
.4.-,..K V X-_________

Krislai
Chinija Ginkluojasi.
Japoniški “Kaimai”.
Japonijos “Atsiprašymai” 
Apsiginklavimo Išlaidos.
Raudonasis Laivynas.-
Mirę žmonės. ,

Rašo D. M. šolomskas.
United Press korespondentas 

iš Cantono praneša, kad Chini
ja kiekvieną dieną pasidaro po

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Raina $5.50 Metams
Brooklyne $7-00 

Metams

No. 3

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Sausio 5, 1938Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII,

Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit

Pasaulį! 7%,

Dienraščio XX

3 ar 4 karo lėktuvus. Gamina
si ir kitokius ginklus. Sako, kad 
Cantono srityj organizuoja ga
lingą armiją karui prieš Japo
niją. Praneša, kad Chinija gau
na lėktuvų ir kitų ginklų iš So
vietų Sąjungos ir kitų šalių, 
ypačiai iš Jungtinių Valstijų 
per Francijos koloniją Indo- 
Chiniją. Jeigu taip, tai iki pa
vasario Chinija gali sudaryti 
stiprią jėgą apsigynimui nuo
Japonijos imperialistų.

Kas įdomu, kad kiek Japoni
jos generolai nedėjo pastangų, 
bet jiems niekur nepavyko pra
vesti “kannus”—apsupti chinų 
armiją ir sunaikinti. Shangha- 
jaus ir Nankingo srityj, rodosi, 
pati gamta davė jiems tą pro
gą, bet chinai sugabiai atsi
traukė. Shantunge jie siekė ap
supti chinus, bet ir ten nepa
vyko. Tai jau smūgis Japoni
jos karo strategams.

Jungtinės Valstijos priėmė 
Japonijos pasiteisinimą dėl nu- 
skandinimo karo laivo “Panay.” 
Bet šią šalį pasiekė judžių pa
veikslai rodą, kaip brutališkai 
Japonijos armija ir orlaivinin- 
kai nuskandino tą laivą. Tas su
kelia žmonėse pasipiktinimą. 
Nemanau, kad šis “incidentas” 
bus paskutinis.

Tą pat dieną Japonijos armi
ja apšaudė Anglijos karo laivą 
“Ladybird,” į kurį buvo patai
kinta keturi šūviai. Anglija ir
gi priėmė pasiteisinimą, bet tai 
jau ne pirmas. Iki kol demokra
tinės šalys nuolaidaus Japoni
jos agresoriams ir tuom juos 
drąsins prie didesnių avantiū
rų?

Wm. Philip Simms rašo, kad 
pereitais metais Jungtinės Vals
tijos tiesioginiam karo prisi
rengimui išleido $1,000,000,000; 
Anglija $2,000,000,000; Vokie
tija—$2,000,000,000F r ancija, 
Italija ir Japonija po $1,000,- 
000,000. 1938 metais apsigink
lavimo išlaidos dar padidės.

1937 metais Jungtinės Vals
tijos išsibudavojo 274,012 tonų 
įtalpos prekybos laivų ir 89,400 
tonų karo laivų. Su naujais me
tais dar budavojamų yra 573,- 
489 tonai laivų. Sako, kad ta
me skaičiuje karo laivų įtalpa 
sudaro 282,200 tonų.

Akyvaizdoje augančio karo 
pavojaus, Sovietų Sąjunga yra 
priversta didinti Raudonąjį Ka
ro Laivyną, kad apgynus savo 
kraštus. Geresniam paruošimui 
Raudonojo Karo Laivyno tapo 
sudarytas atskiras departmen- 
tas prie Apsigynimo Komisa
riato.

Dar kartą žemė apkeliavo 
aplinkui saulę ir tas laikotarpis 
bus žinomas, kaipo 1937 metai. 
Jie buvo kruvini. Japonijos im
perialistai karą vedė prieš Chi- 
nijos liaudį. Italijos ir Vokieti
jos fašistai žudė Ispanijos žmo
nes. Pasaulinio karo kardas vi
sas laikas kabojo ant žmonijos 
galvos.

Pereitais metais mirė nema
žai garsių žmonių: G. K. Or- 
dŽionikidzė, Chamberlain Aus
tin, Emilia Earhart (žuvo 
skrisdama), Frank B. Kellogg, 
gen. Erich Ludendorff, Gugliel
mo Marconi ir daugelis kitų po
litikų, mokslininkų ir artistų.

Easton, Pa. — Per nelai
mę sudaužęs pasiskolintą 
automobilį, nusišovė Ronald 
Conrad, 26 metų.

Liaudiečiai Atmušę ir
Sustabdę Fašistų Ata-

kas Teruel Fronte
U ž E M Ė GUBERNATO
RIAUS PALOCIŲ, FAŠIS

TŲ LIZDĄ TERUELYJ
Madrid.—Liaudiečiai jau 

sustabdė fašistų ofensyvą 
prieš Teruelį, — sako Is
panijos respublikos praneši
mas: Per kelias dienas at
kakli liaudiečių kova, snie
gai, dažnai iki liemens, ir 
šalčiai išsėmė fašistų jėgas.

Respublikos kariuomenė 
užėmė kelias aukštumas Te
ruel priemiesčiuose ir at
mušė fašistų tankų atakas 
iš Concudo. Pačiame mies
te respublikiečiai šturmu 
užėmė gubernatoriaus palo- 
cių, fašistų karių lizdą. 
Daugelis jų suimta, bet da
lis pabėgo į Aragon viešbu
tį, kurį respublikiečiai tuoj 
apsupo.

Respublikos artilerija 
bombarduoja fašistus La 
Muela kalvoj, pusantros my
lios į vakarus nuo Teruelio. 
Bet fašistai sakosi išstūmę 
respublikiečius iš Villastar, 
5 mylios į pietų vakarus 
nuo Teruelio.

Respublikos kareiviai virš 
paprastų armijos drabužių 
užsivilkę baltais užvalka
lais, idant priešai negalėtų 
jų lengvai įžiūrėti tarp snie
gų-

Respublikiečiai atimtame 
iš fašistų gubernatoriaus 
palociuje rado daug lavonų, 
tame skaičiuje badu miru
siu vaiku. I v

Kantoniečiai Turi 150,000 
Armijos prieš Japonus

Kanton, Chinija. — Chi
nai turi 150,000 gerai išla
vintos armijos ginti nuo ja
ponų Kwantung provinciją, 
kurios sostinė yra didmies
tis Kanton. Tos armijos ge
nerolas Yu-Hanmous, tvirti
na, kad kovon prieš japonus 
čia išstosią ir milionai gy-
ventojų.

EX-POLICMANAS NUŠO
VĖ PAČIĄ

Paterson, N. J.—Buvęs 
valstijos policininkas Roy 
Quinn prisipažino, kad jis 
nušovė savo moterį, girdi, 
todėl, kad ji draugavo su 
kitais vyrais.

JAPONAI VĖL BOMBAR
DUOJA NANKINGĄ

Nanking, Chinija.—Nors 
japonai sakosi visiškai už
ėmę Nankingą, bet penki jų 
lėktuvai vėl numetė desėt- 
ką bombų į miesto apygar
das. Bombos daugiausia nu
krito ant kaimų.

8 GYVI PALAIDOTI
Viena, Austrija. — Stai

ga nugriūdami nuo Schnee
berg kalno, sniegai gyvus 
palaidojo aštuonis žmones. 
Jau išimti penki lavonai.

Naziai Išplėšia iš Žydij 
Dvi Laivy Linijas

Hamburg, Vokietija. — 
Jau kelios savaitės kaip ei
na teismas prieš Arnoldą 
Bernsteiną, stambiausią sa
vininką dviejų laivų kompa
nijų “Red Star” ir “Bern
stein.” Jis kaltinamas, kad 
gaunamus svetimų šalių pi
nigus laikė užsieniuose, ne
traukė jų Vokietijon ir ne
keitė markėmis. Už tą “nu
sikaltimą” gręsė Bernstei- 
nui 4,500,000 markių pabau
dos ir 5 metai kalėjimo. Ta
tai reiškė praradimą jo lai
vų linijų. Todėl Bernstein 
dabar pervedė savo Šerus 
nazių paskirtam “globėjui” 
M.’ Boeger’iui, kuris gali 
juos parduoti kam .nori. Bo
eger jau j ieško “tikrų ari- 
jų”-vokiečių pirkikų. Taip 
naziai išplėšia biznius iš žy
dų rankų.

Atmestus Valgius Naziai 
Duos Kitiem Kostumeriam

v

Berlin. — Jeigu atneštas 
maistas ar jo dalis restora
ne nepatinka valgytojui, 
tas pats maistas gali 
būt duodamas kitam kostu- 
meriui, kaip patvarkė na
zių vyriausybė. Bet ji pasa
koja, kad naujiem kostume
riam tegalėsią būt duodami 
tik tokie sugrąžinti maisto 
daiktai, kurių “nepalietė” 
pirmesni valgytojai peiliu 
ar šakute.

ANGLIJOS RADIO ŽINIOS 
ARABIŠKIEMS 

KRAŠTAMS
London. — Britanijos Ra

dio Korporacija pradėjo 
skleisti arabų kalba žinias 
arabiškiems, kraštams ry
tuose, idant atremt Italijos 
radio propagandą, varomą 
ten prieš Angliją. Prie ži-
niu duoda ir arabiškos mu- v

zikos.

Naziai Uždraudė Filosofui 
Važiuot Amerikon su 

Paskaitom
Berlin. — Nazių valdžia 

“patarė” (vadinasi, uždrau
dė) nevažiuoti į Ameriką 
“keliaujančiam” filosofui 
grafui H. Keyserlingui su 
paskaitomis.

Pirm pat naziam užimant 
Vokietijos valdžią, Keyser- 
ling viename filosofiniame 
rašte išrodinėjo, kad nazių 
idėjos niekur daugiau ne
tinka, tik gurbam

ORAS
Šiandien būsią giedra ir 

šalčiau, sako N. Y. Oro Biu
ras.

Vakar temperatūra 31. 
Saulėtekis 7:20; saulėleidis 
1:42.

