Y.

Balius parengta savo kostu- 
meriams, anglies pirkėjams. Bus I 
viskas veltui: muzika šokiams, 
chop suey ir užkandžiai, alus. 
Kviečiame visus kostumerius at
silankyti ir pamatyti, kad čia 
parengimas ne pasipinigauti, bet 
Petras Lisauskas rengia tik at- 
siteist ir išreikšt pagarbų savo 
kostumeriams, kurie perka nuo 
jo anglį.

Petas Lisauskas.

Xaveras Strumskis, Sav.

415-417 KEAP ST

riu svarbų reikalą, būsiu dėkingas už 
greitą atsišaukimą. Petras Stanke
vičius, 131-25 Baisley Blvd., Jamaica, 

(304-305)1

“Laisvės” 
gruodžio 
C. N.

Republic Liquor Store

Aidas Šauniai Sutiks 
Naujus Metus

Tiesa, ji pripažįsta, kad pasku
tiniais keliais mėnesiais gyve-

j nimas buvo nepakenčiamas. Per 
ištisas savaites, kada gasas ir 
elektra buvo uždaryta, ir kerosi- 
ninis pečiukas tebuvo vieninte
liu kuru stuboj, ji negalėjo išvirt 
šeimynai tinkamo valgio. Bet
kuo čia ji kalta? Juk ji norėjo vakarėliu, kuris yra rengiamas 
virt ir dėlto ji ėjo į šalpos Biu- “Laisvės” svetainėj. Taip ir šį 
rų ir maldavo pašalpos. Jos ap- metų rengia vakarėlį atsisveiki- 
likacija.buvo užregistruota šal- nimui senųjų metų, palydint 
pos Biure jau nuo 1-mos gruo- juosius į amžinų praeitį, iš ka
džio, tačiau ir po šiai dienai jai rios jie daugi.aus nesugrįš.
vis atsakinėjo, kad “tyrinėjimas

ŠA,
•

Palydėjimui jų, G. Kazakevi
čiaus orkestrą grieš visokius 

Ar gali atėmimas vaikų nuo maršus, tancius, polkas, kroka- 
i juos laimingais?, viakus, padispanus, koketkas, ir 

ų Globos Draugija sako, rtt. O pasitikimui naujų metų
gali. Bet tas neįtikina liūd- turėsime visokių valgių ir gėri-

>s motinos, kuri padėjo 15-kų mų, saldžių ir rūgščių, karčių ir
1 jų nešiojime ir auklėjime, maenių, čion nė išpasakot visko 

ir kuri dėl ne nuo jos priklauso- negalima.
Tai visi, kaip jauni, taip ir se

ni, maži ir dideli ir vidutiniai 
esate kviečiami atsilankyti į šį'vaikų mokyklėlės ir kitus * svarbius 
parengimų ir persitikrinti, kad

Pardavinėtojų Unijos Loka- i bus viskas taip išpildyta, kaip
is 1199, kuris veda streikų' prižadėta. O kas svarbiausia, 

Whelan Drug, pradėjo pi- kad atsilankiusieji tiek daug pri- 
ir prie United Cigar silinksmins, jog užteks linksmu- 
nes tie, kaip ir Whelan mo net ligi kitų naujų metų. Ir

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Andniškos, iš Lie

tuvos, Vilkaviškio Parapijos, Paeže
rių Valst. Paskutiniu laiku gyveno 

yra tos pačios Whelan l įžanga tik 40c., pamislykit! Tad ' Brooklyne ant Manhattan Avė. Tu- 
racijos žinioje. Manoma, visi strimagalviais į 

id tuomi privers kompanijų svetainę, penktadienį, 
31, 8 vai. vakaro.

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY




