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Krislai
Fašistų Dovana žmonėm. 
Apie Vincų Kudirkų. 
Komunistų Bankietas. 
Kaip Einasi?
Apie Rochester! ir 

Chicagų.
Rašo A. B.

Brazilijos “Mūsų žodis” rašo: 
“Per ' pastaruosius 6 metus, 

Getulio Vargui ‘prezidentau
jant,’ duonos kaina pakilo nuo 
$800 iki $1,600,—pabrango dvi
gubai. Dar kita tiek pabrangint 
tiesioginiai neįmanoma, bet ne
tiesioginiai tas jau bus vykdo
ma.

“Po naujų metų bus išleistas 
dekretas, kad j kvietinius miltus, 
iš kurių kepama duona, turės 
būt dedama 30 nuošimčių prie
maišų. O nuo to, žinoma, duo
nos rūšis žymiai pablogės, bet 
jos kaina nebus numušta. Tai 
šitoks pirmasis Getulio diktato
riškų pažadų rezultatas. Tokie 
pat bus ir kiti žmonių būvio ‘pa
gerinimai.’

“Iki šiol dar nesusitariama, 
kokius priemaišus dėt i duonų, 
—kukurūzų ar ‘mandioca’ mil
tus. Specialistai tiria, kas 
‘maistingiau’.”

Taip Brazilijos žmones apdo
vanojo prezidento Vargo fašis
tinė diktatūra.

Dr. A. Petriką parašė paskai
tų apie Vincų Kudirkų. Jis ja 
skaitys Lietuvių Meno Sąjun
gos suruoštam kultūros susirin
kime sausio 12 d., Brooklyne. 
Be abejonės, tai bus labai įdo
mi paskaita ir brooklyniečiai 
skaitlingai susieis jos pasiklau
syti.

Brooklyniečiai komunistai 
ruošia didelį, gražų pažmonį 
sausio 16 d. Įvyks Piliečių 
Kliubo svetainėje. Bus skani 
vakarienė ir gražūs šokiai. Pa- 
samdytos abi svetainės.

Partijiečiąi ir jų simpatikai 
i turėtų subrusti su tikietų pla

tinimu. Tai bus metinis lietu
vių komunistų pažmonys ir 
stengkites jį padaryti iškilmin
gu ir dideliu.

Jau. visoje eilėje vietų yra įsi
kūrusios Komunistų Partijos 
lietuviškos khopos. Jas turime 
Pittsburghe, Detroite,/- Cleve- 
lande ir da vienur kitur. Bet 
kaip joms einasi? Ar gaunama 
naujų narių? Spaudoje nesima
tyti.. Kodėl tų kuopų viršinin
kai nerašo apie kuopų veiklą? 
Lai šitos pastabos bus ir para
ginimas.

Draugė Bondžinskaitė išva
žiuoja Baltimorėn pasakyti 
prakalbą ir pasitarti su drau
gais. Ji ten išbus keturias ar 
penkias dienas. Prakalbos įvyks 
sausio 7 d. Baltimorės draugai 
pasidarbuokite toms prakal
boms ir kitiems susirinkimams 
su drauge Bondžinskaitė.

ir kiti sakė, kad
ir tuojaus bus

Kai aš buvau Chicagoje, tai 
ten jie, smarkiai subarti, smar
kiai svarstė lietuvių jaunuolių 
žurnalo “The Voice of Lithuani
an Americans” reikalus. Drau
gas Andrulis 
jau nutarta

Koksai dabar lietuviškas 
laikraštis pikčiausia niekina ir 
šmeižia Sovietų Sąjungą? Ne
labai senai “Naujienos” gauda
vo pirmą kreditą, bet dabar 
joms ant kulnų užlipo “Naujoji 
Gadynė.” žiūrėsime, kuris kurį 
pralenks 1938 metais: Grigai
tis Strazdą, ar Strazdas Grigai-

Kas pasidarė tiems mūsų 
draugams rochesteriečiams? 
Kadaise buvę labai smarkūs vy
rai ir moterys šiuo tarpu pusė
tinai apsnūdę, apsileidę. Jei ne
klystame, jie nieko nėra dar 
veikę nei Komunistų Partijos 
vajuje. Sarmata, draugai, sar
mata!

— ■..ui..... .  m at > į t i

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

No. 2 Telephone STagg 2-3878

PERSIORGANIZAVO CHINŲ VALDŽIA 
SEKMINGESNEI KOVAI SU JAPONAIS
Paleidžia Politinius Kalinius, 

Daugumoj Komunistus
Shanghai, saus. 3.—Chi

ang Kai-shek apleido vietą 
Chinijos ministerio pirmi
ninko, norėdamas pašvęst 
visą laiką karui su Japoni
ja, kaipo vyriausias Chimj 
armijų komandierius. Nau
ju ministeriu pirmininku 

suprantama, kad tikruoju 
valdžios vadh ir toliau lie
kasi Chiang Kai-shek.

Kad sėkmingiau gint šalį, 
tapo perorganizuotos kai 
kurios ministerijos.

Sykiu su pasikeitimu mi- 
nisterio pirmininko, Chini
jos vyriausybė nusprendė 
panaikint kalėjimiškus pa
taisos namus politiniams 
kaliniams. Tuo būdu liksią 
išlaisvinti politiniai kaliniai, 
daugiausia komunistai. Tai 
užsimegs dar glaudesnis ko
munistinių žmonių bendra
darbiavimas su Chinijos 
valdžia prieš Japoniją.

Milionai Kantoniečiy Pasiry
žę Kovon prieš Japonus
Kanton, Chinija. — Jei

gu chinai bus priversti ap
leist šį trečią didžiausią 
Chinijos miestą su milionų 
gyventojų, tai chinai sude
gins jį, idant japonam nie
ko netektų, sako generolas 
Yu Han-mou, vyriausias 
chinų armijos komandierius 
pietuose. Jis atžymi kanto- 
niečių patriotizmą ir narsą. 
Sako, japonams Kwantungo 
provincijoj, kurios sostinė 
yra Kanton, prisieitų ka
riaut ne tik su chinų armi
ja, bet sd milionais gyven
tojų.

Buvęs Rumunijos Premjeras 
Šaukia Kovot Fašizmą

Bucharest, Rumunija. — 
Pirmiau buvęs Rumunijos 
ministeris pirmininkas Ni
colas Titulescu, dabar ser
gantis Šveicarijoj, ragina 
dr. Julių Manių, Nacionalės 
Valstiečių Partijos pirmi
ninką, kovot prieš fašistų 
politiką, kurią pradėjo nau
jasis Rumunijos ministeris 
pirmininkas Octavian Gogą.

Titulescu telegrafavo dak
tarui Maniu, kad jis eina iš
vien su Valstiečių Partija 
prieš fašistus.

gauta žurnalui visas šimtas 
skaitytojų.

Kaip einasi, draugai? Dar 
nė sykio Johnnie Orman susiti
kęs mane nesušuko: “Chicaga 
pakilo kaip audra!”

Dar apie Chicagą. Vilnie
čiai susilaukė naujo, gero, la
bai gabaus ir prityrusio darbi
ninko ypatpje drg. Valatkos. 
Mes vėliname draugui Valatkai 
geriausio pasisekimo darbuotis 
naujoje įstaigoje ir naujoje ko
lonijoje.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio 4, 1938

Gausi Sovietą Vadžios Para
ma Didelėm Šeimynom

Maskva. —- Per pusantrų 
metų nuo aborcijų uždrau
dimo, Sovietai išmokėjo 
šimtus miliomj rublių para
mos šeimynoms, turinčioms 
po daugiau vaikų. Vien so
vietinėj Baltarusijoj sušelpė 
dideles šeimynas 48,400,000 
rublių ir pastatė 38 naujus 
motinystės namus ir auklė- 
tuves.

28 Nuošimčiai Bedarbių 
Nebuvo Susirašę

Washington. — Bedarbių 
sąrašų administratorius J. 
I). Biggers suskaitė 7,822,- 
912 darbininku ir darbinin
kių, galinčių ir norinčių 
dirbti, bet negaunančių dar
bo. Bet tas skaitmuo buvo 
paremtas tik bedarbių raš
tiškais atsakymais atvirlai
škiuose, kurie buvo per paš
tą išsiutinėti į, sakoma, “vi
sus namus” šalyje.

Bet kai Biggers paskui 
pasiuntė žmones tiesiogi
niai su rašyt bedarbius tam 
tikrose vietose ir jie, eida
mi per namus, surašė 1,950,- 
000 bedarbių, tai pasirodė, 
jog tose pat vietose 28 pro
centai bedarbiu nebuvo su- 
siregistravę ant minimų at
virlaiškių. Daugelis jų buvo 
visai negavę tokių atvirlaiš
kių su klausimais.

Pagal patikrinimus, pada
rytus minimose,, vietose, to
dėl, Biggers, bedarbių są
rašų administratorius, skai
tliu o j a, kad visoj šalyj yra 
apie 10,870,000 bedarbių. 
Čia dar nepriskaitoma pora 
milionų bedarbių, kurie ne
teko užsiėmimo per didžių
jų kapitalistų “sėdėjimo 
streiką” prieš Naująją Da
lybą bėgyje trejeto paskuti
niu mėnesiu, v <-

Fašistai Prisipažįsta Biotinę 
Apie Teruel Paėmimą

Barcelona, Ispanija.—Jau 
praeitą penktadienį fašistai 
buvo pasigarsinę, būk jie 
atkariavę nuo liaudiečių Te
ruelį; bet sausio 2 d. dalei- 
do, kad tas miestas “dar 
gali būti liaudiečių ranko
se.” Fašistų generolo Aran- 
dos kariuomenė “laukianti 
geresnio oro įžengt” į Te-

Dabar siaučia mūšiai apie 
Concuda Teruelio apylinkėj 
dviejų pėdų gilumo snieguo
se ir smarkiuose šalčiuose.

ORAS
Šis antradienis būsiąs ap

siniaukęs ir šiltesnis, kaip 
spėja N. Y. Oro Biuras.

Pirmadienį temperatūra 
buvo 31. Saulėtekis 7:20; 
saulėleidis 4:41.

Tai viena iš daugelio Sovietų Sąjungos moterų orlaivi- 
ninkų. Jos vardas Matilda Gutnikova. Ji stovi prie sa
vo orlaivio Maskvos erodrome. Matilda yra Ordžoni- 
kidzes mašinų fabriko darbininke.

3 KORESPONDENTAI UŽ
MUŠTI TERUEL FRONTE
Saragossa, Ispanija. — 

Atsitiktinais kanuolių šovi
niais Teruel fronte tapo už
mušti trys laikraščių kores
pondentai : a m e r i k i e čiai 
Bradish Johnson iš “News 
Week” ir Ed. J. Neill iš 
Associated Press, ir anglas 
korespondenetas Richard 
Sheepshanks. Jie buvo auto
mobiliuose Caudete mieste
lyj, kuomet trenkė ten keli 
šoviniai iš mūšiu fronto, v

Neill buvo kilęs iš Me
thuen, Mass.

Žydė Rumunų Karaliaus My- 
lėtinė Apleidžia Rumuniją
Bucharest, Rumunija. — 

Tvirtinančiai pranešama, 
kad iš Rumunijos išvažiavo į 
Paryžių Magda Lupescu, 
žydė mylėtinė Rumunų ka
raliau/ Carolio, dėl kurios 
jis andai pavarė savo kara
lišką pačią.

Naujasis ministeris pir
mininkas Gogą, pradėdamas 
aršius persekiojimus prieš 
žydus, stipriai patarė kara
liui nusikratyti Magdos, 
dukters vargingo'žydo pirk
lio.

Naziii Vadai Pirko Namus 
Po 3-4 Milionus Markių
Berlin. — Įvairūs nazių 

partijos vadai yra užsimo
kėję po 3 iki 4 milionų mar
kių už savo privačius na
mus. Tie pinigai yra su
grobti iš šalies iždo, sako 
pareiškimas, kurį išleido 
slaptas suvažiavimas, su
šauktas prieš' Hitlerio dik- ( 
tątūrą.

JAPONIJOS TAVORAI VIR
TO NELABU “PINIGU”

Colon, Panama.—Žmonių 
boikotas privertė krautuvi
ninkus pašalint Japonijos 
dirbinius. Idant patenkint 
kalėdinius ir naujametinius 
dirbinių reikalavimus, Pa
namos krautuvininkai užsi
sakė tokių smulkių dirbinių 
iš Jungtinių Valstijų. Bet 
labai nustebo, kad vietoj 
amerikoniškų gavo japoniš
kus dirbinius iš Amerikos.^

Pasirodo, kad Amerikos 
krautuvininkai persiuntė į 
Panamą japoniškus dirbi
nius, kurių negali parduot 
Jungtinėse Valstijose per 

i boikotą prieš Japoniją.

Sen. La Follette Reikalauja 
Daugiau Šalpos Bedarbiam
Washington. — Pažangus 

senatorius R. M. LaFollette 
reikalauja daugiau skirt be
darbiam pašalpos, pakeliant 
taksus tiem kapitalistam, 
kurie gali juos mokėti.

LaFollette kritikavo val
džią, kad jinai per paskuti
nį pusmetį sumažino pašal
pas po $245,000,000 per mė
nesį. Sako, tas sumažinimas 
blogai atsiliepė į visą biznį 
apskritai.

S o c i a 1 ė Apdrauda Apima 
36,000,000 Žmonių Amerikoj

Washington. — Po be
darbių ir senatvės apdrau
da paeina 36,000,000 žmonių 
Jungtinėse Valstijose. Per
nai 1,551,000 senių 42-se 
valstijose gavo šiokias to
kias pensijas pagal socialės 
apdraudos įstatymą.
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ISPANIJOS UAUDIEČIAI UŽKARIAVĘ 
NAUJAS POZICIJAS PRIE TERUELIO

Meksika Panaikina Aliejaus 
Sutartį su Amerika

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Cardenas pa
naikino senąją sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis dė
lei išnaudojimo aliejaus šal
tinių Meksikoj. Prezidentas 
sako, amerikinės kompani
jos turės atiduot Meksikai 
paskirtą nuošimtį pagami
namo aliejaus-žibalo, jeigu 
norės toj šalyj toliau varyt

japonai Nusigandę Gili
nu Užpuldinėjimų

Shanghai, saus. 3.—Japo
nus ima baimė, kad chinai 
vadinami “teroristai” kas
kart dažniau užpuldinėja 
Japonijos karius ir valdinin
kus tose srityse, kurias už
ėmė japonai.

Japonų komandieriai vis 
griežčiau reikalauja, kad
europiečiai ir amerikiečiai farmeriais. Jis tikrino, ka< 
iš- Shanghaj aus Tarp tau ti- tokia programa aprūpinu 
nes Dalięs atiduotų įjapo- šaliai atsargą lauko ūkfy

‘ j ir tokiajn atsįti 
eigų kada pasitaiky

nų armijos rankas chinus, produktų 
veikiančius prieš Japoiųją. Ikimuį jei„

Chinai patriotai nušovė tų nederlius.
Chang Hsiną, chiną laikraš-Į Prezidentas reikalavo iš 
tininką, kaip japonų šnipų, ]eist įstatymą, kuris užtik 
ir išleido persergėjimą, jog rintų būtinas gyvenimai- ai 
šaudys visus, kas tik sėb-'gas visiem darbininkam i 
raus su priešais. Paleido apribotų darbo valandi 
namie darytą bombą į namą ' skaičių — “nutiest griMs 
Ku Shingo, kito chino laik- žemiau kurių negalėtif'Tlu 
raštininko, palaikančio ry- puit algos ir uždėt lūbae 
šius su japonais. Viena chi- aukščiau kurių negalėtų bū 
nų bomba buvo įmesta į Ja- iškeltos darbo valandos.”, i 
ponijos konsulo sodą Fran- 
cūzų Koncesijoj.

_ gaut didesnes algas per ben'
TF RBW1 TP Sk i dras derybas su samdyto^ 
JCl JI JI Ik Jfifc • jais.

Rooseveltas smerkė tuo^ 
spekuliacinius fabrikantus- 
kurie perkelia savo pramo' 
nes į tokias vietas, kur Jira 
žiausia temokama darbiniu1 
kams.

Prezidentas aštriai kriti 
kavo įvairius monopolius i 
trustus, kurie, apeidami įs 
tatymus, stengiasi visą žmo 
nių gyvenimą suimt į sav< 
saują; bet, girdi, tokie ka 
pitalistai sudaro tiktai ma 
žumą. Anot Roosevetto 
Naujoji Dalyba kovoja n< 
prieš biznį abelnai, kaip pa 
sakoja jos priešai, tik prie 
neteisėtą, despotišką biz 
nį, kuris paskutiniu laiki 
veda ir sėdėjimo streik; 
prieš valdžią.

Rooseveltas 
kad nežiūrint priešų riks 
mų: mažint šalies išlaidą 
bedarbių lėšomis, jo valdži: 
neapleis bedarbių; ir jeigi 
privačiai samdytojai nedua 
jiem darbo, tai valdžia sten 
gsis surast jiem pašaipiau 
darbų ir niekam neleis bą 
du mirti.

Baigdamas, Rooseveltas pa 
reiškė: “Aš nežadu suvilti i 
apleisti žmones,” kurie 
muose išreiškė tokį platų pasi 
tikėjimą Naujosios Dalybos vai 

sutartinai sudžia.

ROOSEVELTO KALBA 
KONGRESE

Washington, saus. 3.— 
Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas atsidariusioje 
kongreso sesijoj, visų pirma 
kreipė dėmesį į dabartinius 
ir grąsinamus karus, ku
riais pasauliui gręsia plėš
riosios šalys (fašistinės). Jis 
priminė pastangas, kurias 
Amerikos valdžia darė ir 
daro taikai grąžint arba ją 
palaikyt. Nurodė, kad ši ša
lis vengė karo, nežiūrint 
šiurkščių karinių provoka
cijų (kaip kad iš Japonijos 
pusės). Bet idant Amerika 
galėtų atremt gręsiančius 
pavojus ir tarnaut kaip tai
kos jėga, tai ji turi būt tin
kamai ginkluota demokrati
nė šalis, sakė prezidentas. 
Jis dėjo taikos palaikymo 
viltį į demokratines šalis ir 
išreiškė pageidavimą, kad 
sugrįžtų demokratija ir tuo
se kraštuose, kur jinai pa
naikinta.

Užtikrint farmeriam žmo
niškas kainas už jų produk
tus, apsaugot juos nuo spe
kuliantų nagų, prezidentas 
Rooseveltas teigė ūkio ga
mybos laisvą valdišką kon
troliavimą

: -į Ui, M*

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik R*- 

težius, o KlaiMsit 
Pasaulį!

24 Valandą Mūšiai “Tikra 
Ėjo Liaudiečių Naudai”

Washington. — Ispanijoj 
valdžia telefonu pranešė sa 
vo ambasadoriui Fernandu 
de los Rios, Washingtone 
jog respublikiečiai ne til 
“atlaiko Teruelį (nuo f ašis 
tų), bet užkariavo kelia: 
naujas pozicijas už Terue 
lio.” ' 

ted Press praneša, 
“liaudiečių plieno lankas'ap 
link Teruelį atsilaiko ir at 
muša įnirtusias fašistų kon 
tr-atakas mūšyje, kur daly 
vau j a 250,000 armijos į; 
abiejų pusių.”

Respublikos radio prairę 
šė, jog liaudiečiai atkirtodv 
fašistų atakas arti Teruėlii 
ir jog kova per paskutine; 
24 valandas “tikrai ėjo nau 
dai” liaudiečių. Jie, be kit 
ko, nušovė du fašistų lėktų 
vus ir atėmė iš priešų Kai 
vą num. 1702.

Bet toks įstatymas hepa' 
stos kelią darbininkams iš

užtikrmo
- --
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Apie Mūsą Tolimuosius Brolius
Savu laiku “Laisvėje” buvo rašyta 

apie gražų sugyvenimą ir susikalbėjimą 
tarpe Uruguajaus, lietuvių komunistų 
ir socialistų. > Dabar mūsų draugų leid
žiamas “Darbas” praneša apie tolimes
nius bendro fronto tikslus. Ten norima 
ir kultūrines pažangiąsias spėkas apvie- 
nyti. Deja, kol kas, nesiseka. “Darbas” 
rašo: )

“Po sudarymui Bendro Fronto prieš 
karą ir fašizmą, už demokratiją, buvo 
manyta daug daugiaus, negu iki šiol 
yra nuveikta vienybės klausime.

Pažangioji Uruguajaus lietuvių ko
lonija, sutiko su didžiausiu džiaugsmu 

'B. F-nto sudarymą, nes visuose pasi
kalbėjimuose su darbininkaisr~isgirs- 
davome, kad atėjo galas 'skaldomojo 
darbo ir nuo dabar, prasidės demokra
tinių jėgų susicementavimas.

Turim B. Frontą tarp socialistų ir 
komunistų.

Mes siūlėm B. Fronto Komiteto po
sėdžiuose, socialistams, suvienyti kul
tūrines organizacijas ir įsteigti viešus 
lietuvių kultūros kliubus, kaip Ceros 
taip ir Centro rajonuos.

Pasiūlymą sudaryti kultūrinius cen
trus, socialistai atmetė dėl sekančios 
priežasties: lietuviai socialistai ir U. 
L. K. D-ja dirba ir viską aukoja išlai
kymui “N. Bangos”, ir jei įeitų į kul
tūrinį kliubą, tai “N. B.” nustdtų para
mos.

Bet dar ne čia glūdi pamatinė 
trukdomojo darbo priežastis.

Tikrieji kaltininkai skaldymo lietu
vių kolonijos jėgų vienybės, tai bus— 
trockistiniai-fašistinės įtakos^ elemen
tai, kurit/os mes rasim, pas vienus ir 
pas kitus, tik pasireiškę įvairiose for
mose.

Todėl reikalinga padaryti galas troc- 
kištinei-fašistinei įtakai visose progre- 
syvėse Uruguajaus lietuvių kolonijos 
organizacijose, nes trockizmas šian
dien jau gerai pažįstamas, kaipo fa
šizmo talkininkas, skaldymui darbinin
kų vienybės.”

sistema reikštų fašistinę stambiojo biz
nio diktatūrą.

Tai išvada, su kuria galima pilnai su
tikti. Stambusis kapitalas ima valdžią 
už gerklės ir ruošia dirvą fašistinei dik
tatūrai. Gerai, kad tą tiesą, kurią Ko
munistų Partija skiepija Amerikos žmo
nėms jau senai, dabar pripažįsta Roose
velto valdžios žmonės. Labai gerai, kad 
tie žmonės tą tiesą viešai skelbia ir žada 
kovoti prieš stambiojo biznio bandymą 
sufašizuoti Jungtines Valstijas. Toje ko
voje, be abejonės, ir Ickes, ir Roosevel
tas ras komunistus ir visus klasiniai są
moningus Amerikos darbininkus savo ge
riausiais talkininkais. Ištiesų, kaip iki 
šiol, taip ateity šitie darbininkai bus tos 
kovos priešaky. Tegul tik Roosevelto val
džia nebedaro nusileidimų stambiajam 
bizniui. Tegul tik ji atsistoja ant kojų ir 
pasako, kad užtenka trauktis į dešinę, 
kad reikia kovoti.

Nei Jackson, nei Ickes nesirinko žo
džių pasmerkimui finansinės ir pramo
ninės plutokratijos. Ickes nurodė, kad 
šimtą dvidešimt milionų žmonių bando 
suvaryti į ožio ragą tiktai šešios dešim
tys šeimų (tai yra, stambiųjų kapitalis
tų), kurios turi į savo rankas pagrobę 
Amerikos finansinę ir pramoninę vado
vybę. Jos, tos šeimos, nori, kad tie žmo
nės leistų joms įvesti fašistinę diktatū
rą.

Bet ar Amerikos žmonės leis joms tą 
atsiekti? Ickes sako kad neleis. Mes irgi 
sakome, kad neleis. Deja, tas labai daug 
priklausys ir nuo Roosevelto valdžios. 
Jei valdžia tiktai kalbės prieš plutokrati- 
ją, o nieko nedarys, idant ją suvaldyti, 
tai ilgainiui plutokratija savo tikslą pa
sieks ir sutremps visas žmonių demokra
tines teises.

LAISVE .

Iš Žvalgybos Darbo 
Istorijos

Napoleonas I pašventė j narių, o iš tikrųjų Have jam kius religinius dalykus ir iš vi- 
uždąvinį Sužinoti visą, kas so jos amžiaus klausė išpažin- 

1 1 ’ ties.
Kol savižudė parašė testamen

tą ir popas išklausė išpažinties, 
susirinko apie 70 pravoslavų, 
pažįstamų ir giminaičių su “mir- 
štančiąja” atsisveikinti. Kai tik 
popas savo liturgiją užbaigė, 
tuojau prasidėjo atsisveikinimai 
ir, pravoslavų papročiu, bučia- 
vimąsis, kuris užsitęsė vėl apie 
pusvalandį.

Greitoji pagalba jau norėjo 
tuščiomis važiuoti, bet savižu
dės artimieji prašyte prašė dar 
“vieną minutę”, dar “vieną se
kundę” palaukti.

Kol tą visą ilgą procedūrą at
liko savižudė dar gerokai nu
vargo ir po to visai jau iš tik- 

,rųjų silpna nugabenta į Kauno 
miesto ligoninę. Sako, jeigu ji 
būtų buvus tuojau po apsinuo
dijimo nugabenta į ligoninę, tai 
nesunku būtų buvę ir pagydyti, 
o dabar jau visaip galį būti.

Antradienis, Sausio 4, 192

buvo šaukta, bet jos neįsileido į su ano anglo pasakymu, ale 
vidų. Sako, savižudė testamentą savo kailio mums tenka patį-—4 
rašanti. Testamento 
nusitęsė apie pusvalandį.

Baigiant rašyti testamentą at
vyko popas,; kuris vėl apie pus
valandį savižudei kalbėjo viso-

Aštrūs Žodžiai, Teisingas Balsas
Pereitą savaitę oro bangomis (per ra

dio) kalbėjo du stambūs žmonės iš Roo
sevelto administracijos štabo. Tai buvo 
Robert Jackson, generalio prokuroro 
padėjėjas ir Harold L. Ickes, vidaus rei
kalų sekretorius. Jų prakalbos buvo tik
rai nepaprastos ir jau daug, daug metų 
nebegirdėtos Washingtono valdžioje. Ai
šku, kad tas jų prakalbas yra užgyręs 
patsai Rooseveltas. Reakcinė spauda tie
siog teigia, kad Jackson ir Ickes prakal
bas Rooseveltas sudiktavęs, kad tai bu
vęs balsas ne jų, bet prezidento.

Jackson ir Ickes iš didžiųjų kanuolių 
šaudė į Amerikos didįjį biznį ir šaudė, 
mūsų supratimu, Jabai puikiai. Amerika, 
jie teigė, atsidūrė kryžkelyje. Stambu
sis biznis paskelbė ekonominį streiką ir 
valdžiai ir žmonėms. Štai kame priežas
tis dabartinio didėjimo nedarbo. Trus* 
tai, monopoliai, didieji biznio ir pramo
nės Šulai yra sudarę suokalbį.

Ko jie nori? Jie nori atsukti istorijos 
ratą atgal; jie nori nušluoti Naująją 
Dalybą, sugrįžti į Coolidge ir Hooverio 
laikus, kai jie darė taip, kaip norėjo, kai 
kapitalas nebuvo nei kiek pažabotas. Bet 
dabartinėse sąlygose, sakė Ickes, tokia

Amerikos Studentija
Jau nebesnaudžia ir Amerikos studen

tija. Tai puikiai parodė Amerikos Stu
dentų Unijos suvažiavimas, tarpe kalėdų 
ir naujų metų įvykęs Poughkeepsie, N. 
Y. Ten susirinko beveik iš visų Ame
rikos kampų penki šimtai jaunų vaiki
nų ir merginų, tiesiai iš vidurinių mo
kyklų, iš kolegijų, iš universitetų ir svars
tė šios šalies ir viso pasaulio žmonių rei
kalus—svarstė rimtai ir nuosaikiai. Stu
dentų Unija turinti dvidešimt tūkstančių 
narių. Tai pusėtinai didelė organizuotų 
studentų grupė. Suvažiavimą net pasvei
kino prezidentas Rooseveltas ir pagyrė 
pažangiuosius studentus už jų susirūpi
nimą svieto reikalais.

Studentų suvažiavimas pasisakė už 
boikotavimą Japonijos ir Vassar kolegi
jos aikštėj ant laužo sumetę sudegino šil
kines pančiakas, šalkinius kaklaraiščius, 
ir net šilkinius marškinius. Tuomi jie iš
reiškė savo politinį nusistatymą prieš 
Japonijos plėšikišką karą Chinijoje.

Šiame suvažiavime buvo iškeltas ir la
bai karštai diskusuotas klausimas stu
dentų atsinešimo linkui karo. Pernai 
unijos suvažiavime buvo priimtas taip 
vadinamas “Oxford Pledge”, kuriame 
studentai prisaikdinami pasižadėti ne
remti jokio karo, kurį vestų Amerikos 
valdžia. Bet pastarųjų metų įvykiai (Is
panijoj ir Chinijoje) šio to pamokino 
studentus. Iš karštų pacifistų juos pada
rė realistais. Pamokino, kad toks nusi
statymas nebeatatinka sąlygoms. Nejau
gi studentai pasiliktų neitrališki, jeigu 
Japonijos, ar kitos kurios fašistinės ša
lies atskridę orlaiviai pradėtų sėti ugnį 
ir mirtį ant Amerikos ramių žmonių? 
O kad taip gali atsitikti, tai puikiai pa
rodo fašistų orlaivių baisūs aarbai Chi
nijoje ir Ispanijoje. Italijos ir Vokietijos 
orlaiviai terioja žmones, miestus ir kai
mus Ispanijoje. Japonijos orlaiviai nu
lėkę už daug šimtų mylių sėja naikinimą 
ir mirtį ant Chinijos miestų ir-kaimų.

Štai kaip dalykai stovi šiandien. To
dėl studentai savo suvažiavime atmetė 
tą savo pernykštį grynai pacifistinį nu
sistatymą. Jie pasilieka priešihgi impe
rialistiniam karui ir Amerikos (militariz- 
mui, tačiaūs jie reikalauja, kad Ameri
kos valdžia Tartus! su kitomis demokra
tinėmis šalimis ir suvaldytų fašistinius 
agresorius. Tai, mūsų supratimu, reališ- 
ka, teisinga pozicija.

daug laiko ir darbo, kad, iš 
vienos pusės, tvirtai pasta
tyti žvalgybą savo armijoj, 
o iš kitos—su tos žvalgybos 
pagelba apsisaugoti nuo sa
vo priešų.

1797 m. rugsėjo 20 d. Na
poleonas I iš Passeriano ra
šo savo generolui Diuma, 
kad pasiųstų šnipus į Tries
tą, Laibachą, Goricą, sužino
ti Gorico tvirtovės pulkų 
vardus ir kanuolių skaičių.

1798 m. rugsėjo 17 d. Na
poleonas I iš Kairo (Aigip- 
tas) rašo generolui Diu- 
piui: Įsakykit nukirsti gal
vas dviem šnipam ir pervil
kti jų lavonus per miestą 
paskelbus, kad jie buvo vie
tiniai šnipai.” Tokiais me
todais jis norėjo įgazdinti 
gyventojus. Tiesa, Napoleo
no I metodai buvo primity
vūs, bet tuo metu jie buvo 
veiksmingi, kad kitiems ne
sinorėtų užsiimti šnipinėji
mu.

Napoleonas ^1, ruošdama
sis žygiui į Maskvą, 1811 m. 

r gruodžio 20 d. iš Paryžiaus 
rašė vienam savo patarėjui 
— hercogui Bassano: “Pa
rašykite šifru baronui Bin- 
jon (francūzų pasiuntinys 
Varšavoj), kad jei kils ka
ras, tai aš numatau priko
mandiruoti jį prie savo vy
riausios stovyklos ir pavesti 
vadovauti slaptąjai policijai 
šnipinėjimui priešo armijoj, 
sugautų laiškų, dokumentų 
vertimams, ir tt. Užtat rei-' 
kia, kad jis tuojau suorgani
zuotų gerą slaptą policiją, 
atrastų du lenkus, gerai kal
bančius rusiškai, keletą ka- 
rių, gabių ir pjlnai patiki
mų, vieną jų gerai žinantį 
Lietuvą, kitą — Volinių, Pa- 
doliją ir Ukrainą, pagaliau, 
trečią — kalbantį vokiškai 
ir gerai pažįstantį Lifliandi- 
ją ir Kurliandiją. Jų vado
vybėj bus 12 uoliai patikrin
tų agentų, kurie bus apmo
kami atatinkamai svarbu
mui gautų jų žinių. Pradžiai 
trys nurodyti agentai turi 
užverbuoti sau savo agen
tus kelyje iš Peterburgo į 
Vilnių, iš Peterburgo į Ry
gą, iš Rygos į Klaipėdą, ke
lyje iš Kijevo ir trijuose 
keliuose iš Bucharest© į Pe
terburgą, Maskvą ir Gardi
ną; kitus pasiųsti į Rygą, 
Dinaburgą, Pinsko balas, 
Gardiną 
žinias 
stovį.”

yra priešininko lageryje.
Kada Lelijuso svitoj paži

no vieną oficierių, kuris toj 
delegacijoj buvo vergo for- 
mo, tai kad atitraukti nuo 
savęs įtarimą, buvo privers
tas išplakti tą oficierių ir 
tuom įrodyti, kad jis yra 
vergas, o ne oficierius. Bet 
ir tas manevras, matyt, ne
pasisekė, ir delegacijos na
riams visgi neleido vaikščio
ti po lagerį. Juos laikė labai 
arti nuo namo, visaip juos 
mylėdavo, o į lagerį neleis
davo. Tada Lelijus ėmėsi 
primityvios, bet tada labai 
įdomios priemonės. Jis įsakė 
vienam savo tarnui išvogti 
vieną jo arklių. Tas taip ir 
padarė. Ant rytojaus Leli
jus pareiškė, kad jam pavo
gė arklį. Jį tikino, kad to 
būti negali. Bet Lelijus pa
siprašė, kad jam leistų pa
čiam pažiūrėti ir įsitikinti, 
kad jo arklio lageryje nėra.

KAUNAS. — Šiuo metu Lie
tuvoje yra 31,689 pramonėsV V VWVVJV J X j JI CAJ 1 1V11VO

Gavęs, leidimą prajoti per (įmonių darbininkų, .kurie dirba 
lagerį, jis, žinoma, ne tiek į tokiose įmonėse, kur yra ne ma- 
<5^vo arklio jieškojo, kiekižiau 5 suaugusiųjų darbininkų.kiek | žiau 5 suaugusiųjų darbininkų, 
žiūrėjo ginklų ir ūpo savo i įmonėse, kuriose samdoma ma- 
būsimo priešininko lagery- v’ 
je. Jeigu daugiau dviejų 
tūkstančių metų atgal tai 
buvo gana vykusi priemonė, 
tai dabar šitos priemonės 
atrodo labai naiviai. Vienok 
šita priemonė parodo, kaip 
atkakliai veikė seniausiu 
laikų žvalgybininkai, kad iš
pildyt pastatytą uždavinį.

A. Ramutis.

Respublikiečiy Kanuolės Pa- 
liuosavo 230 Kalinių

Teruel, Ispanija. — Liau- 
diečiai tankų kanuolėmis 
pramušė kalėjimo sieną arti 
seminarijos ir paleido 200 
vyrų ir 30 moterų, kuriuos 
fašistai buvo ten įkalinę tuo 
laiku, kai jie dar tebevaldė 
seminariją.

LIETUVOS ŽINIOS

ir turėti kasdien 
apie sutvirtinimų

luny Diktatoriaus Partija Dabartinio ministerio pit- ** J hinlkrt
Mažai Tegavo Balsų ninko Gogos fašistų partija 

tegavo tik 9 procentus at
stovų seimo rinkimuose; 

Bucharest, Rumunija. — šalies valstiečių partija—20

proc., liberalai (demokrati
nė buržuazijos partija)—36 
proc. ir “geležiniai” gvar
diečiai, taipgi fašistai,—15 
proc.

Šitaip Napoleonas I kūrė 
žvalgybą kelyje, kuriuo jis 
ėjo į Maskvą. Jis tik pamir
šo, kad jam prisieis panikoj 
trauktis ir kad ant Berezi- 
nos nebuvo tilto. Kaip žino
ma, daugybė Napoleono ka
reiviu žuvo Berezinos van
denyje. Bet ruošėsi žygiui į 
Maskvą Napoleonas gana 
uoliai.

Žvalgyba karo- veiksmų 
metu veikė ir seniausiuose 
laikuose. Priemonės, kurios 
buvo taikomos tuomet, kad 
sužinoti priešininko jėgų 
stovį, buvo, žinoma, labai 
primityvios, bet tais laikais 
jos būdavo labai gudrios ir 
rodė, kokioj kryptyj veikė 
žvalgybininkai.

Įdomus toks faktas. Prieš 
200 metų iki mūsų eros, 
Punų karų metu, Rymo kar
vedys Kornelius Scipijonas 
pasiuntė savo žvalgybininką 
Lelijusą žvalgybai į karta- 
gehiečių lagerį. Jis pasiuntė 
jį kaip vieną iš delegacijos

žiau kaip 5 darbininkai, šiuo 
metu dirba daugiau, negu 10,000 
žmonių.

Pramonės įmonėse, kur buvo 
samdoma daugiau 5 darbininkų, 
1936 m. dirbo 25,800, o 1935 m. 
dirbo tik 23,000 darbininkų.

ŠYPSENOS

ŠAIPOKO AVANTIŪRA

Šiuomi šaipokas lenkia savo 
kaklo mazgą prieš visus ir vi
sas, o labiausiai—pikčiurnoms! 
šaipokas šį kart labai geroj 
nuotaikoj, tai to paties ir jums 
vėlina! Pikčiūrnavimą šaipokas 
neigia, nes jis gadina kraują. 
Todėl visi ir visos laikykitės 
amerikonų priimto patarimo: 
kyp smailing.

O dabar šaipokas duos jums 
priklodą, kada tai pasakytą di
džio anglų rašytojo Tamošiaus 
Carlyle. Jis yra pasakęs: “Pa
prastai yra daug naudingiau 
skaityti savo defektus, ne kaip 
girtis savo atsiekimais.”

Nors šaipokas pilnai sutinka

Kauno Ąžuolyną Užpuolė 
Amaras

Miškininkai specialistai pa
stebėjo, kad Kauno ąžuolyno 
ąžuolai yra apnikti kempinės 
amaru. Tas amaras esąs me
džiams toks pavojingas, kad jis 
medžius visiškai suėda, ir me
džiai virsta ant žemės, sudary
dami pavojų net žmonėms. To
kio amaro esą apnikti ir kai ku
rie pajesio ąžuolai.

Miesto ąžuolyną amaras ap
nikęs dėl to, kad ąžuolynas buvo 
menkai prižiūrimas: mindžioja
mos šaknys, rudens metu 
grėbstomi lapai, tai gi medžiams kad Komunistų Partija rei- 
natūralinių trąšų nepaliekama, kalauja, idant Amerikos 
o dirbtinėmis trąšomis niekas valdžia susijungtų SU Ang- 
nepatręšia. Jau ir šiaip piliečiui lija, Francija, Sovietų Są

junga ir kitomis demokrati
nėmis šalimis ir suvaldytų 
karo provokatorius fašistus. 
Ir štai dabar Rooseveltas 
reikalauja kongreso, kad 
paskirtų daug pinigų naujų 

i karinių laivų statymui. Ar 
šitam Roosevelto žygiui pri
taria Komunistų Partija?

rašymas i visai kas kita, šaipokas piln\ 
| įsitikinęs, kad didelė didžium 
netašytų žmonių netik patys gi
riasi, bet trokšte trokšta, kad ir 
kiti juos girtų.

štai, va, aną dieną šaipokas 
susitiko savo prietelkaitę Spaus
tyna Plačiakulniūtę, kuri turėjo 
ką tik nusipirkusi naują kepurę, 
žinodama, kad šaipokas nusima
no apie madas, paklausė:

—Kaip pritinka man mano 
kepurė, šaipokėli?

—Ta kepurė tau, Spaustynė- 
le,—sakau,—gan pritiktų, jeigu 
būtų galima nuimti tau tavojo 
amželio bent 25 metelius....

Ir ar žinote, kas atsitiko? 
Spaustyna kad jau tvojo šaipo
kui su kolyta per labonę, kad 
net žiežirbos pasipylė!

Davusi baisiai diorti lūk, nu
ėjo. šaipokas irgi nuėjo, kra
tydamas galvą....

Nuo dabar senmergės iš Šai
poko teisybės žodelio nei su peš
tuku neišpeši

Po tos nelaimingos tragedi
jos su Spaustyna, šaipokas nu
ėjo lietuviško teatro pamatyt. 
Vaidinta k o m edija-nekomedija 
“jbabai Atsiprašau”, po vadovys
te profesoriaus šumo. Aktoriai 
vaidino, kaip kuris norėjo, ir 
krėtė juokus, kaip mokėjo. Šai
pokui labiausiai patiko tame tra
gikomedijos kombine aktorius 
Lošk-Kaip-Nori. Ypač ta scena 
jam vyko geriausiai, kurioje jis, 
būdamas aukščiausioje ekstazėj, 
užgirdo auditorijoje savo beibę 
rėkiančią, čia jau aktorius buvo 
bebėgąs savo rėksniuką numal- 
dyt, ale režisorius jį sulaikė. 
Lošk-Kaip-Nori ir vaidino, ir 
beibei davė maldinančius ženk
lus nuo estrados. Viskas -buvo 
taip naturališka ir suprantama, 
kad “visa svetainė” juokėsi! 
Juokėsi ir šaipokas net išsišie
pęs !

šaipokas tuČ-tuojaus išpyški- < 
no apie tą teatrą ir jo aktorius 
neblogą recenziją,išdėstydamK'5^--^» 
kas buvo gražu, ir kas “fe!” * I 
Bet.... bosas šaipoko recenzijos 
gazieton nedėjo, paaiškinda
mas: “šaipoke, tu savo recenzi
joje ne visus aktorius pagyrei; 
režisorių ir autorių visai pamir
šai kredituoti. Juos visus reikia 
girti, Pakritikuosi'—blogai! Jie 
pyks iki grabo lentos ir ant ta
vęs, ir ant laikraščio! Geriau 
juos girk, tai dar užfundys; , 
peiksi, tai visko gali būt.... Ga
li pareiti namo su galva pana
šia į Karpatų kalnus, jeigu nesi
laikysi strategijos.” K

šaipokas paraudo....
—Ko paraudai, Šaipoke? — 

paklausė bosas.
—Iš gėdos, kad yra žmonių, 

kurie bijosi teisybės!—buvo pa
skutinis šaipoko žodis.

Jūsų drebąs,
šaipokas.

Klausimai ir Atsakymai
nu-Į Iš spaudos mes matome,

buvo matyt, kad ąžuolai nuskur
dę, kad jais niekas nesirūpina.

Jeigu ąžuolynas sunyks, tai 
Kauno miesto gyventojams bū
tų didelis nuostolis, nes ąžuoly
nas yra vienintelė gero oro at
sarga arti miesto ir vasaros lais
valaikiu čia esti pilna žmonių.

Savižude Atliko Ilgą Proce
dūrą, kol Išvyko į Ligoninę

KAUNAS. — Gruodžio 1 d. Atsakymas:
Kaune, žaliajame kalne, R,okiš-| Ne, nepritaria., Komunis- 
kio g., susipykusi su vyru, nuo- tų Partija priešinga džin- 
dijosi viena moteris. Nors apsi- geistų šauksmui, kad Ame- 
nuodijimas buvo sunkus, bet mo- rika turi didinti savo mili- 
teris dar pajėgė nubėgti pas sa- tariškas pajėgas ant van- 
vo kaimynus pagalbos prašyti. Iš ^eng įr an|. £emgs> 
čia buvo kreiptasi į miesto savi
valdybės greit, pagalbą ir pra- ■ Šitą klausimą plačiai luk- 
šyta savižudę nugabenti ligoni- štena “Daily Worker” edi- 
nėn. Itoriale gruodžio 31, 1937.

Greitoji pagalba nuvyko kur'Komunistų Partijos orga-
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nas nurodo, kad suvaldymui 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos pilnai užtektų dabar
tinės įtakos ir spėkos ap- 
vienytų demokratinių vals
tybių. Komunistai mano, 
kad visų pirma užtektų eko
nominio spaudimo ant Ja
ponijos, idant ją priveltus 
pasitraukti iš Chinijos. (De
ja, nei Franci ja, nei Angli
ja, nei Amerika neprmma 
šitos pozicijos, siūlomos So
vietų Sąjungos. (

Amerikoje didelio laivyno 
ir didelės armijos reikalau
ja kaip tik tie, kurie sau
kia, kad Amerika visai Į iš
sitrauktų iš tarptautinės^si- 
tuacijos, visai nėsikištų į 
taikos apsaugojimo reifcą^ 
lūs. Kaip tik Hearstas/ir * 
jojo kolegos šaukia už apsi
ginklavimą nuo kojų )ki ( 
galvos. Komunistai buvo’ ir į 
tebėra tam griežtai priešin
gi-

hwwaiin
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TRIES TO THINK
TO THE DOGS

Ten thousand dollars in cold 
cash was left by a Mrs. Hattie 
Fletcher for the care and maintain- 
ance of her favorite dog, Teddy.

Tearful Ted, otherwise known as 
Breadline Benny, who watches the 
relief check get smaller apd small
er and sees by the papers that 30,- 
000 men are going to be fired by 
a auto company, 'claims:

“Ah! It must be swell to lead a 
dog’s life!”

ONE-THIRD
Just a few blocks from the Edit

orial office the brown brick build
ings of the Ten Eyck Slum Clear
ance Project stand up as monuments 
for the America that can be.

Two thirds of the land area is 
used for fresh air and sunlight. 
Little children romp in the walks 
and older ones play in a large play
ground set aside for them,
night the light shines from the 
windows. and you can see clean 
walls, ice boxes, immaculate kitch
ens and spacious hallways, 
told there are no bed bugs 
cockroaches.

CHILD LABOR STORY
By EDNA RICHTER

Karl Marx’s words that “capital 
is in practice moved as much and as 
little by the sight of the degrada
tion and depopulation of the human 
race as by the probable fall of the 
earth into the sun” were never more 
incisively proved than in the history 
of the child labor amendment.

For 13 long years, since it was 
passed by Congress in 1924, the 
amendment has been buffeted about 
the halls of state legislatures.

Although 76 per cent of the 
people have been shown to be in 
favor of it, with a majority in eve
ry state, the amendment has been 
unable to obtain the ratification of 
the 36 states necessary before it 
could be written into the Constit
ution.

While the “coining of children’s 
blood into capital” has gone steadily 
on, hundreds 
have poured 
bying, and 
amendment.

The Baekers

its defeat in 
legislature last

Backing
are far from

Certainly,

child labor

business in 
child labor

I declared that the constitutional fa
thers didn’t know what they were 
talkng about when they wrote li
berty and equality into the basic 
law of the land.

, At the Black lobbying investiga
tion hearings last year, it was re
vealed that the duPonts, Wall Street, ' 

. and the reactionary southern textile 
' interests had for years supported 
the fight against the 
amendment.

i Side by side with big 
( the battle to kill the
amendment is most of the press.

j Hundreds of thousands of words 
have been printed to cover the 
ly fact that the newspapers are 
fighting the amendment tooth 
nail because they are among

Į worst exploiters of children, 
' systematic dodgers or even the in
adequate state laws limiting the em
ployment of children.

The reactionary upper hierarchy 
of the Catholic church has also 
constantly fought the amendment, 
and is credited with a large share

ug-

and 
the 
and

Į of responsibility for 
the New York State 
year.

. Wide Catholic
Catholics, however,

united on this question, 
the Catholic enemies of the amend
ment do not reflect the wishes or 
opinions of the many Catholic 
workers and trade unionists whose 
backs have known the burden of 
labor since early youth. Nor do they 
reflect the opinions of many dis
tinguished Catholic clergymen who 
are unwilling to lend the sanction 
of their church to the purposes of 
big business.

Although reaction will continue to 
fight the amendment, prospects for 
its ultimate ratification look 
er than ever before.

A. L. P. To Fight For
Independent political action

part of labor has brought meix. into 
the state legislatures who cannot 
so easily be deluded.

bright-

J. Orman To Visit 
Pittsburgh Area

RICHMOND HILLERS 
SET DANCE DATE Labor Stages A Hit 

“Pins and Needles”
are 
the 
and 
the

There are Jamborees and there 
Jamborees but the one that all 
young; Lithuanians in 
vicinity are waiting 
Ramblers Jamboree.

More LDS youth branches are 
going to be organized in order to 
attract young people andi to satisfy 
the needs and wishes ofjthe youth 
already in the LDS. The recent 
merger of the APLA and LDS has 
opened a new field for youth 
branches in the State of Pennsylva
nia and all efforts are being aimed 
organizing LDS youth branches. 
John Orman, LDS National Youth' 
Committee Secretary, will visit the 
territory in and around Pittsburgh 
in order to start individual youth 
branches whenever possible.

The success of the tour depends 
upon the cooperation of all con
cerned. Both youth and adults are 
urged to cooperate as much as pos
sible and 
ful mean 
ularizing 
LDS.

Many good results are 
since the people in these towns have 
voiced the opinion that until the 
merger is completed, it shall be 
hard to start any youth work. Now 
the merger is completed—we must 
start the work.

Schedule
schedule shall be as fol-

make this trip a success- 
of strengthening 
youth branches

Brooklyn 
for is

Ramb- 
Annual

Dance on January 29th and the 
“Ramblers Jamboree” will be held 
at the Casino Ballroom, reputed to be 
the finest in all Richmond Hill. It 
is located on the corner of Liberty 
Avenue and 114th Street.

The Richmond Hill 
lers are holding

There 
novelties 
later.

Į LDS 
their

will be new features and 
which are to be announced

RAT TAKES CHEESE
1938 STYLE

NEW YORK.—Labor Stage, run 
by the Inti. Ladies Garment Work
ers Union, has a hit on its hands. 
This organization has produced a 
play that is the talk of the town.

War, Mussolini, the poor unat
tractive working girl, the worker’s 
familly which “prefers” the park to 
a yacht, the ritzy dowager who ob
jects to picketing, the college grad
uate who must work in a depart
ment store, Hitler, Anthony Eden, 
all receive a terrific drubbing at 
the hands of the ILGWU.

In spite of its laughs and tune
ful melodies the show sacrifices 
nothing that workers hold dear. 
The message of labor is in every 
skit.

The actors in the opening number 
say they are “plain, simple, com
mon, ordinary everyday men and 
women who work for a living.” They 
have devoted their leisure to making 
Pins & Needles one of the most talk- 
ed-of and widely-written about suc
cesses on Broadway.

expected

At

I

14 and 15 — Ambridge,

ABOUT THE GIRLS

This is some-

The rest of the radio time will
a voice in the affairs of govern- ■ b0 devoted to stirring dramatizations

THE RULING CLAHSS
you like

that,” Alix t;

mean girlad- NEWS BRIEFS

like

e Truth!

in

I

Floyd Dewey.

He: Say, I have an idea! 
She: That’s beginner’s luck.

the Third 
a pamph- 
of world 

protracted 
New Eco-

did you 
to wash

active
Pitts-

and 
like

am
and

Ger- 
Com- 
large 
Lieb

to what you 
“Is that all?

it
it I

need to go far afield 
They are the very 

who are responsible

Station WM- 
honor of Le-

Luxemburg,
decades ago,

public ap- 
Jan. 9, at 
Mike Gold 
on “Poetry

them, 
spoil

But 
it by

its 
he

“I won’t do this again”, said the 
aviator who absentmindedly jumped 
from his plane without a parachute.

of thousands of dollars 
into propaganda, lob

bribery to block . the

22— Washington, Pa.
23— Youth Conference in

that 
here

let- 
“Is

“I guess this let’s me out”, said 
the gentleman as he pushed open 
the door marked “Exit”.

16 — meeting of 
LDS and APLA,

“Anything at all?” 
answered.
thing I dislike most 
always corrects some-

Either the way I

It 
on the

don’t

this
go-

and pop
in the

You can’t drive a nail with a 
sponge, no matter how many times 

you soak it.

The Young Communist League will 
hold a special memorial broadcast 
on January 14, over 
CA, at 9:30 p. m., in 
nin, Liebknecht and 
Communists who, two
distinguished themselves with their 
efforts on behalf of the youth of 
the world and their energetic 
struggle against the militarists who 
launched the World War.

Guest: It’s been half an hour since 
ordered that turtle soup.
Waiter: Sorry, sir, but you know 

how turtles are.

the home 
work to- 
our LDS

24 — South Side, Pitts-

made 
answered

A War “Brain Trust” consisting 
of ten “eminent men” has been nam
ed in Japan. Total capacity, one 
peanut.

Five to seven year old child laborers still work in southern and 
south-western shrimp sheds. Work often begins at 3 A. M. and 
continues to 9 A. M. A five-year-old girl was “one of the best 
shrimp workers in her shed.”

“All right.” 
“Sorry, wrong

ment that vitallly concern all of 
you.

friend, that 
pain in the

opening. The victim

25—Carnegie, Pa.

you 
Alix said.

especially, from the 
the youngs unrec-

* * *
Morning After.—Telephone voice: 

“Hello.”
Telephone voice: “Hello.”
Telephone voice: “How are you

by A. REDFIELD

When the section page is 
and the correspondence 
and there is no other activity, 1 
often walk the streets of Brooklyn 
and New York. Do these things 
sometimes. There is a world of 
things to learn by walking, and ob
serving.

Feel the irony as a signboard 
blaring ‘Thrift’ stands above the 
N. Y. ghetto. Watch the derelicts 
of the street draw their coat colllars 
closer to themselves to shut the wind 
out. It’s cold in the street and 
you often see them huddled about 
a make-shift fire of broken boxes 
and thrown-away paper. The houses 
are pretty sights. They stand, year 
after year, until they just fall like 
a deck of cards. One dim light 
illuminates the hallways and if 
you’re careful you may climb the 
wooden stairs without falling. In 

‘ the darkness grope for the door 
and walk in. One table, three 
chairs, a small stove, an old ice
box and a rusty sink. Don’t be 
frightened by the cockroaches run
ning for cover. The toilet is in 
the hall. God help you if there 
was a fire.

Seeing these things — remember, 
One Third of a Nation.

When you watch the long line 
of coughing, rasping, moaning people 
wait and wait for the clinic doctor 
—understand, One Third of a Na
tion.

When you read that another per
son died of malnutrition and that 
someone turned on the gas in a 
cold flat — think, One Third of a 
Nation.

Rickety bones and a alarming tu
berculosis rate in the slums of the 
world’s richest nation. People in 
slums while factories producing 
clothes and housing materials are 
shut down.

There can be only two solutions.
KNOWLEDGE
POWER
Act on that knowledge in political 

and industrial fields. Build your 
unions and organizations and take

Where has this money comę 
from? Who are the people behind 
the high sounding names of the Na
tional Committee for the Protec
tion of Child, Family, School, and 
Church, one of the chief foes of 
the amendment ?

Who supplied the cash for pro
fascist, anti-Semitic Sentinels of the 
Republic, whose chairman. Raymond 
Pitcairn, a director of the million 
dollar Pittsburgh Plate Glass Co., 
boasted that “the Sentinels had suc
cessfully opposed the child labor 
amendment.”

One does not 
to find them, 
same interests
for the present sit-down strike of 
capital. The same interests who 
are responsible for the defeat of 
the President’s progressive program 
in the Special Session of Congress. 
The very same people who only last 
week at the convention of the Na
tional Association of Manufacturers

RADIO BROADCAST TO 
HONOR YCL FOUNDER

The program will climax the year
ly day of commemoration known as 
“Three L Day.” set aside by the 
Young Communist League around 
the middle of January because it 
was just about that time that the 
three Revolutionary leaders died.

Headlining the program will be 
a speech by Gil Green, President 
of the United States Young Com
munist League. His remarks 
will consume a little more then eight 
minutes of the broadcast.

Plan Voice Issue 
In February

Recent attempts in boosting 
vance subscriptions have met with 
success and the Lithuanian-Ameri
can Publishers state that the VOICE 
of Ltthuanian-Americans sub drive 
must be pushed still further so 
that the magazine will come out 
late in February.

A representative of the Publish
ers has visited several cities in 
Massachusetts and found the re
ception quite favorable. “All that 
was necessary was to explain a 
little and there were many ready 
subscribers,” the secretary of the 
Publishers board stated.

In order to help the sub drive 
become a success volunteer com
mittees should be organized in each 
city to get additional subscribers. 
The magazine is assured of being 
popular and interesting but person
al soliciting is the most successful 
way of getting subs.

In view of the popular interest 
in the magazine, the Publishers 
state that it seems certain the 
magazine for Lithuanian-American 
youth will come out in February.

in the Living Newspaper fashion of 
the historic events surrounding the 
World War, allied intervention in 
the Soviet Union and the Fascist 
aggressions in Manchuria, Ethiopia, 
Spain and China.

Lenin’s 
cognized 
Not only 
Bolshevik

greatness has been re- 
throughout the world, 

was he the leader of the 
Party of the Soviet Uni

on and the founder of
International, but he was 
leteer and an economist 
renown. He died after a 
illness in 1924 after the 
nomic Policy, which he had inaug
urated, had established his success. 
He was succeeded by Joseph Stalin, 
recently reelected overwhelmingly by 
the Soviet People to the Soviet 
Council.

The Spartacus movement in 
many, which later became the 
munist Party, was due in a 
part to the efforts of Karl
knecht, the Socialist Reichstag depu
ty who denounced the World War, 
and Rosa Luxemburg, another So
cial Democrat who refused to be 
stamped into accepting a war which 
was definitely > imperialist.

Tea was first known as “chia” 
the English-speaking world!... Golf 
greens have been air-conditioned by 
a new apparatus designed by a 
Washington, D. C. inverntor!... The 
“sissies”: Steel-mill workers were 
given gumdrops and salt tablets in 
order to help them overcome the heat 
during the hot weather...

Johnnie’s
lows:

* January
Pa.

January 
people in 
burgh, Pa.

January 17—McKees Rocks, Pa.
January 18—Soho, Pittsburgh, Pa.
January 20 — Coverdale, Castle

Shannon, and New Eagle.
January 21—New Kensington, Pa.
January
January

Pittsburgh.
January 

burgh.
January

< GOLD TO SPEAK 
TO LABOR POETS NEW YEAR’S MET

BY AIDO CHORUS

Electricity and cheese is the lat
est combination for an effective 
mousetrap. This is a variation of 
the Sing Sing death chair applied to 
rodents.

I The trap consists of a metal-lined 
tube plugged in to house current. 
The cheese lies temptingly inside 
the tube
creeps into the tube, contacts the 
cheese and the metal, and—zing— 
mouse is dead! P. S. 
law protects human rodents

The game 
like 

those the LaFollette committee 
found on the payrolls of 2,500 in
dustrial corporations.

Another use for the helpful cur
rent is keeping barnacles away from , 
ships. A Danish inventor proved 
that by circulating a mild shock 
through the hull of the boat while 
in passage, it would arrive at its 
journey’s end free from all deep-sea 
attches. \

OUT TO THE WOODS 
WITH BUILDERS

The birds, the bees and the bab
bling brook — ah! that is the life! 
But we sophisticated urbanites 
can’t have all of that so we try 
temporary substitutes.

In prder to get the fresh air, 
exercise, sunshine (and, incidental
ly, FUN) which we all want, the 
Brooklyn Builders have set January 
9th as the date for an outing to 
Sunken Meadows. Members and 
friends who wish to come along and 
have a swell time must register im
mediately with John Gribas or Al
da Orman. Those who do not re
gister will not be able to go.

The Young Labor Poets of Amer
ica will make its first 
pearance Sunday night, 
122 E. 27th St., when 
speaks under its auspices 
for America.”

The author of “Jews Without Mo
ney” and columnist for the Daily 
Worker, will discuss present trends 
in American poetry, particularly on 
the left, and indicate the kind of 
verse needed in the present period of 
America. He is expected tę< dqal with 
these problems 
standpoint of 
ognized poets.

Five new poems, written by; young 
poets of the group, will be rea,d by 
the authors.

BREVITIES
OF BROOKLYN

How many new LDS members 
have YOU brought in during this 
present membership drive? The drive 
is now coming into 
stretch, you know,.so let’s
gether and continue to help 
grow larger yet!...

Have you $100,000? Do 
to risk your life in exciting sport?
The scientists, Professor and Mrs. 
Jean Piccard, offer you the oppor
tunity at the $100,000 price. Their 
specialty is flying into the strato
sphere, thirty miles or so above the 
earth’s surface, where the air is too 
thin for breathing, and important 
scientific fa^ts may be gathered. 
They need $100,000 for another 
flight. If you have the money you 
may go along, sitting in the gondo
la under the big gas bag. There are 
those, tired of monotony, to whom 
this offer would seem attractive, 
even at the risk of a severe bump 
on landing ...

The present Japanese-Chinese sit
uation recalls to my mind some
thing I read not so very long ago, 
concerning the barber of General 
Yen Hsi-shan, ruler of Taiyuanfu, 
China. The General is shaved every 
day and every day his bodyguard 
stands with pistols at the barber’s 
head lest the razor slip. What a vi
cious circle of nervous tension that 
must be, with the General jittering 
for fear barber will jitter, the barber 
jittering for fear the guards’ fingers 
will jitter and the guards jittering 
for fear of the General. If anyone of 
them takes one drink too many the 
night before, they’ll all be dead in 
a flash.

Every December 31st all roads 
lead to the New Year’s Eve Party 
of the Brooklyn Aido Chorus. From 
eight P. M. to two A. M. the crowds 
of old and young Lithuanians met in 
Laisve Hall to meet the New Year 
and raise cain in general.

Far better than last year—was the 
concensus of public opinion. Kaza
kevich’s K-Men did their part to sup
ply the" musical entertainment. There 
was no program but nobody missed 

■pit. : ,
’’ The hall was criss-crossed with 
blue and pink ’streamers and in the 
front a large sign blazing “Happy 
New Year!” struck your eyes as you 

; entered. Brunza is the fellow that 
worked the hardest and bestest to 
make the hall as festive-looking, as 
it did. Purvenas sold you a ticket 
at the door and Sherry immediately 
took it away as you entered. There 
were so many girls working at the 
table that I lost count of them.

A beautiful table lamp was won 
by Virginia Kerwin.

When New Year’s came —well,
you know how it is.

And then in the wee hours of the 
morning—some to other parties, 
some to bed and some to sigh and 
wait for another swell time at the 
neit Aido Chorus New Year’s Eve 
Dance. Dash.

Morris Carnovsky, Pheobe Brand, 
Luther Adler, Jules Garfield, Romain 
Bohman, Lee J, Cobb, and other 
members of the Golden Boy com
pany, yesterday, joined the Friends 
of the Abraham Lincoln Brigade.

Clifford Odets, author of the play, 
also signed an application card.

In an official Nazi prospectus 
called “The Four Year Plan”, the 
author of an article explaining the 
world aims of Nazi Germany states 
that at present “every third Ger
man lives abroad”.

The other two are probably in 
concentration camps.

The same author, Richard Csaki, 
who is probably a little wacky, also 
makes the following brilliant state
ment: “National Socialism radiates 
a magnetic fluid to the world”.

An ordinary skunk does the same 
thing and doesn’t talk about it.

What does a man like about a 
girl, and what does he dislike? 
Alix cornered one young man the 
other day, and got him to take her 
to lunch. Over the coffee she 
pumped him dry on the subject, and 
brought back some interesting points. 
Plunging right into the question, 
Alix asked, “What do you dislike 
most in a girl?”

“What do you mean?” the young 
man asked.

“Yes,” Alix
“Well, the 

is a girl who 
thing about me. 
wear my tie, or the way my hair 
is combed, or my manners, but espe
cially the girl who waits until I 
have told a story, and then tells me 
the way it should have been told.”

“Is it as serious as that?’ Alix 
asked.

“It certainly is. In fact it’s my 
pet peeve. I went out with a girl 
who taught me more about manners 
than I ever knew before. And she 
didn’t say a word about it. She 
used to sit straight up at a din
ner’ table, she didn’t rest her el
bows on the table, she spoke quiet
ly, and I got to acting the same 
way. I didn’t know what was hap
pening until a friend told me. She 
was OK. But you meet some girl 
who says, ‘Don’t rest your elbow 
on the table. Keep your feet quiet. 
Don’t talk so loud, everybody can 
hear you.’ Alix, my 
is what is known as a 
neck.”

“I can well imagine 
said.

“That same dame, I 
the young man continued, “never let 
me tell a joke in company with
out telling everybody what was 
wrong with it. I can tell a story. 
I can tell funny stoties, and people 
laugh when I tell 
girl would always 
ing over it again.”

“So that’s what 
about girls,

“That’s just one of the things I 
don’t like in girls. Now, 
ever see a kid who had 
his face before supper? He wash
es it in a circle. The face is clean, 
but the neck and ears are just as 
dirty as they were before, and he 
leaves a clear, sharp line between 
where he washed and where he 
didn’t. There are plenty of girls 
who put their rouge and powder on

Telephone voice:
Telephone voice: 

this morning?”
Telephone voice:
Telephone voice: 

number.”

They go over their Į worth knowing. Of course, she may 
know the encyclopedia backwards, 

I but if I tell her somethin# and 
she looks up at me and says, ‘Tom
my, you’re wonderful,’ Well, she’s 
got me, hook, line and sinker.” 

Well—Alix didn’t promise 
wouldn’t go any further, so 
is. What do you think ?

the same way.
faces very carefully, make it nice and 
pink, and take out all the shine. 
But 
ears 
they

“I 
ting 
there anything else?”

“Plenty,” the young man said. 
“I’m just getting started. If there is 
anything that gets my goat, it’s a 
girl who makes a date with you 
for eight o’clock and then keeps 
you waiting. It’s all right with 
me if I come into a house and the 
girl calls out to wait a minute, and 
then she kills time to make it look 
like she isn’t going to break her 
neck to see me. But when I have 
to hang around the living room for 
a half an hour while her familly 
comek out to look at me as if I 
were a\ freak, I quit. I never go 
back ag^in.”

“There’s something 
say,” Alix confessed. 
I hope so.”

“No, that isn’t all.
thing between you and me, and I 
don’t want it to go any further. 
But I don’ like a girl who knows 
more than I do. I like a girl who 
acts as if I knew everything that’s

they leave their necks 
untouched, and it looks 
had nut a mask on.”
didn’t realize what I was 
myself in for,” she said.

Union History To 
Replace Napoleon

The important true histo
ry of trade, unions should be sub
stituted today for the history of 
the Napoleonic wars in the curri
cula of secondary schools, accord
ing to the managing director of the 
Public Education Ass’n of Penn
sylvania.

“The Napoleonic wars are no 
longer important as compared with 
the history of unionization and 
place in democratic society,” 
said.

“A student today should 
trained in the knowledge of 
bor law, wages and hours, unem
ployment compensation and wise 
leadership. Consumer education 
chould be offered him — what to } 
buy, how to budget.”

'tot'd;
“I gotta bawl somebod y out or I’ll go nuts
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Lietuvos Mokyklos 
Ir Mokytojai

mokytis.” Ne kitaip gi aiš
kino valdžia, kodėl valstie
čiai gyvena tokiose baisio
se lūšnose, ir kad nebūtų 
gėda prieš į Lietuvą atva
žiuojančius kitataučius ir 
Amerikos lietuvius nutarė 
per prievartą paliai geležin
kelius ir plentus valstiečių 
lūšnas nugriauti. Bet kur 
valstietis gyvens jo lūšną 
nugriovus—tas visai ne
svarbu.

Tokia pat analogija yra ir 
su privalomu pradžios mok
slu. Valdžia išleido įsaky
mą, kad visi tėvai vaikus, 
kurie turi 7 metus amžiaus, 
turi leist į mokyklą, kas ne
leis, bus baudžiamas pinigi
ne pabauda. Ir dažnai poli
cija surašo protokolus ir 
išjieško pabaudas už vaikų 
nemokymą. Argi sunku bu
vo tokį įsakymą išleist? Pa
sirašė Smetona su savo švo- 
geriu Tubeliu ir giriasi, 
kad Lietuvoj veikia priva
lomo mokslo įstatymas. Na 
ir be to pajamos už naujas 
pabaudas. Bet Lietuvoj tik
rai nerasit nei vieno tėvo, 
nei vienos motinos, kurie 
nenorėtų, kurie netrokštų 
savo vaikų mokyti. Jų vai
kai neina į mokyklą ne to-

Fašistų diktatūrinėse ša
lyse taip jau yra įprasta: 
kai pilni kalėjimai politinių 
kalinių','sakoma: “Žiūrekit 
pas mus didžiausia laisvė.” 
Kai Kaune ministerių ir di
rektorių žmonos norėdamos 
rodyti savo “gerą” širdį 
renka aukas badaujantiems 
ir savo išleistam atsišauki
me sako: “Pagelbos ir pa
šalpų reikalingi Lietuvoj 
100,000 žmonių,” ministerial 
prisispyrę tvirtina, kad Lie
tuva visiems lietuviams tė
vyne esanti ir joje alkanų ir 
be pastogės nėra. Tuo tar
pu ir “Lietuvos Aidas” tvir
tina, kad Lietuvoj pašalpos 
reikalingi 100,000 žmonių. 
Nereikia būti dideliu mate
matikų, norint apskai
čiuoti, koks procentas žmo
nių Lietuvoj neturi iš ko 
gyventi. Iš 2 milionų gy
ventojų 100,000 reikalingi 
aukų. Vadinas, visoj Lietu
voj kas dvidešimtas gyven
tojas elgeta. Nieko sau lai
mėjimas “tautiškos” vyriau
sybės; galima pasigirt! Bet 
mes būdami lietuviai ir ne
būdami “tautininkai” tuo, 
žinoma, džiaugtis negalim.

Tokia pat liūdna istorija 
ir su liaudies švietimu. Kiek 
kartų nebuvo girtasi, jog , del, kad nenori, o todėl, kad

negali, neturi kuo apsiauti, 
neturi kuo apsivilkti, vasa
rą turi ganyt svetimą ban
dą kaime, arba laikraščius 
pardavinėti, rinkt kaulus ir 
kitas atmatas iš šiukšlynų 

mokyklų departmento di-■ mieste. Neturi iš ko nusi- 
rektorius M. Kviklys sako: įpirkti knygų ar sąsiuvinių. 
“Štai IV skyrių baigiančių’Ar stengiasi gi valdžia kaip 
% pastaraisiais metais nors’nors neturtingiems padėt— 
ir gerokai pakilo, vis dėlto ’ duot maisto, knygų, drabu
žis sudaro vidutiniškai 8,9% I žiu ir kitų mokiniams būti-

Lietuvoj pradžios mokslas 
privalomas ir dabar jis jau 
tęsiasi ne keturis, o šešis 
metus. Bet štai 1937 metų 
gruodžio mėn. 11 dieną 
“Lietuvos Aide” pradžios

visų mokinių skaičiaus.” 
Vadinas, iš mokyklą lankan
čių mokinių šimto keturis 
skyrius baigia tik 8 moki
niai, mažiau negu dešimtoji 
dalis. Tai kiek gi mokinių 
gali lankyti V ir VI skyrių?

Kodėl gi tiek mažai moki
nių baigia pradžios mokyk
lą? Tik astuoni iš šimto! 
Čia ir reikia pagalvoti ne 
apie reklaminį, o tikrąjį 
liaudies švietimą. Į šį klau
simą pats direktorius nė ne
bandė atsakyti, bet jeigu jį 
mes prispyrę prie sienos 
klaustume, jis atsakytų: 
“Todėl, kad kaimiečiai tam
sūs, nenori vaikų leisti į 
mokyklas, o mokiniai tingi

nų dalykų? Ji težino tik 
viena: ir šiaip jau vargšą 
žmogų nubausti pinigine 
pabauda ir su policija išjieš
koti. Argi bereikia didesnio 

: pasityčiojimo iš visų netur
tingųjų? Argi neapgailėti- 
nas Lietuvos švietimas, jei
gu iš šimto mokinių tik aš- 
tuoni teišgali baigti keturis 
skyrius, o kiti turi dėl ne
turto iš mokyklos pasi
traukti? Argi galima džiau
gtis, kad į kariuomenę kas
met vis dar ateina 20% be
raščių? Taip yra su moki
niais ir jų tėvais, o kaip gi 
su mokytojais? *

Visoj Lietuvoj dabar yra
5,475 mokytojai. Pradžios i ronį.

| mokyklos mokytojo amatas 
yra prasčiausias iš visų in
teligentijos profesijų. Ir mo
kytojai, jei tik kur suranda 
darbo, iš mokyklų pabėga. 
Departmento direktorius M. 
Kviklys tam pačiam “Lietu
vos Aido” numeryj sako: 
“Normaliai mokytojų per 
metus dėl įvairių priežasčių 
pasitraukia apie 150-170. Šį 
skaičių esamos 2 Mokytojų 
Seminarijos ir Pedagoginis 
Institutas galėtų paruošti. 
Tačiau susidarė eilė kitų 
veiksnių, padidinusių moky
tojų pareikalavimą. Be mi
nėto mokytojų tinklo didi
nimo, daug mokytojų ats. 
karininkų grįžo į kadro ka
riuomenę, dalis mokytojų 
dėl mažo atlyginimo, susi
radę sau patogesnes vietas, 
iš mokytojų darbo pasitrau
kė. Taip šiais metais moky
tojų prireikė jau per 300.”

Kodėl gi mokytojai taip 
bėga iš mokyklų? Pats di
rektorius sako, kad dėl ma
žo atlyginimo. Tiesa, moky
tojo atlyginimas ir gyveni
mo sąlygos labai prastos, 
bet dar ne viskas. Nema
žiau kankina mokytojus 
valdžios užsispyręs noras 
visus mokytojus pakinkyti į 
fašistinį vežimą. Mokytojas 
tur'. būti ne tik mokytojas, 
o ir tautininkų partijos 
agitatorius, jos organizato
rius. Šias pašalines moky
tojams primetamas parei
gas švietimo ministerija va
dina gražiu vardu, visuome
ninis mokytojo darbas. Rei
kia tik nepamiršti, kad mo
kytojas kasdien mokykloj 
dirba ne mažiau kaip 6 va
landas, o ir namuose jis tu
ri taisyt mokinių darbus, 
tikrint sąsiuvinius, be to kai 
kur veda vakarinius kursus 
suaugusiems. Ir be visų ši
tų pareigų jis verčiamas 
organizuot jaunalietuvius, 
jaunuosius ūkininkus ir agi
tuot už tautininkus. Kai 
1936 metais vyko “seimo” 
rinkimų komedija, >visi mo
kytojai turėjo mest mokyk
los darbą ir važiuot kaimie
čių agituot, kad jie eitų bal
suot. Ir todėl iš visų valsty
bės tarnautojų niekas taip 
bjauriai neišnaudojamas, 
kaip mokytojas. Ir mokyto
jai iš mokyklų bėga.-Nuo ši
tokios pragaištingos tauti
ninkų politikos kenčia viso 
krašto švietimas.

Jeruzale. — Arabai, už
puolė busą ir nužudė važia
vusį žydą inžinierių Y. Ef-

Tai vaizdas Paryžiaus pasaulines parodos, kuri tapo uždaryta ant žiemos, bet vėl bū
sianti atidaryta pavasarį. ..