Francijos slapta policija susekė fašistų 
suokalbį. Šis paveikslas parodo kratą, pada
rytą architekto Parent krautuvėje. Čia ras
ta mašininė kanuolė, devyni šautuvai, 250 
rankinių granatų ir 14,000 kulkų.

DEMOKRATINĖS ŠALYS SVEIKINA ROOSEVEL- 
TO KALBĄ; FAŠISTAI URZGIA PRIEŠ Jį

Paryžius.—Francijos val
džios nariai karštu pritari
mu pasitiko prezidento Roo- 
sevelto pareiškimą kongre
sui, kur jis sakė, kad demo
kratinės šalys dabar stem 
giasi palaikyt taiką, ir 
smerkė plėšrias fašistines 
valstybes, kurstančias ka
rus.

London. — Anglijos laik
raščiai abelnai puikiai atsi
liepia į Roosevelto kalbą 
kongrese.

Roma. — Italijos fašistų 
spauda “nusivylus,” kad 
prezidentas Rooseveltas įta

Fašistai Iššaukė Finan
sinį Krizį Rumunijoj
Viena, Austrija. — Iš Ru

munijos perbėgo į Austriją 
30 žydų bankininkų ir tur
tingų prekėjų; atsivežė tur
to, kiek tik galėjo. Nes Ru
munų fašistų valdžia su Go
gą priekyje rengiasi grobt 
žydų biznius ir nuosavybes.

Austrijos valdžia sugrą
žino atgal 60 neturtingų žy
dų nuo rubežiaus.

Žydų bėgimas su pinigais 
į užsienius kelia finansinę 
suirutę. Rumunijoj. Kaip 
tik susidarė fašistinis mi
nisterių kabinetas, tuoj pra
dėjo galvatrūkčiais kristi 
įvairių pramonių šėrai Ru
munijos biržose.

Sovietai Protestuoja Lenki
jai Prieš Traukinių 

Užpuldinėjimą
Maskva. — Sovietų užsie

ninis komisariatas pasiuntė 
aštrų protestą Lenkijai, kad 
praeitą mėnesį buvo užpul
dinėjami Sovietų traukiniai, 
bevažiuojant per Lenkiją. 
Vieną tokį traukinį lenkai 
fašistai padegė prie Zdol- 
bunovo.

Madrid. — Ispanijos liau
diečių artilerija bombarda
vo fašistų tvirtumą Huescą. 
Sustiprinta liaudiečių pozi
cijos Teruel-Huescos fron
te.

rė fašistines šalis kaip ka
riškas plėšikes ir palinkėjo; 
kad jose būtų atsteigta de
mokratinė santvarka.

Berlin. — Nazių laikraš
čiai vadina prezidento Roo
sevelto kalbą “arogantiš
ka”; šaiposi, kad Roosevel
to politika neišriša bedar
bės klausimo Amerikoj.

Vokietijos užsienių minis
terijos atstovai sako, kad 
prez. Roosevelto reikalavi
mas laikytis < tarptautinių 
sutarčių ir gerbti kitų ša
lių nepriklausomybę tai esą 
“nonsensas” (nesąmonė).

Aigipto Seimo Ermyde- 
ris prieš Karalių

Cairo, Aigiptas. — Ša
lies seimo atstovų rūmo pir
mininkas dr. Ahmad Maher 
atsinešė karaliaus Farouko 
pareiškimą, kuriuom jis už
daro seimą vienam mėne
siui.—Karalius yra 18 metų 
pusbernis.—Bet pažangesni 
tautiečiai atstovai, vadovau
jami Nahas Pašos, buvusio 
ministerio pirmininko, 'su
kėlė ddžiausią trukšmą ir 
visai neleido skaityti kara
liaus pareiškimo.-

Atstovų rūmo pirminin
kas Maher liepė tarnam už
sukti elektrą. Tada Nahas 
Pašos šalininkai brėžė deg
tukus ir žibino, o jis prie 
degtukų šviesos perskaitė 
rezoliuciją, kuri išreiškia 
nepasitikėjimą dabartiniam 
ministerių kabinetui.

Paskui seimo atstovai su
sirinko atskiroj vietoj ir iš
braukė iš tautiečių Wafdis- 
tų partijos Maherį ir kitus 
pataikūnus karaliaus ir jo 
ministerių.

Karalius Farouk ir dabar
tinė jo ministerija linksta 
prie Mussolinio, o Nahas 
Paša su Wafdistais—prie 
demokratinės Anglijos poli
tikos.

Roma. — Hitleris ketina 
pavasarį atvykti į svečius 
pas Musšolinį.

Kapitalo Sauvalia Gali 
Pražudyt Kapitalizmą, 
Sako Prez. Roosevelt
Chinai Išmušė Japonus iš 

Hangchow Miesto
Shanghai, saus. 4.—Chi

nai praneša, kad jų “skrajo- 
jantieji būriai” išmušė ja
ponus iš Hangchow miesto, 
padarydami priešams dide
lių nuostolių. Siaučia smar
kios kautynės tarp chinų ir 
japonų prie ežero netoli 
Hangchow, Chekiango pro
vincijos sostinės, l?0 mylių 
į pietų vakarus nuo Shan
ghai.

Japonai užginčija chinų 
laimėjimus toj srityj.

MAINIERIŲ STREIKAS 
FRANCIJOJ

Valenciennes, Franci ja.— 
Sustreikavo 1,000 mainierių, 

.Jkad Anzin kompanija palei
do tris darbininkus. Jeigu 
jie nebus priimti atgal, 
streikuosią dar 15,000 ang- 
gliakasių.

N. Y. Valstijos Republikonai 
Gerinasi Darbiečiams

Albany, N. Y.—Republi
konai New Yorko valstijos 
seimelyj rodo didelio man
dagumo penkiem atstovam, 
išrinktiem vardu Amerikos 
Darbo Partijos, kuri pas
kutiniuose rinkimuose gavo 
480,000 balsų šioj valstijoj. 
Republikonų politikieriai 
daro pastangas, kad Darbo 
Partija netaptų nuolatine 
rėmėja Naujosios Dalybos.

PRISIPAŽINO DAR 8 SS 
RS IŠDAVIKAI; TAPO 

NUBAUSTI
Yerevane, Sovietinėj Ar

mėnijoj, teisme prisipažino 
kaltais M. Angibrarian ir 
kiti septyni buvę valdinin
kai. Jie šnipinėjo svetimom 
valstybėm prieš Sovietus ir 
planavo su tų valstybių pa- 
gelba per karą atplėšt Ar
mėniją nuo Sovietų Sąjun
gos. Už tai liko sušaudyti.

Įplaukų Padvigubėję prie 
Naujosios Dalybos

Washington. — Visų Jun
gtinių Valstijų biznių ir gy
ventojų įplaukos 1932 met. 
buvo 38 bilionai dolerių, o 
1937 metais apie 68 bilio- 
nus, kaipo nurodė Roose
veltas savo kalboj kongrese.

KIEK BEDARBIŲ ĮVAI
RIOSE VALSTIJOSE 

Washington. — Pagal ofi
cialius nedarbo < sąrašus, 
New Yorko valstijoj yra 
969,000 bedarbių, iš kurių 
206,518 turi laikinus pašal- 
pinius darbus: New Jersey 
yra 287,530 bedarbių, Penn- 
sylvanijoj 750,451, Illinojuj 
459,743, Ohio valstijoj 409,- 
867, Michigane 249,188, 
Mass, valstijoj 327,619, Con
necticut^ 87,787 ir tt.

——————— c .• y

REIKALAUJA PAKELTI
ĮPLAUKAS FARMERIAM

JR DARBININKAM
Washington. — “Nedoras 

kapitalo naudojimas afr'ba 
saumyliškas kapitalo veiki
mo stabdymas” (kaip dabaA 
per kapitalistų sėdėjimo 
streiką) “turi liautis, o jei 
ne, tai kapitalistinė sistema 
sunaikins pati save per blo
gus savo veiksmus,” — pa
reiškė prezidentas RooseveL 
tas, kalbėdamas kongrese, 
atsidarant dabartinei jo se
sijai.

Nors didelė dauguma ban
kininkų ir kitų biznierių 
esą geri piliečiai, bet mono
polistinė didžiųjų kapitalistų 
saujelė stengiasi užkart sa
vo valia valdžiai ir visiem 
gyventojam, siekdama tik 
vis didesnių pelnų, sakė 
Rooseveltas. Tai ta saujelė 
dabar kelia tokį ermyderį, 
reikalaudama’ paliuosuot ją 
nuo privalomų taksų, duot 
Jai neribotą valią mekle- 
riaut Šerais, traukt sau vis 
didesnius pelnus ne sulig 
tikrai įdėto kapitalo, bet pa
gal falšyvai išpūstą (daž
nai “šiaudinę”) “vertę” 
įvairių įmonių. Ta pati gru
pė rėkia numušt valdžios iš
laidas, panaikinant pašaipi-, 
nius darbus bedarbiams.

Rooseveltas reikalavo pa
kelt įplaukas farmeriams ir 
darbininkams apskritai, kad 
jie turėtų daugiau “pirkimo 
jėgos”; tai, sako, būtų ge
riausias būdas' nugalėt nau
jai prasidėjusį knžp Tuo 
tikslu Rooseveltas siūle pa- 
laikyt žmoniškas kainas 
farmerių produktams, val
džiai. išvien su farmeri&s 
laisvai kontroliuojant lauko 
ūkio gamybą. Kitas pama
tinis Roosevelto reikalavi
mas—tai užtikrint darbinin
kams tokią algą, kad jie ga
lėtų pragyventi, ir apribot 
darbo laiką, kad jie galėtų 
sveikiau iš šviesiau gyventi.

Prezidentas pabrėžė, kad 
jis nepritariąs “jokiai radi
kalei revoliucinei progra
mai.” Jis užginančiai atžy
mėjo, kad darbo unijos yra 
padariusios daugį naudingų 
darbininkam sutarčių SU 
samdytojais; bet apgailes
tavo, kad tarp pačių unijų 
(Darbo Federacijos ir CIO) 
eina grumtynės.