Cleveland, Ohio
REZOLIUCIJA LIETUVOS 

VALDŽIAI
Mes Clevelando Lietuviai, 

skaičiuje 400, susirinkę į Ame
rikos Lietuvių Kongreso Cleve
lando skyriaus masinį mitingą, 
Lietuvių Draugijų Svetainėje, 
6835 Superior Ave., gruodžio 
19, 1937 m., peržvelgę Lietu
vos krašto politinę, ekonominę 
ir kultūrinę būklę randam;

Kad žmonių politinės teisės 
Lietuvoje paneigtos, kad už po
litinį, ekonominį bei kultūrinį 
veikimą, kuris nepatinka tauti
ninkų valdžiai, yra piliečiai ka
linami ilgiem metam prie sun
kių darbų, bei tremiami į kon
centracijos stovyklas;

Todėl mes, Clevelando lietu
viai, vienbalsiai reikalaujame 
Lietuvos valdžios, kad būtų at- 
steigta demokratinė tvarka, 
leidžiant piliečiams išsirinkti 
valdžią slaptu ir tiesioginiu pro- 
porcionaliu balsavimu iš lais
vai pastatytų kandidatų;

Toliau mes reikalaujame, kad 
būtų suteikta amnestija politi
niam anti-fašistiniam kaliniam.

Masinio mitingo pirm.,
8. K. Mazan.

bei ap-

lietuvių 
organi

Rezoliucija Lenkijos Va'ldžiai
Mes, Cleveland© lietuviai, su

sirinkę į masinį mitingą skai
čiuje virš 400, Lietuvių Draugi
jų Svetainėje, 6835 Superior 
Ave., gruodžio 19, 1937 m., per
žvelgę mūsų brolių ir seserų gy
venimą Vilniaus krašte radom:

Kad Lenkijos valdžia nelei
džia lietuviams organizuotis sa
viem reikalam gerinti politines, 
ekonomines, kultūrines 
švietos organizacijas;

Kad uždarinėjamos 
mokyklos ir baudžiama
zacijų komitetai beFvadovai, ku
rie darbavosi ekonominės ir so
cialūs žmonių būklės gerinimo 
organizacijose ■

Todėl mes, Cleveland© lietu
viai, vienbalsiai reikalaujame 
Lenkijos valdžios sustabdyti 
persekiojimą mūsų brolių ir se
serų ;

Toliaus mes reikalaujame, kad 
būtų atsteigtos lietuvių kalba 
mokyklos ir būtų leidžiama be
tarpiškai žmonėm organizuotis 
ekonominiai, politiniai ir kul
tūriniai.

Masinio mitingo pirm.,
S. K. Mazan.

Baltimore, Md

kai}) daugiau

Kas Nuveikta ir Veikiama?
ALDLD 25 kp. metinis susi

rinkimas įvyko gruodžio 13 d. 
“Laisvės” vajininkai pranešė 
apie dalykus, liečiančius “L.” 
platinimo. Taipgi buvo pra
nešta, kad vietinė LSS kuopa 
nuo bendrų prakalbų rengimo 
atsisakė. Pasiliko tik mūsų or
ganizacijoms šis darbas vary
ti pirmyn. Renkami po peti
cijomis parašai. Reikia daryti 
viską, kad tąjį darbą pasmar
kinus.

Svarstyta,
gauti narių į Lyros Chorą ir 
bendrai, kaip padaryti chorą 
gyvesniu ir tvirtesniu.

Išrinkta komisija dalyvauti 
bendrai su kitom darbininkiš
kom organizacijom ruošimu 
Lenino mirties paminėjimo mi
tingo.

Užsakyta 25 kopijos “Darbi
ninkų Kalendoriaus”, kurį iš
leido “Vilnis” ir 25 egz. kny
gutės “Katalikai Prieš Fašis
tus”.

Kuopos valdybą 1938 me
tams sudaro sekanti asmenys: 
organizatorium — J. Stanys, 

-prot. rašt.—A. žemaitis, fin. 
rašt.—J. Jasaitis, iždininkas— 
S. Meškys — knygius, J. Bal
sys — “Laisvės” agentas, A. 
žemaitis, “Daily Woker” 
remti—M. Seimys.

Mūsų kuopai teko gerokai 
pasidarbuoti suruošime masi
nio mitingo Juliaus Janonio 
mirčiai paminėti. Pramogą 
ruošė LDS, ALDLD kuopos ir 
lietuvių komunistų frakcija. 
Referatą apie Juliaus Janonio 
gyvenimą ir darbus skaitė R. 
Mizara. . Taipgi trumpai, bet

įspūdingai kalbėjo mirusiojo 
poeto motina, M. Janonienė. O 
mūsų jaunuoliai, A. Giedrys 
ir K. Juškauskas, deklamavo 
Juliaus Janonio eiles: “Rau
dok Neraudojęs” ir “Ant Kri
tusių Kapo”.

šio mitingo suruošimas— 
pliusas mūsų judėjimui. Tik 
gaila, kad nebuvo užtenkamai 
publikos. Priežastis gal vėliau 
teks patirti.

Aukų surinkta $8.34. Au
kotojams širdingas ačiū! Taip
gi atsiprašau dėl nepaskelbi- 
mo jų vardų, nes tik keli auko
tojai tapo užrašyti. Vengsime 
tos klaidos ateityj.

Vinco Duktė.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisyt* Koplyti* 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliau «io» 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. T.

BROOKLYN LABOR LYCE
DARBININKŲ ' IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Norwood, Mass.
Kas Remia Ispanijos Liaudį 

Prieš Fašizmą

Norvvoodo Komunistų Par
tija su savo broliškomis orga
nizacijomis, kaip tai: ALDLD, 
LDS ii’ L. L. R. Choru ir Suo- 
mių-Finų Federacija, Ispanijos 
liaudies paramai sukėlė pini
gais apie $300. Suruošė dvejus 
judžius — “Ispanija Liepsno
je” ir “Ispanijos širdis.” Pir
masis buvo rodomas Lietuvių 
Svetainėje, o antrasis — Finų. 
Abu gerai pavyko: paskleista 
puikios agitacijos už Ispanijos 
liaudį ir gauta gražios finansi
nės paramos.

Taipgi surinkta virš 300 
svarų drabužių ir pasiųsta.

Norwood e yra broliškų or
ganizacijų socialistinio nusi
statymo, bet rėmime Ispanijos 
liaudies kovoje su fašizmu sil
pnokai darbuojasi. Kode! taip, 
draugai ?

Jaunuolių Žurnalas

žurnalo reikale lankėsi čia 
d. J. Ormanas iš Brooklyn©. 
Tąja proga turėjome susirinki
mą. Buvo kviesti ir socialistai. 
Susirinko gražus būrelis drau- 
gų-gių. Būtų susirinkimas įvy
kęs skaitlingesnis, jeigu tuom 
pačiu sykiu nebūtų buvęs ki
tas susirinkimas, kuris taip 
pat buvo svarbus. Ant vietos 
keturi jaunuoliai užsirašė žur
nalą, o ant rytojaus jaunuolis 

j Twaraga su draugu Ormanu 
pavaikščiojo po vietos profe
sionalus ir biznierius ir dar 
gavo keletą prenumeratų. Taip 
kad iš viso gauta 10 prenume
ratų. Kiti pasižadėjo greitoj 
ateity tapti to žurnalo skaity
tojais.

LDS narys d. Ch. J. Weisul 
kandidatuoja ant selectman©. 
“Laisvės” skaitytojų ir šiaip 
pažangių žmonių pareiga jį 
paremti savo balsais. Ch. J. 
Weisul yra katalikų sriovės 
žmogus, bet plačiai žiūri į gy
venimą ir rūpinasi darbo žmo
nių reikalais. Reporteris.

JAPONAI STATO TAIKOS 
SĄLYGAS CHINAM 

PER NAZIUS
Tokio, saus. 2. — Japoni-i 

ja per Vokietijos ambasado
rių Chinijai, O. Trautmanną 
stato tokias taikos sąlygas:

Išnaikint komunistinį ju
dėjimą Chinijoj ir visiškai 
atmest Chinijos nepuolimo 
sutartį su Sovietais.

Ūkiniai bendradarbiaut su 
Japonija; įsteigt bendras 
Chinų-Japonų lėktuvų lini
jas; perleist Japonijai kai 
kuriuos geležinkelius.

Chinija turi atlygint Ja
ponijai šio karo lėšas pini
gais arba davimu išnaudot 
Chinijos gamtinius turtus 
ir rinkas.

Priimt Japonijos skirtus! 
patarėjus prie Chinijos val
džios ir pripažint kaip “ne
priklausomą” Manchukuo 
kraštą (Japonijos globoj).

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1-1 dienų ir nuo T-8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo II iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Žlrd St.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriui
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapiniųj^par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslas familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš 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 stoiių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 5-G191

El

Telefonas: Humboldt 2-7964

Reikalauja $547,000,000' Lė
šų New Yorko Valstijai j
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos seimelio va
dai reikalauja $547,000,000! 
valstijinėms lėšoms per me-j 
tas; tai $97,000,000 daugiau' 
negu pernai.

Gilbernatorius Lehman 
priešinasi didinimui valstL i 
jinių išlaidų. 1

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 sutvarkyt 
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

DR. J. J. KASKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
B—----------------------------

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM {STAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-88M

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
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.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES PER WEEK
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night.
jį
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Cleveland© Kronika Darbininkų Svet., 920 E. 79th 
St. kas mėnesis.

C. Koresp. Biuras, J. W. P.
Lietuvos Krikšto Prakalbos
Liet. Laisvamanių Etines 

Kultūros Draugijos Cleveland© 
6-ta kuopa surengė puikias pra
kalbas temoj: “550 metų po Lie
tuvos Krikšto.’’ Prakalbos įvyko 
26 d. gruodžio, 1937 m., Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St., po 
pietų 3 v. Svetainė prisirinko 
pilnutėlė žmonių.

Pirmininkas K. Valeika pir
miausia užkvietė Dr. J. N. Si
mans pakalbėti. Dr. Simans iš
davė apibrėžtą raportą iš LLE 
K Draugijos konferencijos, ku
ri įvyko Chicago je, pradžioje 
gruodžio mėn. Kon. buvo pasek
minga, atvyko 32 delegatai nuo 
įvairių pažiūrų lietuvių organi
zacijų.

Pakviestas principalis kalbė

jo meilužės sesuo vartoja nuo
dus ant savo vyrų—ir patampa 
turtuole. Jis vėliau apsišaukia 
save popiežium Aleksandru VI 
ir gyvena su savo duktere.

Kunigai baudžiauninkus grą- 
sino, kad jie klausytu dvarponių 
ir kunigų, jeigu ne, tai “išriši
mo” negaus.

Po Dr. Palevičiaus kalbos il
gai ir žavėjančiai prakalbą pa
sakė ir drg. Metelionis, taip pat 
iš Detroito.

LLE K D-jos 6-tos kuopos 
Cleveland, Ohio, 1938 metams 
valdyba:

Pirm. K. Valeika.
Sekr.—Dr. J. N. Simans,
O. D. optometrist.
Ižd. J. Skupas.
Susirinkimai laikomi Liet.

tojas Dr. Palevičius, iš Detroi
to. “Dvasiškiai rėkia, šaukia 
apie gerus darbus bei nuopelnus, 
kuriuos gavo Lietuva nuo krikš-
čionybės,” aiškino kalbėtojas.

Kunigija sako, kad krikščio
nybė išlaisvino Lietuvos liaudį, 
panaikino vergiją ir tiesiog ku
nigai ir davatįms išauklėjo liau
dį dorais, dievobaimingais lietu
viais ir palaikė ir apgynė lie
tuvybę nuo priešų, nuo įtakos 
svetimtaučių, kurie kėsinosi iš-

Lyros Choro 1938 m. Valdyba
Choras yra po vadovyste ga

baus, energingo jauno veikėjo 
Juozo Paltono.

Choro valdyba: pirm. Vite 
Karaliūtė, sekr. Acquila Beke- 
vičiūtė, fin. sekr. Chas. Andru- 
šūnas (Andrews), duoklių sekr. 
Bertha Naunčikaitė, iždininkas 
Pranas Strebadis.

CKB Koresp. J. W. P.

šiomis dienomis čia pasimirė 
per Kalėdas Newton D. Baker, 
J. V. senatorius iš Cleveland, 
Ohio, vienas iš atsižymėjusių 
Clevelando sūnų, buvusis prezi
dento Wilson’o kabinete karo 
sekretorius, kuris vairavo A. E. 
F. pasauliniame kare.

J. W. P.

Atsišaukimas į Visas Lietuvių Organiza-
ei jas, Trokštančias Demokratijos 

Atsteigimo Lietuvoj
visas demokratiją mylinčias

tautinti lietuvius. Tokia tai kai-.po Kongreso daug kalbejo- 
ba kunigų. me ir žadėjome daug dirbti

Gerbiamieji:
Prisirengiant prie Ame- draugijas ir organizacijas, 

rikos Lietuvių Kongreso ir Išrinkite po du atstovus ir

Simanas Daukantas, pirmas delei atsteigimo demokrati-

prisiųskite į konferenciją 
sekmadienį, sausio (Jan.)

Draugės J. Bondžinskaitės Prakalbų 
Maršrutas

Pageidautina, kad visur pra
kalbas rengtų partijos vardu, 
bet kur negalima, tai galima 
rengti ir kitų mūsų organiza
cijų vardu.

Draugė Janina Bondžinskaitė 
senai dalyvauja darbininkų ju
dėjime) daug yra dirbus šilko

valsįijon su maršrutu. Tuo 
dalyku regis drg. Astraus
kienė rūpinasi. Patartina susi
rašinėt su drg. V. Andruliu 
dėl kalbėtojos dienų nustatymo.

Draugės J. Bondžinskaitės 
Prakalbų Maršruto 

Rengimo Komisija.
Darbininkų Unijoj, o paskuti

Lietuvos istorikas, pasiremda
mas svetimų istorikų daviniais, 
mums rašo apie senovės lietu
vius. Jis sako: Lietuvos žmonės 
buvo laisvi, darbštūs, pasišven
tę savo tėvynei žmonės, kurie 
buvo dori, malonūs, neištvirkė- 
liai, neskriaudė savo priešo ar 
kaimyno; nors jie ir garbino 
stabus, bet jie buvo pilni ūpo ir 
pasitenkinimo. Tokius tai pada
vimus mes randame apie Lietu
vą, ne lietuvių patriotų parašy
tą.

Liaudis gyveno plačioje Lietu
vos savivaldyboj, kuri tęsėsi 
nuo Suomių įlankos iki upių 
Visla ir Pripet į Pietus. Lietu
viai buvo pagonys, kurie godojo 
ne krikščionybę arba popie
žiaus interesus, bet laisvę, kuri 
žydėjo Lietuvoje.

Dabar pažvelgkime į Lietuvos 
liaudį, kuri yra priėmus Romos 
krikščionybę. Didžiausias skur
das, didžiausias išnaudojimas, 
jaunimo idealai stačiai “nu
grimzdę”, didžiausias paleistu
vavimas, pavydas ir nepasiti
kėjimas, visa tat yra nuopel
nas Kristaus mokslo įpėdinių ir 
sekėjų Lietuvoj.