Kalbėdamas apie namų 
statybos reikalą, Roosevel
tas atrado, kad medžiagfų 
kainos perdaug aukštyn iš
keltos, bet, girdi, ir staty
bos darbininkai daugiau lai
mėtų, jeigu tuo sykiu “per
daug” nereikalautų; tai, 
esą, turėtų daugiau ir pa
stovesnių darbų. Aišku, jog 
šis paskutinis Roosevelto 
patarimas darbininkam yra 
netikęs ir nepriimtinas.
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Rooseveltas Vanojo Kailį 
Reakcionieriams

Sausio 3 dieną vėl susirinko Jungtinių 
Valstijų kongresas—senatas ir atstovų 
butas. Bendron sesijon atėjo prezidentas 
Rooseveltas ir pasakė ilgą prakalbą. Se
natoriai ir atstovai. klausėsi ir karštai 
rankomis plojo, tačiau, aišku, labai daug 
jų prezidentui kišeniuje špygą rodė. Tai 
galima spręsti iš jų darbų praeityje. 
Juk paskutinėse dviejose sesijose daugu
ma kongreso atmetė viską, už ką Roose
veltas kovoja. Ir šioj savo prakalboje 
prezidentas pabrėžė tuos pačius reikala
vimus, tas pačias užduotis prieš kongre
są. Jis vėl reikalavo pagelbos farme- 
riąjns ir darbininkams ir pažebojimo 

. ‘ trųstų ir monopolių. Tie pasiūlymai buvo 
aųį stalo prieš paskutinę nepaprastą 
kongreso sesiją, tačiau jie buvo atmesti.

Ši Roosevelto prakalba buvo taikoma 
ne*’tik kongresui, bet visiems Amerikos 
žmonėms. Pasinaudodamas ta proga, jis 
storai užvažiavo tiems reakcionieriams, 
kurie jo politiką ir pasiūlymus ir smer
kia ir atmetinėja. Atkartotinai jis sakė, 
kad jų demagogija yra apgavystė, kuriai 
ilgai apgaudinėti Amerikos žmones ne- 

t pasiseks.
■ f)ėl šios prakalbos galima laukti naujų 
buržuazinės spaudos atakų ant Roose- 
vejto.

darbininkai turi visas teises, kokių tik 
jie nori. Jie, kartu su valstiečiais, yra 
krašto valdovais ir savininkais. Jiems 
streikuoti nebereikia, nes jie nebeturi 
prieš ką streikuoti. Jie patys yra fabrikų 
savininkai. Jų pačių yra valdžia. Tai 
prieš ką gi jie streikuos? Ar prieš save? 
Ar matėte kur nors tokį atsitikimą, kad 
darbininkas streikuotų pats prieš save?

Toliau “D.” galvočiai sapalioja: “Lais
vuose kraštuose, kur nėra vergijos, pilie
čiai gali laisvai organizuotis ir veikti. 
To negali daryti Sovietų Rusijoje”. Bet
gi Sovietų Sąjungos žmonės yra pasau
lyje geriausia ir stipriausia organizuoti. 
Sovietų Sąjungos darbininkai beveik šim
tu nuošimčių organizuoti į darbo unijas, 
į kliubus, į apšvietos draugijas ir sąjun
gas; valstiečiai organizuoti į vartotojų 
kooperatyvus ir gamybos kolektyvus. Tą 
gali užginčyti tiktai Chicagos kunigų lai
kraščio redaktoriai, kurie nesiskaito su 
jokia tiesa, su jokiais faktais.

Be to, girdi, Sovietų Sąjungoje nesą 
spaudos ir religijos laisvės. Irgi netiesa. 
Sovietų žmonės pasigamina, išleidžia ir 
skaito daugiau knygų, laikraščių ir žur
nalų, negu bet kurios kitos šalies pasau
lyje. Tiesa, Sovietų Sąjungoje nebe valia 
kunigams ir bažnyčioms turtus susikuop- 
ti ir paskui jais žmones išnaudoti, ta
čiau ten turi pilniausią teisę tebetikin- 
tieji melstis.

Matyt, “D.” redaktoriai Sovietų san
tvarką sprendžia pagal katalikų bažny
čios santvarką. Pastarojoj, kaip žinoma, 
jokios laisvės ir jokių teisių parapijonai 
neturi. Jie valdomi iš viršaus. Popiežius, 
kardinolas, vyskupas, kunigas—visi ant 
to vargšo parapijono.
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Amerikos Industrinių 
Šnipų Veikla

jimo komisija sako, kad ji 
turi neginčijamus faktus, 
kad išnaudotojai unijose už
laikė virš 2,500 šnipų. Bet 
apie unijas ir šnipų veiklą 
pakalbėsim kitam straipsny-

ypatybė pašižymi dviejomis 
priežastimis: pirma, tuo, 
kad leninizmas išėjo iš pro
letarinės revoliucijos, kurios 
atspūdžio jis negali netu
rėt; antra, tuo, kad jis iš-

(Jungt. Valstijų Senato 
Ištyrimas)

Jau nuo senai yra žino
ma, kad išnaudotojai sten
giasi kiek tik įmanant pa
kenkti darbininkų vieny
bei, jų organizacijoms, uni
joms ir partijoms.

Jungtinių Valstijų 75-tas 
Kongresas, antroj savo sesi
joj išklausė raportą apie tą 
šnipų veiklą Amerikos pra
monėje. Tam tikslui buvo 
sudaryta specialė komisija, 
kurios pirmininku buvo se
natorius Robert M. La Fo
llette iš Wisconsino valsti
jos ir specialiu tyrinėto jum 
senatorius Elbert D. Tho
mas iš Utah valstijos. Ty
rinėjimas padarytas pasire
miant bilium No. 263, kuris 
reikalavo ištirti

Penn. Power and Light Co. 
Bell Telephone Co. 
Western Union Co. 
American Book Co. 
Curtis Publishing Co. 
Phila. Buletin Co.
Radio Corp, of America 
American Locomotive Co. 
Baldwin Locomotive Co. 
A. and P. Tea Co. 
American Stores Co. 
Woolworth Chain Stores
Drabužių firmos: Kauf

mann, Wanamaker, Straw
bridge, Lord, Ohrbach, 
Namm, Fredrick Loeser ir 
kitos kompanijos.

Gumos išdirbystėj—B. F. 
Goodrich Co., General Tire 
& Rubber Co., Firestone 
Tire & Rubber Co.

Laivų budavojimo šakoj— mokėjo algą. Tuom pat kar- 
New York Shipbuilding tu ši korporacija naudojosi 

persekiot Corp.; Sum Shipbuilding & 
jimus šios šalies piliečių, i Dry Dock Co. of Chester ir « ■ a • -« •   • * 1 — 1*1

Co.

augo ir sutvirtėjo susirėmi
muose su II-jo Internacio
nalo oportunizmu, kovą su 
kuriuo buvo ir yra būtina 
pirmutinė sąlyga sėkmingos

j e.
General Motors Corp, ir 

šnipai
Daugiausiai Pinkertono 

šnipų užlaiko automobilių kovos su kapitalizmu. Nė* 
gaminimo General Motors Įgalima užmiršti, kad tarpę 
Corp., kuri 1936 metais tu- Markso ir Engelso, iš vie- 
rėjo $1,500,000,000 (bilioną nos pusės ir Lenino—iš ki- 
ir pusę dolerių) pelno. Tais tos, guli 2-j o Internacionalo 
pat metais pas General Mo-Į pilno viešpatavimo ištisas 

laikotarpis, negailestinga 
kova su kuriuo negalėjo ne
sudaryti vieno iš svarbiau
sių leninizmo uždavinių.

tors Corp, dirbo 230,572 
darbininkai. Korporacijos 
rekordai rodo, kad tarpe 
1934 ir 1936 metų liepos mė
nesio ji užlaikė per 200 šni
pų, kuriems išmokėjo $994,- 
855.68 algų. Gi tarpe 1933 
ir 1936 metų pabaigos pas 
šią korporaciją dirbo 3,871 
šnipas, kuriems ji pilnai

Lietuvos Žinios

Tėn Laisvė ir Gyvenimas Žmonėms
^Chicagos kunigų dienraštis (“Drau- 

gas,” gruodžio 30, 1937) vėl bando su
kritikuoti komunizmą. Dabar jau nebe- 
užginčija to fakto, kad komunizmas la
bai* daug domės kreipia į žmogaus dva
sinio ir vidinio gyvenimo reikalus. Da- 
bąr jau garsiai traukia naują giesmę, 
būk komunizmas Sovietų žemėje sukū
ręs. vergiją ir kitokių nelaimių privei-

: sę$„
“Žmogus turi prigimtą teisę prie nuo

savybės”, sako laikraštis, “ir tą teisę ko
munistai atėmė.” Bet apie kokios čia 
nuosavybės teisę kalbama? Jeigu apie 
kapitalistinės, tai, tiesa, Sovietų žemėje 
jinai griežtai panaikinta ir uždrausta. 
Tas reiškia, kitais žodžiais, kad išnaudo- 
jijnąs žmogaus žmogum yra panaikintas 
ir "uždraustas. Kas liečia gi teisę prie 

f tokių daiktų, kurie reikalingi žmogaus 
gerbūviškam, linksmam ir laimingam 

. gyvenimui, ji Sovietų žemėje palaikoma 
irLąpginama.

fieje, jei “Draugo” redaktoriai nepa
tingėtų pasiknisti į pirmųjų krikščionių 

) istoriją, tai atrastų, kad ir jie buvo prie- 
v šingi tokiai nuosavybei, kurią šiandien 

katalikų bažnyčia užgiria, palaiko ir gi- 
' nav Taigi, pasakymas, kad žmogus turi 
prigimtą teisę prie kapitalistinės nuosa
vybės, yra gryna nesąmonė.

'Klerikalų dienraštis sako, būk Sovietų 
Sąjungos darbininkai neturį teisės strei- 
ktįoti. Tai nesąmonė. Sovietų Sąjungos

Dešimt Milionų be Darbo
Federates valdžios bedarbių suskaity- 

mo komisija jau paskelbė duomenų apie 
nedarbą. Reikia atminti, kad tasai ap
skaitymas buvo pravestas mėnuo kitas 
atgal. Per tą laiką bedarbių armija pa
didėjo. Vienok ir tada, pasak komisijos, 
buvo per dešimt milionų bedarbių. Tai la
bai didelė armija. Gi šiandien bedarbių 
bus gal visa dvylika milionų.

Atslūgęs bedarbių judėjimas turės iš 
naujo atsistoti ant kojų. Tiktai didelis 
masinis bedarbių ir dirbančiųjų spaudi
mas prispirs valdžią ir kongresą rimtai 
susirūpinti bedarbių degančiais reikalais. 
Jei to nebus, tai milionams bedarbių iš
tiesų prasidės baisios dienos.

ir 
ra

Amerikos Krizio Atbalsiai 
Europoje

Naujai prasidėjęs kilti nedarbas 
pramonės krizis Amerikoje nepalieka
mybėje nei Europos kapitalistinių šalių. 
Sovietų ekonomistas drg. E. Varga 
“Pravdoje” kalba apie prasidėjusį naują 
pramonės smukimą Italijoj, Holandijoj, 
Belgijoj, čechoslovakijoj, Švedijoj, Fin- 
liandijoj, Norvegijoj, Anglijoj ir Vokieti
joje. Pavyzdžiui, Anglijoje rugsėjo mė
nesį pereitų metų bedarbių skaičius paki
lo 30 tūkstančių, spalių mėnesį 51 tūks
tančiu ir lapkričio mėnesį jau 109 tūks
tančiais.

Taigi, dabartinis laikų pablogėjimas 
eina pasauliniu baru. Kapitalizmas yra 
pasaulinė vienetą. Kiekvienas Amerikos 
kapitalizmo pilvo suskaudėjimas sugadi
na vidurius ir Europos kapitalizmui.

Verkt ir dejuot nauju nedarbu ir nau
ju ękonominiu susmukimu netenka tiktai 
Sovietų Sąjungai, žemei socializmo. Tos 
tiesos negali iš istorijos rekordų ir mūsų 
gyvenimo ištrinti visos tos srutos, kurias 
buržuazinė spauda išlieja ant Sovietų 
Sąjungos.

į Klausimai ir Atsakymai
■ ’*Aš niekur nemačiau aiš- Kairieji socialistai dabar jai 
kąįįs pareiškimo, ką pašau- pritaria ir, aišku, ją remtų, 

i lio.socialistai darytų, jeigu jeigu fašistai užpultų. Ta- 
fašistines šalys užpultų So
vietų Sąjungą, kaip jos už
puolė Ispaniją ir Chiniją?

fN. Skaitytojas.
Atbhkymas:

Tai klausimas, į kurį ga
linga atsakyti tiktai spėji
mu# O spėti reikia iš dabar
tinio socialistų atsinešimo 
linkui Sovietų Sąjungos.

čiau dešinieji socialistai, 
prie kurių priklauso “Nau
jienos”, Sovietų valdžią ir 
santvarką stačiai lygina su 
fašistinėmis valdžiomis ir 
santvarkomis. Ištiesų, jie 
dažnai daug žiauriau ir at
kakliau puola Sovietų Są
jungą, kaip Vokietiją, Ita
liją ir Japoniją. Jų laikraš-

čiuose nė trečios dalies tiek 
raštų netelpa prieš fašistus, 
kiek prieš komunistus.

Tik iš to ir galima spėti, 
kad jie vargiai remtų So
vietų Sąjungą, jeigu ją gin
klu užpultų fašistinės šalys.

Francija dar Nestabdysian
ti Ginklų Rumunijai

Paryžius.-?-Francijos vy
riausybė užginčija pirmesnį 
pranešimą, kad Francija 
daugiau nebesiųs ginklų Ru
munijai todėl, kad Rumunų 
valdžia pasviro į Vokietijos 
ir Italijos pusę,

HHNHNIBbHmnmH

persekiojimą laisvės žodžio 
ir teisių organizuotis, ypa
tingai persekiojimą darbi
ninkų unijų ir kitų bendro 
veikimo organizacijų.

Mes negalėsime čia visas 
smulkmenas perduoti sena
torių raporto, bet nors pa
čias svarbiausias jo dalis 
atskiruose straipsneliuose. 
Šis straipsnelis yra pirmu
tinis.
šimtai šnipų Organizacijų

Senatorių komisija sakė, 
kad Jungtinėse Valstijose 
veikia per 700 skirtingų šni
pų agentūrų, kurios kiek
viename didesniame streike 
išnaudotoju^ aprūpina strei
klaužiais ir jų apsauga — 
gengsteriais. Komisija sako, 
kad Jungt. Valstijose jau į 
taip labai išsišakoję šnipų

visa eilė kitų.
Transportacijos šakoj — 

Greyhound Bus Line, Quin
cy R. R. Co., Pennsylvania 
R. R. Co., Missouri Pacific 
R. R. Co. ir kitos.

Taigi, kurią tik nepaim- 
sime šaką, ten surasime iš* 
naudotojus susirišusius su 
šnipų agentūromis. Tyrinė-

šnipais iš virš 700 šnipų 
agentūrų, kuriuos nerimo 
laiku samdė. Tokią tai gau
ją užlaiko niekšų ir jiems 
išmoka dideles sumas pini
gų! Gi darbininkus, kada jie 
išeina į streiką už geresnes 
darbo ir gyvenimo sąlygas, 
tai daužo ir žudo. Tokis jau 
yra beširdis kapitalistinis 
surėdymas!

s.

Ruoškimės prie Lėni
no Mirties Sukakties
Sausio 21 dieną sukaks 

14-ka metų nuo dienos, ka
da mirė didžiausias pasau
lyje darbo žmonių pąsiliuo- 
savimo
Iljičas Leninas. Leninas mi- 

agentūrų .įstaigos, kad net bet leninizmas gyvuoja, 
knygos išleistos su jų var-! Leninistine partija (tai yra, 
dais, antrašais, kaip kokių Komunistų Partija) atvedė 
biznio įstaigų. (Rusijos liaudį prie pasiliuo-

Kongreso komisija teigia, saviuj0 laimingo gyveni- 
kad pradedant nuo mažiau- m0, Lemmstmes partijos n 
sios biznio įstaigos, baigiant 
didžiausia, kur tik samdo' 
darbininkus, visos susirišę 
su Pinkertono šnipų siste
ma, ar tai būtų audimo, ju- 
džių gaminimo, anglies, 
plieno, automobilių ar kito
kios kompanijos. Nėra nei 
vienos kapitalistų samdyto
jų firmos, kuri skaitytųsi 
permaža užlaikyti šnipus ir 
turėti su jais reikalus. Ko
misija rado ryšius industri
nių firmų su šnipais net li
goninėse. Iš šimtų komisijos 
nurodytų kompanijų, kurios 
turi reikalą su šnipais prieš 
darbininkų unijas, mes su
minėsime tik didesnes. Jos 
yra:

Allied Industries of Cleveland 
Akron Employers Association 
Employers Association of De

troit
Real Estate Board of New 

York
.Industrial Association of San 

Francisco
National Dairy Products Co.
Borden Co.—pieninė
Kroger Grocery and Baking 

Co.
Libby, McNeill and 

Swift and Co.
Wilson and Co.
Libby-Owens-Ford Co. 
Crane Co.
Worthington Pump and Ma

chinery Co.
International Nickel, Reming

ton Rand, Inc.
Continental Oil Co., Gulf Re

fining, Standard Oil; Texas, 
Shell, Sinclair ir kitos alie
jaus kompanijos

Gas Co. of New York 1 
New York Edison Co.

)o žmonių pąs.niuo- 
vadas Vladimiras

Libby,

kitose šalyse organizuoja 
darbo žmones ir veda kovon 
už geresnį gyvenimą ir ga
lutiną pasiliuosavimą. Šian
dien Ispanijoj ir Chinijoj 
tautos laisvę ginant pirmose 
eilėse kovotojų stovi leni- 
nistai. šiandien daugiau, 
kaip bent kada pirmiau, 
darbo žmonių pareiga pla
čiau susipažinti su Lenino 
mokslu. Drg. J. Stalinas štai 
kaip apibudino leninizmą:

Kas tai yra leninizmas?
Vieni sako, kad leniniz

mas—tai marksizmo pritai
kinimas prie savotiškų Ru
sijos aplinkybių sąlygų. Ta
me yra dalinai teisybės, bet 
tai dar toli gražu ne visa 
teisybė. Leninas tikrai pri
taikė marksizmą prie Rusi
jos tikrenybės ir pritaikė 
jį be galo puikiai. Bet jei le
ninizmas būtų vien tik mar
ksizmo pritaikinimu prie 
savotiškų Rusijos aplinky
bių, tai tuomet leninizmas 
būtų buvęs grynai tautinis 
ir tiktai rusiškas apsireiški
mas. Tuo tarpu žinom, kad 
leninizmas yra tarptautinis 
apsireiškimas, turintis šak
nų visame tarptautiniame 
pietojimesi, o ne vien rusiš
kame. Štai kodėl aš manau, 
kad tas pažymėjimas turi 
savyje vienpusiškumo.

Kiti kalba, kad leniniz
mas yra XIX šimtmečio 
40-tų metų revoliucinių 
marksizmo elementų atgy- 
jimas, skirtingas nuo vėles
nių laikų marksizmo, kada 
jis būk tapęs ramiu, revo? 
liuciniu. Jei pasišalinti nuo

Alytaus Tilto Per Nemuną 
Statybos Darbininkai Rei
kalauja Sumokėti Viršva
landžius už 1936 ir 1937 

Darbo Metus
KAUNAS. — Alytaus tilto 

statyba per Nemuną jau visai 
baigiama. Prie jo statybos dir
bo keliasdešimts darbininką. Il
gą laiką darbininkai vyrai gau
davo už darbo valandą 40 et., o 
moterys 2.5 lt. per dieną. Vė
liau vyrams buvo mokama po 
45 et. už valandą, o moterims 
paliko senas atlyginimas. Virš
valandžiai darbininkams nebuvo 
mokami, nors teko dirbti po 11 
ir daugiau valandą per dieną. 
Pareikalauti, kad būtą mokama 
už viršvalandžius darbininkai 
bijoję, nes gręsęs atleidimas iš 
darbo.