Romos popiežiai organizavo 
krusadas — razbaininkų, val
katų, žmogžudžių—ir pasiuntė 
Lietuvos liaudį pjautį, žudyti. 
Jis pasiuntė 3 zokonus, kurie 
kardu ir ugnim užpuolė, nute- 
riojo ir pavergė Lietuvos gentį 
Prūsus. Ir jie atakavo Lietu
vos žemes per porą šimtų metų, 
sunaikindami virš 900 pilių—ir 
suvirš 1,000,000 žmonių. Tai 
krikščionybės auka. Galop Lie
tuva tapo apkrikštyta ir 1447 m. 
Romos bažnyčia įveda visuotiną 
baudžiavą Lietuvoje.

Šit ką sako Venecijos vysku
pas, atvykęs Lietuvon: '‘Nelai
mingiausia tauta pasaulyje.” 
Lietuvos vyskupai—vertino sa
vo šunis daugiau negu savo žmo- 
nes-valstiečius-baudžiauninkus.

1567 m. Lietuvą aplankęs gar
sus chronikas Broun šit ką kal
ba: Vilniuje — Lietuvos sosti
nėje—liaudis kaip laukiniai, be 
laisvės. Vyskupas (Vilniaus) 
savo meilę valstiečiam parodo su 
smūgiais ir botagais.

Vilniaus vyskupas 1620 m. 
turėjo suvirš 29,000 baudžiau
ninkų kumečių. Už jo puikius 
darbus papa Aleksandras VI at
siuntė daugybę šventų relikvijų, 
šis popiežius turėjo praeity. 
Oficieras Ispanų kariuomenėj 
gyveno su našle; ji turėjo porą 
dukterų. Našlei numirus, jis gy
veno su viena tų dukterų. Vėliau 
patampa kardinolu ir susilaukia 
šeimynos, 5 sūnų ir 1 dukters.

jos Lietuvoj. Dabar jau ma
žai kas girdėtis apie bent 
kokį veikimą toj linkmėj. 
Kodėl?

Nekuriose kolonijose de
mokratijos mylėtojai turėjo 
suvažiavimus ir darė tari
mus šaukti antrą Amerikos 
Lietuvių Kongresą ateinan
čią vasarą. Ką mes Connec
ticut valstijos lietuviai veik
sime ir kaip veiksime tuo- 
mi taip svarbiu klausimu? 
Ką mūsų organizacijos vei
kia dabar? Smetonos gar
bintojai turi daug džiaugs
mo iš tokio mūsų neveik
lumo.

Kad tą neveiklumą patai
syti, Lietuvių Prieškarinis 
Komitetas, Bridgeport, Con
necticut, kuris yra dalimi 
Amerikos Lietuvių Kongre
so ir atstovauja 7 lietuvių 
organizacijas, nutarė tver
ti apskritį Connecticut val
stijoj, visų tų lietuvių 
draugijų ir organizacijų, 
kurios nekenčia fašizmo 
Lietuvoje, kurios trokšta 
atsteigimo d e m o k r a tijos 
Lietuvoj, kurios pritaria 
Amerikos Lietuvių Kongre
sui.

Turėdami apskritį, būsi
me arčiaus sujungti. Galėsi
me prakalbų maršrutus sėk
mingai rengti, taip pat di
džiulius išvažiavimus. Galė
sime geriaus ir prie bū
siančio Kongreso prisireng
ti, ir daug kitų reikalų at
likti. Dar daugiaus, vieny
bėj mūsų balsas bus daug 
stipresnis už atsteigimą de
mokratijos Lietuvoj.

Todėl Lietuvių Prieškari
nis Komitetas atsišaukia į

Sveiksta Dukters Mylėtinis, 
Peršautas Jos Tėvo

Elizabeth, N. J. — Dar 
Padėkų Dienoj italas Anto
nio Mušto pavojingai per
šovė gatvėje jaunuolį G. 
Vaccaro, pamatęs jį einant 
su Mušto dukteria Rože, 17 
metų mergaite. Paskui pats 
nusišovė.

Jaunuolis Vaccaro buvo 
paimtas į ligoninę, padaryta 
jam operacija; ir dabar jis, 
pusėtinai pasveikęs, jau su
grįžo namo. Ketina, peril
gai nelaukdamas, apsivesti 
su Rože.

16 d. 1938 m., 10 vai. ryte,
į Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugijos Svetainę, 407 La
fayette Street, Bridgeport, 
Connecticut. Lai nei viena 
švari organizacija nepasi
lieka be atstovybės. Čionai 
visi suvažiavę atstovai ben
drai padarys planus ateities 
veikimui ir tvarkymuisi pro- 
ponuojamo apskričio.

Liet. Prieškarinis Komi
tetas,

J. J. Mockaitis, Raštin.
1367 Pembroke St., 

Bridgeport, Conn.
P. S. Iš priežasties netu

rėjimo antrašų visų draugi
jų nėra galimybės visom pa
siųsti šiuos atsišaukimus, 
todėl nariai patėmiję spau
doje šį atsišaukimą perduo
kite savo organizacijai ir 
skaitykite jį taip geru, kaip 
kad būtų siųstas jūsų orga
nizacijai.

J. J. M.

niais metais studijavo Sovietų 
Sąjungos gyvenimą ir pasaulinį 
darbininkų judėjimą. Ji savo 
prakalbose suteiks daug naujų 
dalykų, kas pamokinančio. Pra
šome visų kolonijų partiečių, 
mūsų frakcijų, tuoj imtis p ra- 
kalbų rengimo darbo.

Kalbėtoja pasiliks kiekvienoj 
kolonijoj po dvi dieni. Taigi 
yra proga surengti ne tik 
prakalbas, bet ir pasikalbėji
mus.

. Lietuvių frakcijos Chicagos 
biuras, kuris imasi kontroliuo
ti maršrutą, pasiūlo prakalbom 
ir pasikalbėjimams sekamas 
dienas šiose kolonijose:

Sausio 15-16 Cicero, III.
17-18 Bridgeporfe
19-20 Brighton Park

” 21 Roseland
22 Lenino mirties pa

minėjimas. Tą dieną lietuvių 
parengimų neturėsime.

Sausio 23-24 Gary, Ind.
25 Indiana Harbor

” 26 West Side
” 27 Roseland

Jeigu pasirodytų, kad tos
dienos nepritaikomos kuriai
nors kolonijai, tai kreipkitės 
prie maršruto vedimo komisijos 
sekretoriaus V. Andrulio, Vil
nies adresu.
MARŠRUTAS WISCONSINE 

Sausio 28-29 Kenosha
” 30-31 Racine

Vasario 1-2 Milwaukee
” 3-4 Sheboygan
” 5-6 Waukegan

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GARDNER, MASS.

Lietuvos Sūnų Draugystes Valdybos 
Antrašai 1938 Metų.

Pirmininkas: K. Balsevičius, 10 
Crawford St.> Gardner, Mass.

; Vice-Pirm. V. Genis, 8 Wright St., 
Gardner, Mass.

Prot. Sekr. A. Žekonis, 115 Conant 
St., Gardner, Mass. .

Fin. Sekr. A. Nakutis, 18 Jackson 
Hill Rd., Gardner, Mass.

Kasierius: M. šleiva, 80 Lennon 
St., Gardner, Mass.

Kasos Glob.: J. Lekačinskas, 135 
Logan St., J. Juokubenas, 228 Pine 
St., Gardner, Mass.

Maršalka: J. Ambrasas, 60 Eme
rald St., Gardner, Mass.

L. S. D. laiko susirinkimus pirmą 
pirmadieni kiekvieną menesį, čekius 
arba money orderius siųskite Drau
gystes vardu.

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, sausio 7-tą, 8 v. v. 

Kensington Labor Lyceum, 2916 N. 
2nd St., North American Committee, 
gelbėjimui Ispanijos Demokratijos 
rodys paveikslus, “Heart of Spain,” 
kova už demokratiją. Dainuos Ispa
nų populiario fronto choras, sakys 
prakalbą gerai žinomas advokatas 
David Levinson ką tik sugrįžęs iš 
Ispanijos, Joseph Burge, vice-pirmi- 
ninkas full fashioned kojinių mezgėjų 
unijos, Norman Bennett, prezidentas 
Joint Board Philadelphijos audmeni-
nių unijos. įžanga tik 25c. Pelnas 
eis paramai Ispanijos lojalistams.

(2-3)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 'kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, sausio 3 d., 1938. Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Būtinai visi nariai dalyvaukite, nes 
yra labai svarbių reikalų svarstyti. 
Kurie nesimokėjo duoklių už 1937 m. 
prašome pasimokėti, nes Centrui rei
kalinga pinigų.

Fin. Rašt. G. Shimaitis.
(306-1)

Sparrows Point, Md.

7-8 Rockforde
9 Beloit, Wis.

MARŠRUTAS MAINŲ 
APIELINKĖJ

Vasario 10-11 ir 12 Spring
field, Ill., ir apielinkėj.

Vasario 13-14 Benld, Ill.
16 Collinsville

” 17-18-19 East Sf.
Louis ir apielinkėj.

Nuo vasario 20 iki vasario 26 
kalbėtoja bus Benton, West 
Frankfort, Johnston City ir 
Zeiglerio apielinkėj.

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.

Kaip visur, taip ir pas mus 
darbai sumažėjo. Darbininkus' 
vis atleidinėja. Atleista apie 5 
tūkstančiai darbininkų, čionai 
darbininkai turi uniją, CIO, į 
kurią yra įstoję apie 16 tūkstan
čių darbininkų. Kadangi daug 
bedarbių, tai sunku ir unijai, 
nes bedarbiai negali savo duok
lių pasimokėti.

Pereitą vasarą čionai įsikūrė 
ir Komunistų Partijos kuopelė 
iš 5 narių. Trys iš jų—lietuviai, 
o du amerikonai. Gerai pasidar
bavus, kuopa išaugo. Dabar ran
dasi jau keliolika narių.

Sekantį pavasarį gal būt bus 
galima Čia įsteigti ir ALDLD 
kuopą.

Netikėlis*
(Apie šalutinius dalykus ap

leidžiame, nes stoka vietos. — 
“L.” Red.)

Vasario 27-28 dienas draugė 
J. Bondžinskaitė bus Westville, 
Georgetown apielinkėj.

čionai kalbėtojos maršrutas 
pasibaigs ir ji vyks į kitas vals
tijas. Kiek mums žinoma, jau 
senai yra laukiama Bondžins
kaitės atvažiuojant Michigan

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 3775 has been issued to the Uhdersigneci 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1836 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consutned 
on the premises.

DAVID GEWANTER
1836 Pitkin Ave.. Brooklyn, N. Y.

Mažiau Šalpos Veteranam

Washington. — Valdiškas 
Veteranų Biuras reikalauja 
kitiem .metam paskirt $543,- 
417,500 paramos žuvusių ka
reivių našlėms ir našlai
čiams ir sužeistiems ex-ka- 
reiviams. Tai būtų $42,414,- 
500 mažiau negu dabar pas
kirta šiam reikalui. Valdžia 
sako, reikią taupyt šalies iž
dą.
■ ■■■■i i..............■■ vr* i. i ,* .if i iti

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lafr at 
207—7th Ave.. Borough of Brobklyn, County 
of Kings, to be consumed off the prerrtlscs.

ARNOLD and EMANUEL GELLER 
Nbx-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 of the 
Alcoholic Beverage Cbhtrbl I,aw at 517 Nos
trand Avfehiiėi Bbrbugh of Brooklyn, County 
of Kings, to be Consumed off the premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Noslrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nb. 
EB 1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Liw at 512 
Sutter Ave.. Borough of Brooklyn, County 
ot Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE KASMAN
512 Sutter Ave.r Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10951 has been issued to the undersigned 
to Rifeli beer at retail Under Section 75 bf 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 1151 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, Cbunly 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

LIGOS

CHRONIŠKOS 

GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS 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 tūrite 
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
Jsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
' Ta t p 4th Avenue ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadiertj 
I 9 A. iki 3 P. M.

į DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
; Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

; prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. ' ;
A. M. KISIION, Aptiėkorius Savininkas

;! imi jos campau avk, orTRorr, iucr.
1

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

Rūgšti ruginė, sardi ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vi&am 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.

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

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

‘ IUI fUI Wl MIUIM M

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GBABORIUS 
660 Grand Street, \ Brooklyn,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų
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Valgykite Medų
“Laisvė’1 vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvestant.

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

Orui atvestant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su Ifemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KORO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžihieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burher” arba visą gabo 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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Iš Draugo J. Valatkos 
Išleistuvių

Ketvirtadienio vakarą “Lai
svės” direktoriai suruošė išleis
tuvių pokiliuką pagerbimui 
draugo J. Valatkos, išvykstan
čio iš “Laisvės” dirbti kitam 
lietuvių darbo žmonių dien
raščiui “Vilniai”, Chicagoje. 
Išleistuvėsna pakviesta dabar
tiniai “Laisvės” darbininkai ir 

‘ čion dirbusieji seniau, taipgi 
dalyvavo patys direktoriai ir 
būrelis šiaip svečių..

Beužkandžiaujant, direkto
rių sekretorius J. Nalivaika 
pakvietė tarti keletą žodžių 
“Laisvės” redaktorius R. Mi- 
zarą ir A. Bimbą, K. Petrikie- 
nę ir “Laisvės” gaspadorių P. 
Buknį. Jie savo kalbose atžy
mėjo, kad d. J. Valatka, kaipo 
nuodugniai pažįstąs visą spau
stuvės techniką ir turįs tam di
delių gabumų, taipgi labai ge
ras kalbų ir ypatingai lietuvių 
rašybos žinovas buvo didelė i 
spėka visame mūsų darbe ir 
išleisdami jį mes daug neten
kame. Tačiau, sako draugai, 
jis savo vietą nepalieka tuščia. 
Jis išlavino kelis jaunus tech
nikus. Mes turime senų gerų 
technikų ir įstaiga nepalieka 
apleista.

Kalbėtojai išreiškė džiaugs
mo, kad d. Valatka išvyksta 
ne kur kitur, bet mūsų pačių 
broliškon įstaigon, kur tech
niškos spėkos silpnesnės ir kur 
jis labai reikalingas ir laukia-1 
mas. Įdėjęs savo platų žino
jimą, udarninkišką griežtumą 
už geriausią darbo kokybę ir 
punktuališkumą, taipgi asme
nišką pasišventimą tam dar
bui, kokį jis parodė čionai, ti
kimasi, jis daug .prisidės prie 
įstaigos technikos pakilimo ir 
išauklės naujų technikų, kaip 
išauklėjo čionai.

Vakaro vedėjas J. Nalivaika 
atžymėjo, kad d. Valatka tu
ri didelių nuopelnų nęs tik 
įstaigai, bet ir vietos judėji
mui. Jis per eilę metų yra 
mokinęs savitarpinio lavinimo
si klasėse lietuvių kalbos ir ra
šybos ir kas norėjo mokytis, 
šiandien nėra beraščių. Taip
gi mažai tėra buvę perstatyta 
žymesnių veikalų, kuriuose jis 
nebūtų buvęs suflioriu, kur 
taip pat ne tik atskaitydavo 
savo dalį, bet pamokindavo 
teisingo ištarimo žodžių ir 
daug ko. 1

Nelaukęs nei švenčių, gruo
džio 31-mą, draugas Valatka 
išvyko Chicagon, kad su pra
džia metų pradėt darbą “Vii- ' 
nyje”, kur ypač likosi spraga 
draugui S. uodžiui išvažiavus 
į Brooklyną^

Laisviečiai Imki draugui J. 
Valatkai geriausių 
naujoj vietoj.

Šiandien Pradės Rodyt 
Sovietų Judį

Sausio 4-tą, antradienį, Wil- 
liamsburge pradėjo rodyti pa
skubusį Sovietų judį “Baltic 
Deputy.” Jis bus tris dienas 
New Broadway Teatre, 346 
Broadway (prie Bridge Pla
za).

šį judį jau matė virš 80 mi- 
lionų žmonių Europoj ir Ame
rikoj ir visur apie jį puikiai 
atsiliepia.

BUaiMflMHM
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N. Cherkasovas

Cherkasovas, turi judyje va
dovaujančią profesoriaus Pole- 
šajevo rolę, taip pat ir kitose 
rolėse vaidina žymūs artistai.

Veikalas pargintas doku
mentais
Klemenso Timiriazevo, 
iš žymiausių modemiškų 
tanistų, tad ne tik įdomus, 
ir naudingas ■ pamatyt.

S. J. M.

ir laiškais, paliktais 
vieno 

bo- 
bet

Iš Draugų Balčiūnų 
“Surprize Pares”

sėkmių
Rep.

Dovanos Sugrįžusiem 
Iš Ispanijos

Gausus aukotojas, kuris pra
šė jo vardo neskelbt, per Ab- 
rahomo Lincolno Draugų or
ganizaciją, 125 W. 45th St., 
N. Y., įteikė stambią auką, ku
rią prašė išdalint po $25 nau
jų metų dovanoms sugrįžu- 
siems iš Ispanijos Lincolno 
Brigados veteranams. Tokių 
sugrįžusių prieš naujus metus 
buvo 160. Duodamas auką ji
sai pasakė:

“Aš duodu šią dovaną atžy- 
mėjimui pasitamavimo, kokį 
kiekvienas iš tų vaikinų yra 
padarę laisvei ir demokratijai. 
Jie rizikavo savo gyvybes, kad 
Hitlerio ir Mussolinio užpuoli
mai būtų sulaikyti ir Ispanijos 
liaudies teisės pasirinkti sau val
džią būtų apsaugotos.

“ši dovana, tai tik ženklas 
mano įvertinimo tų vaikinų, ti
krųjų Dvidešimtojo šimtmečio 

• Lafayettų, jų drąsos ir pasi
šventimo šiai tikrai ameriko
niškai idėjai.”

Nuo pirmos šio mėnesio pra
sidėjo išmokėjimas nedarbo 
apdraudos. Jei nedirbi, išpil- 
dyk aplikaciją. Jei neturėsi 
teisės gaut apdraudą, jums 
nurodys dėlko.

Aido Choro ir Kily 
Nauji Metai

Bankietas Sužeistam 
Brigadieriui

Aido Choras naujus metus 
sutiko labai sėkmingame savo 
baliuje, kuris įvyko “Laisvės” 
Salėj. Publika, kaip papras
ta naujų m^lų vakarą, rinkosi 
vėlokai, tačiau prisirinko daug 
ir linksmai sykiu su aidiečiais 
sutiko naujus metus, ' . „ 
dar ilgokai linksminosi juos 
sutikę. Vakaras buvo gyvas.

Gražų įspūdį darė 
tai išdekoruota svetainė ir virš 
estrados iškabintas sveikinimas,1 
kaip lygiai ir gražus būrys • ? 
jaunų gaspadinių ir vakaro 

‘ tvarkos vedėjų. Patsai jauni
mas gaspadoriavo visam pa
rengimui. Jiems padėjo, rodos, 
vienas iš senesnių choristų. M. 
Vaicekauskiųtė, kaip papras
tai, nepatingėjo apdovanoti! 
chorą puikiu savo iškeptu py-, 
ragu.

Lincolno Briga- 
ruošia bankietą 
Roberto Raven, 
liuosnorio, kuris

Abrahomo 
dos Draugai 
pagerbimui 
amerikiečio 
gindamas demokratiją Ispani
joj tapo sunkiai sužeistas — 
visai apakintas ir neteko ko
jos. Apie jo didvyriškus atsi-

taipgi I žymėjimus kalbės Steve Nel- 
son, buvęs brigados komando
je. Taipgi specialiai tam va- 

spalvo- karui pribus iš Washingtono 
kongresmanas John T. Ber- 

iriard, Minnesotos darbietis, 
j kuris aplankė Raven’ą Ispani
joj.

Bankietas bus šį penktadie
nį, 7 sausio, 8:30 vakaro, Al
dine Club, 200 5th Ave., New 
Yorke. Pelnas eis Raven’o pa
ramai.

Lietuviai Miršta Jauni
Tėmijant “Laisvėj” mirimų

Piliečių Kliube irgi buvo ga- pranešimus tenka pastebėti, kad
na didelė pramoga, regis, ren
gta bendrai su Matusevičium 
ir kita grupe. Ten jaunimio-šo- 
kėjų buvo nedaugiausia, bet 
už tai kliubo užeigos kamba
riuose buvo svečių, kiek tilpo, 
ir linksminosi gerokai 
čius.

Buvo pramogų ir 
lietuvių kliubuose bei 
taipgi eilė privatiškų puotų ir 
šeimyniškų pažmonių.

Alliance Salėj vienybietės 
moterys turėjo balių. Kadangi 
čia įžanga buvo aukšta, ne bi
le darbininko kišeniui prieina
ma, tai ir 
daugiausia 
jų.”

} pary-

kituose 
salėse,

publika susidėjo 
iš “pasiturinčių-

Komunistų Kuopos Pramoga 
Ispanijos Paramai

Pereito nedėldienio vakare 
pas draugus Balčiūnus, Varpo 
keptuvės savininkus, buvo 
smagus ir linksmas pažmonys 
— “surprize parė,” surengta 
Balčiūnienės broliui, Karoliui 
Rainiui iš Jersey City, jojo gi
mimo dienos sukaktuvių pro
ga. Parę surengė Balčiūnai sa
vo namuose. Buvo užkviesta 
gražus būrys Balčiūnų drau
gų bei giminių. Iš Jersey City, 
apart Balčiūnienės brolio Ka
rolio, buvo jos motina Rainie
nė, Matulevičius su žmona; 
Mrs. D. Falcon iš Elizabeth, 
N. J., (ji kartu su Balčiūniene 
valgius gamino). Iš brookly- 
niškių buvo sekanti: Norkai, 
Sutkai, Silickai, Balaženčiai, 
Adamavičiai, Ramoškai 
East New Yorko), Vitai, 
mikiai, Ganet su žmona, 
Dikčius, Ch. Degutis, Jim 
sėlio, John Kent ir dar keli, 
kurių vardų neteko sužinot.

Gardžiai sutaisytų įvairių 
valgių, taipgi ir gėrimų, buvo 
visiem pakankamai. Laike va
karienės Karoliui Rainiui buvo 
suteikta nemažai įvairių dova
nų ; nekurie svečiai pasakė 
Karoliui linkėjimo “toastus,” 
taipgi tarė padėką Balčiūnam 
už gražų pavaišinimą, žodžių, 
parė buvo smagi ir taikinga.

Rep. -

Keturiolikto A. D. Komunis
tų Partijos 1-ma kuopa, kuri 
didžiumoje susideda iš lietu
vių, rengia smagią pramogą 
ateinantį šeštadienį, 8 sausio, 
“Laisvės” Salėj. Bilietas išan- 
ksto 25c, prie d-urų—35c. Bus 
gera orkestrą šokiams, taipgi 
įdomi programa su trumpa 
prakalba, kurią pasakys Lin
colno Brigados narys, ką tik 
sugrįžęs iš Ispanijos. K.

daug lietuvių miršta gana jau
ni, vos peržengę 40 metų, kiti 
gi šiaip taip įkabinę virš 50 me
tų. Tačiau protarpiais tenka 
pastebėt ir taip vadinamų “gil
tinės užmirštų,” kurie dagyve- 
nę 70 ii’ daugiau, bet tokių 
nedaug, štai, kad ir mūsų L. 
A. Piliečių Kliubo nariai, išmi- ■ 
rę 1937 metais, tik du iš de
vynių peržengę šešis ir vienas 
septintą kryžiuką amžiaus. Jų 
amžius buvo sekamas:

Mykolas Plepys, 41 m.; Juo
zas žibuda, 43 m.; Pranas Za- 
lenskas, 47 m.; Jonas Kreivėnas, 
51 m.; Jurgis Lancauskas, 51 
m.; Motiejus Urbonavičius, 57 
m.; ir nario žmona K. Pranskai- 
tienė, 51 m.; Motiejus Butkus, 
61 m.; Viktoras Pakulis, 62 m., 
ir Juozas Tauckus, 79 m.

Kas iš daktarų galėtų pasakyt, 
ko lietuviai skubinasi mirt?

Paskutinis Pakvietimas

Ekspresinės Gatvės

Lietuviai Namų Savininkai 
Ruošiasi Baliui

(iš 
De- 
Ch. 
Pa-

Lietuvių Namų Savininkų 
Sąjunga ruošia savo trečią me
tinį balių šio mėnesio 29-tą, 
Apreiškimo Parapijos Salėj, 
N. 5th ir Havemeyer Sts., 
Brooklyne. Įžanga 40c., bet 
su parengimo skelbimo korte
lėmis tik 30c.

Lietuvių moterų rengiamoji 
prelekcija ir prakalba įvyks šį 
vakarą, antradienį, 4 sausio 
(Jan.), Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo Salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 7 :30 
vakaro. Įžanga 10 centų. Vi
sos moterys kviečiamos atsi
lankyti.

Apie įvairias moterų ligas, 
kaip jose užsilaikyt ir nuo jų 
gelbėtis, moterims aiškins dak
tarė Aldona šliupaitė, kuri 
turi tam reikiamą mokslą ir 
ilgų metų patyrimą gydytoja- 
vime.

Apie motinų ir vaikų prie
žiūrą ir abelną gyvenimą So
vietų Sąjungoj kalbės J. Bon-

Išvyksta į Albany
Trečiadienį išvyksta į Alba

ny naujai išrinkti darbiečių 
“assemblymanai”: Nathaniel 
Minkoff ir Girard J. Mucci- 
grosso iš Bronx, Walter Fitz
gerald ir Oscar Garcia Rivera 
iš Manhattan, Salvatore De 
Mateo, Benjamin Brenner ir 
Franck Monaco iš Brooklyno. 
Juos palydės ir dalyvaus pir
moj seimelio sesijoj būrys 
Amerikos Darbo Partijos na
rių ir rėmėjų.Su 3-čia sausio įėjo galion 

naujas patvarkymas važiuotės 
srityje. New: Yorko vidurmies- 
tyje dešimts gatvių padaryta 
ekspresinėmis. Jomis galima 
važiuot tik į vieną pusę ir ne
valia pastatyt mašinų. Jomis 
yra: 17-ta, 33-čia, 39-ta, 47- 
ta, 53-čia, važiuojamos sker
sai miestą link Hudson Upės, 
ir 18-ta, 31-ma, 40-ta, 46-ta, 
54-ta, važiuojamos skersai 
miestą link East Upės. Jų eks
presinis plotas yra tarp 3rd ir 
9th Avenues.

Pirmadienį prasidėjo naujos 
Miesto Tarybos posėdžiai. Ga
lutinas susigrupavimas paaiš
kės vėliau. Darbietis “council- 
manas” Quill, kuris buvo nu
vykęs Anglijon apsivest, suvė
lavęs sugrįžt pradžion sesijų, 
grįšiąs ketvirtadienį, 

i -... . ............
Pusantros valandos mecha

niško kvėpavimo išgelbėjo 
Berthą Paterson, kuri buvo ap
svaiginta gasu savo virtuvėj, 
328 E. 89th St.

Antradienis, Sausio *
H. i fJ HrtĮų

Parsiduoda restaurantas prie pat 
dokų-prieplaukų. Darome gerą, pra
gyvenimą iš valgių, čia galima gau
ti ir alaus laisnius. Priežastį par
davimo sužinosite ant vietos. Kreip
kitės 53 Columbia St., Brooklyn, 
N. Y. (1-3)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės apie 40 m. amžiaus. Pla
čiai) paaiškinsiu laišku. Rašykite: J. 
Kelmelis, 136 McKibbin Bl., Brook
lyn, N. Y. (2-4) Tikrai Įsigykite Likeriu Iš

J
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Manhattan Liquor Store į

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

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

Kalėdų dovana

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS š 

50 Court Street 
T*/. Triangle B-3621 | ,
Brooklyn, N. Y. į Į

Calverts

džinškaitė, kuri gyveno Sovie
tų Sąjungoj keletą metų ir 
nuodugniai pažįsta tenykštį 
gyvenimą. Kaip daktarė šliu- 
paitė, taip Bondžinskaitė atsa
kys į moterų paduotus klausi
mus, todėl visos prisirengkite 
su klausimais.

ALDLD Mot. Kuopa.

PARDAVIMAI
/

Parsiduoda cementinis apartmen- 
tinis namas su šešiais garadžiais. Gy
vena astuonios familijos, visi fomi- 
šiuoti kambariai. Namo vertė $45,000, 
parduodu už $8,000. Po brolio mir
ties išvažiuoju j Lietuvą. Prašome 
kreiptis sekančiai: Peter Gadeiko, 
417 S. Albany Ave., Tampa, Florida.

(2-4)

Stephen Aromiskis 
(Armakauakas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: BVergreen 7-4315

Telephone Stagg 2-4408
I

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
’ Pnruamdau automobilius vestuvėm 

X>arėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalaus

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

DABAR RODOMA 
Puikus Sovietų Judis 

“Baltic Deputy” 
PRIEINAMA ĮŽANGA 

Rodymas be Pertraukos 

New Broadway Theatre 
246 Broadway 

Near Marcy Ave. Station 
Brooklyn, N. Y.

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINES

ARBA VYNO BONKA PIRKTA 
LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Port, Muscatel $ 1 49 
Sherry — -— gal. X ‘
3 bonkos už-------- $1.00

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

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

Republic Liquor Store

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MŪSŲ KLIJENTAMS

Didžiausia, labia usia 
patikiama, žemiausių 
kainų Likerių Krautuvė 

Brooklyne.

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

“Special

Mes esame vienatine Krau
tuve kuri parduoda 
f importuotą 

Lietuvišką Valstybinę 
Degtinę 

KAINA $1.59

Wolf Hunt 
Pennsylvania 

Bourbon Whisky 
59c. $1.15
pt. qt

» —U»~M       M —

Cream of Grain
18 months old 1

1 1
■

Straight Whisky
63c. $1.24 :

I 
1■

pint , qt. i ■
1

Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūšių Išdirbinių.

FRANK D0MIKA1T1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINES ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.^P’
Kampas Havemeyer St.

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

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

Aukštos Rūšies Kalendorių.

i

Xaveras Strumskis, Sav.

415-417 REAP ST
BROOKLYN, N. Y.

OOO

Lie. L72

Tėvų organizacijos delega
tams paduota apsvarstyti su
manymas Įsteigti vidurinių mo- ‘ 
kyklų studentams valgyklas 
mokyklose

E

E
E
S

Muzikantų Unijos Lokąlas 
802 nubalsavo prieš vieno na
rio užėmimą kelių darbų. Tas 
padaryta sumažinimui nedar
bo tarp muzikantų.

Tel. EVergreen

E 
E

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

REMKITE SAVUOSIUS!
Speciale Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Yodkos-$2.98^

Telefonuokite: Evergreen 7-2375 įvelto
tn yra