Dabar minėtos statybos darbi
ninkai kreipėsi į atatinkamas

šio Markso mokslo kvailo irz įstaigas, kad iš statybos rango- 
nuvalkioto paskirstymo į vą būtą išreikalautas atlygini- 
dvi dalis, į revoliucinį ir ra- mas už dirbtus viršvalandžius, 

reikia P° kelią pasitarimą statybos 
rangovai Ugovskis ir Urbonas 
sutiko moterims primokėti po 5 
et. už valandą, skaitant per die
ną 11 darbo valandą ir tik už 
darbą 1936 m. Vyrams mokėti 
už viršvalandžius visai atsisako.

mų marksizmą, tai 
pripažinti, kad net šiame vi
sai neužtektiname ir nepa
kankamame pažymėjime 
yra dalis teisybės. Ji, ši tei
sybės dalis, yra tame, kad 
Leninas tikrai atgaivino re
voliucinį marksizmo turinį, 
paslėptą 2-jo Internacionalo 
oportunistų. Bet tame tik 
dalis teisybės. Visa teisybė 
apie leninizmą yra tame, 
kad leninizmas ne tik atgai
vino marksizmą, bet jis dar 
padarė žingsnį pirmyn, iš
plėtęs m a r k s i z mą toliau 
naujose kapitalizmo ir pro
letariato kovos sąlygose.

Kas gi tai, pagalios, leni
nizmas?

Leninizmas—tai imperia
listinės gadynės ir proleta
rų revoliucijos marksizmas. 
Geriau pasakius: leninizmas 
—tai aplamai proletarų re
voliucijos teorija ir taktika, 
ypatingai proletarų diktatū
ros teorija ir taktika. Mark
sas ir Engelsas veikė pirm- 
revoliucinėj. gadynėj (mes 
turim omenyj proletarinę 
revoliuciją), kada dar ne
buvo pakilusio imperializ
mo, proletarų prisiruošimo 
prie revoliucijos, kada pro
letarų revoliucija"dar nebu
vo tiesioginis praktiškas 
neišvengiamumas. Leninas 
gi, Markso ir Engelso mo
kinys, veikė imperializmo 
gadynėj, išsiplėtusios prole
tarų revoliucijos gadynėj, 
kada proletarų revoliucija 
jau laimėjo vienoj šalyj, 
sudaužė buržuazinę demo
kratiją ir pradėjo proletari
nės demokratijos gadynę, 
sovietų gadynę. ‘

Štai kodėl leninizmas— 
tai tolimesnis marksizmo iš
sivystymas.

Paprastai pažymimas iš
imtinai karingas ir išimti

 

nai revoliucihis leninizmo 
charakteris, u visai teisiu-, 
ga. Tačiau šioiiUeninizmo

Kyla Pragyvenimo Minimu
mas Lietuvoje

KAUNAS. — 1935 m. pragy
venimo minimumas Lietuvoje 
buvo 52 lt. 60 et. vienam asme
niui per mėnesį. 1936 m. mini
mumas pakilo ligi 55 lt. 36 et., 
o dabar pragyvenimo minimu
mas pakilęs ligi 59 lt. 29 et. Šei
mai iš dviejų asmenų mėnesinis 
pragyvenimo minimumas 98 lt. 
83 et., iš penkių asmenų 147 lt. 
49 et. per mėnesį. Indeksui ima
mi 1913 m
sas buvo 115, 
1936 m. 60-64, 
sas 69.3.

Pragyvenimo
vedamas iš tokių davinių: mais
tas vienam žmogui per mėnesį 
24 lt. 60 et., drabužiai ir avaly
nė 7 lt, 4 cį., butas 12 lt. 90ct., 
kuras ir šviesa 11 lt. 95 et., ki
tos išlaidos 2 lt. 80 et. Pav., 
areštuotam vienam asmeniui 
policija dudda po 2 lt. per pa
rą, kalėjime vieno piliečio kali
nimas, tu r būt, irgi brangiau 
atsieina. •

tai 1930 m. indek- 
o 1932 m. 88, 
o šiemet indek-
..• •/ 

minimumas is-

“Skandalas Lenktynėse” 
Amerikoniška Reklama

KAUNAS. — Prieš kelias 
dienas Laisvės Alėjoj ir kitos,e 
svarbesniųjų Kauno gatvių ker* 
tėse grindinyje pasirodė gelto? 
nomis raidėmis rašyti užrašai: 
“Skandalas Lenktynėse.” Kai 
kur viršum to užrašo net kau
kolė nupiešta. Kauno publika 
tuos užrašus ir šiaip ir taip ko? 
mentuoja. Kai kur teko girdėti 
net visai absurdiškų teigimu* 
Tačiau tikrumoje tai yra nau
jas, Kaune dar nematytas, bet 
užsienyje plačiai praktikuoja
mas reklamos būdas. Šį kartą 
šitokį reklamos būdą panaudojo 
vienas Kauno kinas savo naujo 
žanro filmai išreklamuoti. $i 
filmą taip ir vadinasi*
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'uslap.Is Trečias
»

N. F. Vertė Laukupis.
•Viename iš turtingiausių kraštų pasaulyje— 

Amerikoj, turtingoj New Yorko valstijoj, 13 
dieną sausio mėnesio, 1936 metais, prieš ame
rikonišką teismą, kuris yra garbinamas kaipo 
“demokratiškiausias” teismas pasaulyje, stojo 
be laiko susenėjus! motina, kaltinama nužu
dyme savo dviejų metų sūnaus.

Tame “demokratiškame” teisme “per klai
dą” prisiekusieji teisėjai išnešė nuosprendį 
nelaimingą motiną nužudyti elektros kedėje. 
Iki nuosprendžio įvykdymui ją uždarė į Sing 
Sing kalėjimą.

Darata šervud—ta nelaiminga auka prisie
kusiųjų teisėjų “klaidos” gimė pusiau aplū
žusiam namelyje, vienoj iš nuošalinių nešva
rių E. St. Louis gatvių, Illinojaus valstijoj, 7 
dieną kovo mėnesio, 1908 m., šeimynoje vieno 
biedno darbininko, kuris visą savo jaunystę 
praleido dirbdamas vienoj geležies liejykloj. 
Motina silpna ir ligota nuo nuolatinio sunkaus 
darbo, sielvarto ir skurdo, nebegalėjo daugiau 
dirbti; maža silpnutė Darata buvo priversta 
nuo septynių metų pasiimti ant savo liesų 
pečiukų visą namų ruošą.

Motina mirė, kada Daratai sukako devyni 
metai. Tėvas, neturėdamas laiko užsiimti su 
vaiku, atidavė ją vienos mokyklos dženito- 
riui. Nuo devynių metų Darata nežinojo links
mų vaikiškų žaislų, taip kaip ji nežinojo tė
viškos malonios meilės. Jos išbalusiam, suny
kusiam veidelyj nei sykį nepasirodė kibirkštis 
berūpestingos ir laimingos šypsenos, kuri da- 
bartiniuos laikuose yra vien tik vaikų nuo
savybė; nuo devynių metų ji buvo išmokinta 
dirbtinai šypsotis, paslepiant audringą karštį 
savo vaikiškos širdelės, taip anksti sunaikintos 
šaltų ir žiaurių aplinkybių, kurios laikė ją 
apsupusios pavidale begailestingų, žiaurių 
žmonių.

Devynių metų Darata šešius mėnesius pra
gyveno mokyklos dženitoriaus šeimynoje, 
mazgodama ir šluodama mokyklos klasių kam
barius ir atlikdama visą namų ruošą. Kuomet 
tėvas sužinojo apie jos vargingą padėtį, at
ėmė iš tos šeimynos ir atidavė į vaikų prie
glaudą. čionai jai buvo kiek lengviau, bet, 
būdama už visus vaikus suaugesnė, Darata 
ir čionai turėjo atlikti daugybę jai pavestų 
darbų ir apart to prižiūrėti mažesnius vaikus.

lanke mokyklą, atliko tar- 
ruošą, neturėdama nei mi-

tęsėsi keturius metus. Da- 
šeimynos į kitą, iš vieno

Porai mėnesių prabėgus, tėvas apsivedė ir 
ją paėmė pas save. Bet vedybos nenusisekė— 
trumpam laikui prabėgus išsiskyrė ir Daratą 
atidavė vėl prieglaudom ' Prabėgus 13 mėne
sių, tėvas išnaujo apsivedė, bet ir vėl nenu
sisekė. Galų gale surado darbą “Išgelbėjimo 
Armijoj” (pas salaveišius), jis apgyvendino 
vienuolikos metų Daratą tos “armijos” šeimy
nų name. Ji tenai 
nystę ir visą namų 
nutės liuoso laiko.

Toks gyvenimas 
■ rata ėjo iš vienos

miesto į kitą. Nežiūrint to jos bastymosi, ji 
baigė liaudies mokyklą ir mokinosi vienus me
tus aukštesnėj mokykloj. Bet iki ji pasiekė 
šešioliktus metus savo amžiaus, ji buvo taip 
nuvarginta tokiu bastymusi po svetimus žmo
nes, plovimu svetimų baltinių, grindų ir vir
tuvės darbu, kad ją ant galo nesulaikomai pa
traukė prie savystovio, liuoso gyvenimo. Ji 
vogtinai išbėgo iš šeimynos, kurioj ji gyveno 
paskutiniu laiku.

... Ji Čikagoj. Be cento ir be darbo. Po 
ilgo ir betikslio darbo) j ieškojimo, ji vėl krei
pėsi į salaveišių arn/iją, iš kur ją pasiuntė 
atgal į tą šeimyną, iš kurios ji buvo pabėgu
si. Po šešių mėnesių ji vėl pabėgo ir ten ji 
daugiau nebegrįžo.

Darata dirbo visur, kur tik darbas papuolė: 
didelėse krautuvėse, kaipo pardavėja, valgyk
lose, kaipo stalų patarnautoja, ir tt.

.... Būdama 17 metų amžiaus, graži mer
gaitė, ji įstojo į baleto grupę. Ji nei- kuomet 
savo gyvenime nebuvo šokus, bet ją priėmė.

Keliems mėnesiams prabėgus, ji vėl pasi
juto be darbo. Bet dabar—ji išsilavinus šo
kėja. Nuo to laiko ji pradėjo eiti iš vienos 

• baleto grupės į kitą ir jos gyvenimas 
triukšme pigios teatralinės dailės 
to šokikės.

.... 1926 
vudu—jaunu 
timus ryšius
metų, įvyko ceremoninės vestuvės ant scenos 
“Empair teatro”, Čikagoje. Baleto perstaty
mai vasaros sezone užsidarė ir jaunavedžiai 
išvažiavo pas šervudo motiną į Newburgh, 
New Yorko valstijon. <

(Tąsa sekamoj skyriaus laidoj)

nors prie geresnių sąlygą būtų 
galėjusi dar ilgai gyventi.

Palaidota be jokių bažnytinių 
ceremonijų. Mat, biedna be
darbė, neturėjo pinigų. Kunigai 
pasiunčia pas Abraomą su vi
somis šventenybėmis tik tuos, 
kurie turtingi, net po tris ku
nigus atsistoja prie altoriaus. 
Man nei šilta, nei šalta dėl to, ar 
būtų palaidota su visomis cere
monijomis, ar ne. Bet tikintieji 
gali patys matyti, kiek kunigams 
rūpi katalikų dūšios. Nėra pi
nigų, nei į bažnyčią negalima 
vežti arba nėra patarnavimo. 
Gruodžio 24 likosi išlydėta iš 
graboriaus Laskoskio šermenų 
įstaigos ir palaidota Glenwood 
kapinėse. Susirinko nemažai 
artimųjų ir šiaip pažįstamų 
žmonių atiduoti paskutinį patar
navimą.

Gaila bedarbės draugės Bal- 
tušnikienės. Lai būna tau ra
mu šios šalies žemelėj ilsėtis 
amžinai, šermenyse Dalyvavęs.

Sovietų Sąjungoj, draugė V. rų šalis. Kas gi atsitiko su Vo- 
Molotoff, praeitą mėnesį aplei- kietijos moterimis? Vokietijos 
do kosmetikos srityj atsakomin- moteris padėta į “jom priklau- 
gą darbą ir paėmė dar atsako- somą vietą”—namus. Hitleris 
mingesnį—maisto komisariatės. pradžioje savo viešpatavimo iš-

Sustiprėjus Sovietų šalies kėlė obalsį, kad moters vieta

Gali Išsivystyt Kitas, Panašus 
Scottsboro Jaunuolių Teismui!

Keturi metai atgal South Ca- 
rolinoj vargingai gyveno juodiį-' 
jų šeima Fleming. Ir štai vie
ną gražią dieną e šerifas suareš-

ekonominiam gyvenimui, kosme- namuose, auklėti šeimyną. Siau- tuoja Flemingų jauniausį sūnų, 
tiku vartojimas taip pat pakilo, ^iant nedarbui, tūkstančiai mo- 16-kos metų, Mix, ir įmeta kale- 
Kad vartojamos kosmetikos ne- terų likosi atleista iš darbavie- jiman primesdami Mixui neva 
būt sveikatai kenksmingos, kaip čių, jų vietoje paimti vyrai, jo “papildytą” žmogžudystę, 
daugelyje atvejų atsitinka, So- Nekurie ir manė, kad prašali-/įet po išlaikymo trijų dienų ka- 
vietų valdžia pasirūpino, idant nimas moterų iš industrijos su- Įėjime, sudaro naują apkaltini- 
anos būt pirmos rūšies. Drg. V. mažins bedarbių armiją. Per mą būtent, Mix išgvoltavojęs 
Molotoff keli metai atgal lan- priekines duris moteris prašali- baltą mergaitę? Bet kuomet gy- 
kėsi Jungtinėse Valstijose Ame- no, gi per užpakalines vėl su- Rytojas ištyrė minimą mergaitę, 
rikoje, taipgi ir Francijoj, kur kvietė į tas pačias dirbtuves. surado, kad mergaitė yra lytiš- 
smulkmeniškai studijavo kosme- Dabartiniu laiku Vokietijos in- kai nepaliesta.
tikos sritį. Sugrįžusi namon, už- dustrijoje ir pramonėj dirban- 
ėmė toj industrijos šakoje at- čių moterų 
sakomingiausią vietą, taip, kad 
šiandieną Sovietuose kosmetikos 
gamyba pastatyta moksliniai 
ant geros papėdės.

kaipo
bėgo 
bale-

šer-su F. 
suėjo į ar-

metais ji susipažino 
elektrotechnikų. Jie 
ir 2 dieną kovo mėnesio, 1926

Odos Pagražinimai j Perdaug alyvuota oda irgi nė
ra gerai; taip pat sakoma, jog 
tam tikrų liaukų netvarka už tai 
yra atsakominga.

Įkyrūs spuogai ir . “black
heads” (juodi spuogai). Su jais 
reikia apsižiūrėti ir pasitarti su 
gydytoju. Niekad nepatartina 
spuogai pačiai spaudinėti ir bi
le kuo papuola tepti, nes būna 
atsitikimų, kad taip darant suga
dinama veido oda.

Binghamton, N. Y
Gydytojai sako: norint turėti 

sveiką ir gražią odą, tai, pirmoj 
vietoj, reikia turėti sveiką kūną 
ir ■ jo organus, žinoma, kad 
taip, ir kiekvienas žmogus turė
tų tatai žinoti. Joki odos pa
gražinimai, jokios kosmetikos, 
tepalai nepataisys odos, jei 
žmogaus organizme bus kokia 
nors netvarka. Ne veidą reikia
tepti įvairiais tepalais, bet rei-- j^ai kurių žmonių oda yra la- 
kalinga tinkamo užsilaikymo, bai jautri ir bile kokių pagraži

nimų negalima vartoti. Kosme-
, geriausia yra 

mo*. v e ,. i pasirinkt jas sulyg odos jautru-
Tiesa, moteriškei, turint pras- mo Tačiau nereikia manyt, 

tą- išžiūrą nuo blogos sveikatos, kad brangios rūšies kosmetikos 
tankiai pasiseka ją šiek tiek pa- tjkg jautriai odai. Ne. Daž- 
slėpt kosmetikas vartojant, Vie-Į niausią mes užmokame brangiai

' už. gražias dėžutes, puodynėles, 
o ne už medžiagą, kuri randa-

gero maisto, užtenkamai mie- : • 
go, poilsio ir gydytojo patari- tikag‘ vartojant,

lankiai pasiseka ją šiek tiek pa- tiks jautriai 

nok jinai neturi tuomi pasiten-| - 
kinti, kadangi juo toliau, tuo L 
bus blogiau. Reikia kiek galint gražioj, akį traukiančioj dė- 
bandyt blogą prašalint higijenos gutėj. Paprastoj dėžutėj bei 
ir gydymo būdais, žmogaus vei- puodynėlėj gali būti tos pačios

1 das yra jo sveikatos veidrodis: 
veidas parodo, kada pas žmogų 
yra kokia nors netvarka jo or
ganizme. Tikiu, kad mes visi 
tą esame patyrę ant savęs. Jei 
tik nesijaučiame, kaip reikėtų 
arba jaučiamės perdaug nuvar
gę, nusikamavę įvairiais dar
bais, tai jau mūsų veidas pil
nai parodo nesveikatos arba 
nuovargio žymes.

Daug moterų skundžiasi, kad 
jų oda yra labai sausa, ir daug 
yra susirūpinusių, kad greit 
veidas palieka pilnas raukšlių, 
nes sausa oda, tai raukšlėms ge
ra’dirva. Labai sausą odą tu
rint nereikia tenkintis vien įvai
rios rūšies tepalais, kuriuos 
kosmetikų gamintojai aukštai 
rekomenduoja. Nepaisant, kaip 
daug krautumės tepalų ant vei
do, tačiau tuomi sausą odą neiš
gydysime. Odos specialistai sa
ko, kad labai sausa oda daž
niausia paeina, nuo netvarkos 
liaukų arba šiaip nuo blogos 
sveikatos. Tiesa, galima sausą 
odą aptepti tinkamesnių creamu 
4rba alyva, tačiau nereikia vien 
tuomi tenkintis, bet j ieškoti pa
matinės priežasties.

rūšies medžiaga, gi už aną gra
žią du syk tiek arba daugiau už-1 
mokame. Todėl kosmetikas var-, 
toj ant reikia apsižiūrėti, kad 
neliktum lengvu būdu apgauta.

M. Baltvllioniūtė.

Anglijos Radio prieš Romos 
Ir Nazių Propagandą

London, saus. 3.—Angli
jos radio pradeda arabų 
kalba atsiliepti į Anglų ko
lonijas ir pusiau-kolonijas: 
Aigiptą, Yemeną, Palestiną 
ir kitus rytinius kraštus. 
Tuomi stengiasi atremt Ita
lijos radio kurstymus prieš 
Angliją ir atsispirti 
nazių agentų veiklą 
muose kraštuose.

Toliau Britanijos
Korporacija pradės ispaniš
kai ir portugališkai kalbėti 
į Pietinės Amerikos gyven
tojus, kur Mussolinio ir Hit
lerio agentai taipgi sklei
džia propagandą prieš An- 
gliją-

prieš 
mini-

Radio

LIGONIAI MŪSŲ MIESTE
Draugę Liuzinienę patiko ne

laimė, nupuolė laiptais žemyn į 
skiepą ir labai susižeidė. Buvo 
nuvežta į ligoninę, ten kelias 
dienas pagulėjusi grįžo į namus. 
Draugai Liužinai yra “Laisvės” 
skaitytojai.

Apsirgo mūsų / jaunuolė pio
niere Florence žvirbliūtė. Jai 
buvo nelinksma, kada kitos mer
gaitės žaidė, bėginėjo ant oro, 
o mūsų Florutė turėjo gulėti lo
voje per visas šventes. Man la
bai gaila jūsų, Florute.

Sunkiai serga draugė Stelmo- 
kienė, mūsų jaunuolio barzda
skučio motinėlė. Guli Johnson 
City ligoninėj po sunkios ope
racijos. ši draugė yra kata
likiškų pažiūrų.

Draugė O. Mikalojūnienė eina 
sveikyn. Linksma matyt ją svei-1 

!ka. Tai gera darbuotoja, ypač 
parengimuose daug dirba, taip- 

į gi jos visa šeimyna mums daug 
gelbsti. 1

Greito pasveikimo visoms 
draugėms.

“Laisvės” Koresp.

Gruodžio 23, 1937, čia pasi
mirė draugė Baltušnikienė. Pa
liko nuliūdime sūnų ir dukterų’ 
jaunamečius — sūnus vos 15-
kos metų, o duktė 10 metų.

Draugė Baltušnikienė buvo 
katalikiškų pažiūrų, bet nebijo- ’ 
davo ir su kitais draugais ir 
draugėmis darbininkais sueiti ir 
pasikalbėti, o kai kada knygelę 
arba ir laikraštį paimdavo pa
skaityti. Ji buvo jau ilgas lai-1 
kas silpnos sveikatos ir bedarbė. 
Gaudama iš valdžios labai mažą į 
pašalpą, kai kada eidavo pas Į 
ponias į stubas grindų mazgo
ti ir drabužių skalbti, bet skųs- 
davos, kad ir to darbo ne visa
dos galėdavo gauti, vos tik die
na kita į savaitę pasitaikydavo,' 
o kai kada ir į mėnesį. Taip ši 
draugė bedarbė ir užbaigė savo 
vargingą, pusbadį gyvenimą,

Tad po ištyrimo, rodosi, da
lykas turėjo ir pasibaigti. Bet- 
kur tau S. C. baltieji viešpa-_ 
čiai pasirodys esą klaidingi. Jei
gu jie areštavo juodą žmogų,' 
tai turi ir nubaust, nežiūrint, ar 
jis kaltas ar nekaltas.

Ir štai šiam jaunuoliui teisė
jas be teismo, be liūdininkų iš--- 
šaukimo paskim bausmę 10 
metų į “Chain Gang” (lenciūgo” 
eilėsna) prie sunkiųjų darbų.' 

Mix tėvai, persigandę, su li
kusiais dviem sūnais atbėga gy*> . 
vent Paterson, N. J.

Mix, nukankintas septyniuą,. 
mėnesius brutališkų sąlygų, ga^j. 
vęs progą, rizikuodamas savo 
gyvybės praradimą, pabėga iš 
kalėjimo ir slaptai atkeliauja 
pas savo tėvus į Paterson, N. J.

Susiranda darbo pas Mr. 
Roessler, ir pavyzdingai išdirba 
keturis metus. Ji * 1 * “ 

Bet S. C. Šniukštai nesnaudžia, 
ir po keturių metų areštuoją, M 
Fleming Mix Patersone ir norg- ' 
jo išsigabent atgal į S. C. f>i,M 

Bet Mix’o negalėjo išvežt at- 
gal į S. C. be New Jersey vals
tijos gubernatoriaus pasirašymo * 
po reikalingais dokumentais.

Todėl Mix’ą įmetė į kalėjimą. 
Mix’o buvęs darbadavis, Mr;'1 
Roessler atsikreipė prie advoka
to Mr. Greenbergo ir su jo pa
galba išreikalavo nuo N. J. gu
bernatoriaus, kad nepasirašytų 
išsiuntimo popierių, kol nebus 

i dalykas ištirtas.
Ir N. J. valstijos gubematftį/ 

rius sutikęs suteikt teisingą t 
teismą.

Bet ant gubernatoriaus maįo- , 
nes negalima atsidėt ir laukt, kol 
bus įvykdytas neva “teisingas” 
teismas, nes po Naujų Metų - 
naujas valstijos gubernatorius 
Mr. Moor gali išduot Mixą>S. 
C. budeliam jį nukankint. *•••

Kad išgelbėjus Mixą nuo S. G* 
barbarų nagų, įvairios darbi*,, 

■ninkiškos organizacijos kelia . 
madą, nešioti mažytes rožiukes protestus ir reikalauja, kad Mix 
ir kaspinukus plaukuose, kurie^^tų suteiktas teisingas teismą#, v.

Gruodžio 22 d., 1937, Nacio % 
nalio Negrų Kongreso kp. Pa

skaitlius randasi 
daug didesnis, negu kad buvo 
pirm Hitlerio režimo. Vokieti
joj vidutinis darbininko uždar
bis—25 markės (apie $6.50).

V. Molotoff vietą užėmė Y. Su tokiu uždarbiu, suprantama, 
Morozova. Morozova yra dar pa-j .r.
lyginamai jauna moteris, 3^ 
metų, vedus, turi vieną kūdikį, uždarbiauti. 
Morozova pradėjo dirbti būda
ma 14 metų amžiaus, taipgi kos-^bininkai likosi hitlerininkų pa- 
metikos dirbtuvėje. Iš pradžių jungti, tai lengvai galima su- 
ji šlavė grindis, valė dulkes, su- prasti moterų darbininkių pa- 
dėstydavo įvairius siuntinius ir dėtį. Naziai iškėlė obalsį pada- 
atlikinėjo kitokį nesvarbų dar- ryt Vokietijos moteris moteriš- 

,bą. Įsikūrus Sovietų valdžiai, komis—tai yra, kad moterys į 
ir visa medžiaga . sudėta prak-j]ųoro^ova vakarais lankė mo- viešąjį gyvenimą niekur nesikiš- 
tiškoje formoje. Virimo recep-’kyu^ ^ur studijavo chemiją ir tų, kad jų gyvenimo tikslas būt 
tai nėra perdaug techniški irjkitus mokslus. Per tvirtą pasi-jvien tik namai ir vaikai.

Aukštesnės mokslo įstaigos

Nuomonės Apie 
“Virėją”

“TZZ?£'J4” sutaisė K. Petri- 
kienė; puslapių 224, kaina $1, 
išleido ALDLD Moterų Skyrius.

Knyga yra aiškiai parašyta

.kad šeimos išlaikyti niekas ne- 
30'gali ir tas priverčia moteris eit'

Jeigu Vokietijos vyrai dar-

laitus JTIUKblUS. Lcl LVlILcJ pctbl- V1UI1 LIK IlUHlcll 11 VdlKdl.

be puošimų, taip, kad kiekvie-; ryžimą, ji savo profesijoj pa- Aukštesnės mokslo įstaigos 
nas galėtų perskaitęs lengvai žengė gana toli, taip, kad, keli Vokietijos moterims likosi veik 
suprasti. Rašytoja netiktai ais- metai atgal, valdžia ją paskyrė visiškai uždaryta. Viešame gy- 
kina misteriją apie vitaminus, vįenos dirbtuvės užveizda, gi venime moterims taip pat ne- 
bet tinkamai parodo jų kiekį dabar Morozova užėmė pačią leidžiama pasirodyti. Iš moterų 
maiste ir jų naudingumą kūnui, j aukščiausią kosmetikos indus- buvo bandoma padaryti tiktai

Gaila, kad iliustracijos nėra trijoje vietą. Sovietų moterys tokias, kaip tos Mussolinio ša- 
sutaisytos lietuvių kalboje, bet [nemažiau kosmetiką vartoja, ne- lyje 95 veislinės kontestantės. 
skaitytojai, kurie anglų kalbos gu amerikietės.
nesupras, galės maždaug tekstą 
sekti, nes paveikslai labai aiš
kūs.

Knygoje randasi botaniškas 
žodynėlis taipgi konservams ir 
daržovėms virimui lentelės. Be
vartant lapus,, greitai kiekvie
nas patėmins, jog daug yra ir

Gimimų skaitlius Vokietijoje 
dabar mažesnis, negu buvo 
pirm Hitlerio viešpatavimo, 
nors gimdymo kontrolė griež
tai draudžiama. Nazių obalsis: 
“Gimdykit juo daugiausia, mūs 

: kareiviai privalo kariaut su at- 
Ikaklumu ir mirti su šypsą ant 

dėžių konservų. Lengvai gali- lūpų.”
svetimų tautų receptų; jų yra’ma įsivaizdinti, kiek ekspertų Ar pavyks fašistams Vokieti- 

reikalinga prie tokios gamybos, jos moteris moraliai pasmaug
ti? Ne. Vokietijos moterys kar
tu su darbininkais nusikratys-

Kadangi d. Molotoff taip pui
kiai pavyko sutvarkyti kosme
tikos industriją, tad valdžia ją 
paskyrė maisto industrijos tvar
kymui : mat, maistas visur eina 
pirm visko, tik 1936 m. paga-i 
minta 1,266,000,000 bonkų ir J

Ar pavyks fašistams Vokieti-
virš penkiolika populiarių sve
timšalių valgiai: italų, rusų, ki
nų, vengrų, danų, žydų, vo
kiečių, japonų, ispanų, francū- 
zų,’ anglų, švedų ir holandų.

“Virėja” yra labai naudinga 
ir manau, kad šeimininkės ne
turėtų būti be jos.

Ed. W. Žukauskas, M. D.

Pagalinus pasirodė mūsų li- 
teratinėje scenoje tokia artistė, 
kurios senai laukėme—tai lie
tuviškai parašyta, bet Ameri
kos papročiams pritaikyta kny
ga, “Virėja.” Ji suloš svarbią 
rolę kiekvienos šeimininkės vir
tuvėje.

Virėja netik pilna gerų ir ne- 
perbrangiai išpildomų receptų, 
bet .turi daug sveikatai naudin
gų informacijų. Pačioje pra
džioje sudėtos lentelės iš ajuten- 
tiškų šaltinių, kurios parodo 
kiekį vitaminų, kalkio, fosforo, 
geležies ir vario, ir proteino. 
Yra patarimų apie dietą, ku
riuos sekant, galime sveikai už- 
silaikyt. Taipgi knygoj randasi i 
įvairių smulkių ir naudingų pa-l 
tarimų apie namų ruošą.

Įtalpoje rasite tikrų lietuviš
kų ir iš Amerikos virimo knygų 
pritaikytų receptų, kurie paju
dina visas valgių rūšis, nuo 
sriubos ir mėsos lig visokių už- 
sigardinimų. Netik senesnėm 
šeimininkėm verta šitą knygą 
įsigyti, bet ir jaunoms lietuvai
tėms, kurios čia augę, bet nori 
lietuviškus valgius išsivirti. Tu
rint šitą knygą, nereiks vyrams 
skųstis, kad žmona nemoka to
kius gardžius barščius išvirti, 
kaip kad mama išvirdavo.

Prie paprastųjų receptų, dar 
vienas skyrius pašvęstas konser
vams, kad netik kasdieniniame 
virime patarnauti, bet dar pa
gelbėti šeimininkei 
žiemai susidėti.

Pranašauju, kad 
sparčiai platinsis ir 
kopijų bus išparduota, 
bent kokios kitos knygos. Ją 
sutaisė p. K. Petrikienė ir išlei
do ALDLD. Nemaža laiko ir

daržoves

‘Virėja” 
daugiau 

negu

Italijos Moterys
Nesenai Mussolinis sukvietė į fašistinį jungą ir ranka rankon 

Romą veislingiausias Italijos su vyrais lenktyniuos moksle ir 
moteris, idant apdovanojus jas darbe, 
už jų veislingumą. Suvažiavo 
vos tik 95 motinos. Dovanos bu
vo skiriamos už vaikus gimu
sius tik po 1926 m.: mat, tais 
metais likosi paskelbta gimdy
mo kontestas. Veislingiausia pa
sirodė, tai iš Naples tūlo mėsi
ninko moteris; ji pristatė net 
dešimtį kūdikių. Antra atkelia
vo iš Venecijos, keliaujančio 
kromelninko žmona, net septy
niolikos vaikų motina, iš kurių 
keturiolika gyvena, ši moteris!

tiktų tik ant penkių metų mer
gaičių galvukių.”

Mano nuomone, aš “nepady- terson, N. J., surengė masinį su
vyčiau” kolegijų merginų už ne
šiojimą kaspinukų ir rožiukių 
plaukuose, nes jos didžiumoj 
tebesijaučią mokyklos mergai
tės.

Bet ką ne kolegijų vyrai tu
rėtų pasakyt, kad T r tarpe lie
tuvių, kur merginos arba mo
terys, jau pusėtinai metų turin
čios ir dirbančios dirbtuvėse ar- bet koVosią iš principo prieš 
ba raštinėse, ateina į parengi- ‘ pietinių teismų barbarišką 
mus su kaspinukais ir rožiukė- sistemą. ?*’•>
mis plaukuose?

Toliau G. S. Jones skundžiasi: tore nurodė būtiną reikalingu- 
“Šokant merginos meiliai pagul- mą baltų ir juodų darbininkų^ , 
do savo galvą ant tavo vyriškos profesionalų, ir smulkių vertė!-' 
krūtinės ir taip sutrina ir su- j gų apvienytos kovos ne tik Mix " 
-----c. jggeibeti, bet kad ir iškovojus ly

gias teises juodiem su baltąis 
visame kame.

Beje, kaip advokatai, taip,ir 
Stone ragino siųst reikalavimus 
N. J. valstijos gubernatoriui, ' 
kad neišduotų popierių išgąbeni- 
mui Mix į S. C. .

’ J. /

Skruzdė.

Kolegijų Vyrų Nusiskundimas
“The Amaron,” American' In

ternational College magazine, 
G. S. Jones rašo taip: “Augan
čių kolegijų merginos mato rei
kalą ant juoko statyti kolegijų 
vaikinus. Jos pasiėmė naują

buvo r-ntra kontesto laimėtoja: 
mat, kiti gimė pirm 1926 m.

Mussolinio veisimosi kontes- 
tas charakteringas tuomi, kad 
jame dalyvavo tiktai viena pa
razitų klasės moteris. Visos ki
tos buvo darbininkų ir smul
kių biznierių moterys. Kontesto 
dalyvės apdovanotos po 5,000 
lirų, kurių vertė siekia apie 
$200.

Kaip fašistai žmogaus gyvybę 
brangina, parodo Mussolinio sū
naus žodžiai: “Italijos jauni
mas privalo į karą žiūrėti ne 
kaipo į baisenybę, bet kare ma
tyt vien tik grožį.” Jo septynių 
mėnesių orlaiviais bombų mėty
mas į Ethiopijos žmones buvo 
vien tik “žavėjantis sportas.”

“Mes atlėkėm nepatėmyti,” 
jis rašo apie kovą prieš kava
leriją (raitelius), “ir greitai 
pradėjom mėtyt eksploduojan- 
čias bombas. Viena grupė raite
lių man suteikė impresiją pra
žystančių rožių, kaip bomba vaikščiok su žymėmis visą va- 
nukrito į jų vidurį ir ištaškė karą.” 
anuos į visas puses. Tai buvo. Tokiam 
išimtinai geras juokas (fun).” vyram pasiimt porą kalnierių

Gimdykit juo daugiausia,' dėl “zoposto,” einant į šokius su 
duokite mum kanuolėms maisto,' mergina. Elizabeth V. 
tai fašistų obalsis.

Vokietijos Moterys
Vokietija šiandieną yra vy-

murzina gražiai suprosytus 
marškinius. Dar negana to, nuo 
blakstienų arba lūpų palieka 
juodas ir raudonas žymes tau 
ant balto kalnieriaus, tai ir

atvejyj aš patarčiau

ĮLŪŽĘS STOGAS UŽMU
ŠĖ 80 JAPONŲ

Tokio. — Įlūžo storai ap- 
darbo padėta, bet pagirtinas snigtas stogas .teatro Niga- 
dalykas išėjo.

K. Stanislovaitienė.

sirinkimą. Kalbėjo Mixo advo
katas Mr. Greenberg ir jo pA- 
gelbininkas, taipgi Mixo darb- 
davis 'Roessler ir Komuništų 
Partijos sekcijos organizatorka 
d. Marta Stone. *” * ’

Kalbėtojai • pareiškė, kad jie 
kovos nevien tik už paliuosavi- 
mą nekalto Mix, kaipo žmogaus,

Martha Stone K. P. organiza

MAIŠTAI ISPANIJOS
FAŠISTŲ ARMIJOJE

Salamanca, Ispanija.—PA- 
tys fašistų laikraščiai pri- 
pažįsta, kad įvyksta maiŠ-

toj, Japonijoj; 80 žiūrovų tai įvairiose dalyse jų armi 
užmušta ir 60 sužeista. • 'jos.
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Pittsburgh, Pa.

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo
10c už vienąmokėti

žuvo

Cliffside, N. J

Elizabeth, N. J

Baltimore, Md

Grand Rapids, Mich

So. Boston, Mass
vakare

Pittston, Pa
te-

kiekvie-
No.

THOMSON

tokią, 
Public

kreipia į 
vaikučių

suruos-
Juliaus 
mirusio

proponuojamai 
taip vadinamai

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

galima sakyti,
Utility Com-

Jei ji bus gudra,
Tai gili kūdra—
• Peršokti bus tik niekis.
Padėties rimtos,
Dėl laisvės šventos—• 

Atsiektas lai būnie 
siekis.

biznių suklupimas pa- 
patį dugną vidurmetyje 
m. O kai biznis pradės 
tai daug lėčiau, negu

Anapus spynos, 
Diena iš dienos—

. Katin’s su peliuke
žaidžia:

Suleidžia dantis,
Žiūri ar atgis—

Pusgyvei rėpliot vėl
leidžia.

Pagavo Gerą Vagišę
Newarke tapo pagauta buvu- 
elizabethietė lietuvė tūla Jo-

Puslapis Ketvirta!

Service Co. ir-George Novello 
operuoti senai 
busų linijai, 
“loop route.”

Reiškia, ši važinėjimo linija 
apims visas miesto dalis. Pra
dedant nuo Elizabethport per 
Rahway net iki Hillside galima 
bus /nu važiuoti už 5c.

m-------------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

m. ii

PETRELIS-KUPRELIS
................SENAS VINCAS........ ......... - - -

Vidurvasario saulė, šiltai kvėpuodama 
iš savo šiltos krūtinės ir kopdama aukš
tyn, viską gaivino, budino, glamonėjo, 
bučiavo. Čiulbėjo paukšteliai, dūzgė bi
telės, tviskėjo ant žolės rasos ir kiūtino 
j darbavietes darbo žmonės. Net ir At- 
lantiko vandenynas, tarsi tik-ką atbudęs, 
pasiraivęs, nusižiovavęs dūsavo savo lė
tomis bangomis, kurios lig norėdamos iš
eiti ant smėlio, vertėsi milžiniškomis pra
dalgėmis ir vėl ritosi atgal į jūrą.

Tarp tų, tai šian, tai ten gūmojan
čių darbininkų, labai nedrąsiai, nenoriai, 
tartum areštantas—žingšniavo gražiai 
nuaugęs petingas, krūtiningas, stambaus 
subudavojimo, plačiakaktis, raudonvei
dis, jūros mėlynės akimis, kaštoniniais, 
truputį garbiniuotais plaukais vyras. Gi 
į jo ranką įsikibęs, tokios pat išvaizdos, 
basomis kojomis—bizneno apie aštuone- 
rių metų vaikiūkštis ir, vadindamas vy- 

-i4škį dėde Viliu, kaž ko žingeidžiai klau
sinėjo.

Kiek galima buvo nugirsti, vaikiūkš
tis teiravosi apie karą—kam ir dėl ko 
kariaujama? Kam vieni kitus žudosi? 
Kam ir dėl ko ir dėdė Vilis turi eiti į 
karą, važiuoti į anapus šito milžiniško 
vandenyno ir žudyti savo brolius, gimi
nes, sAvo tautos žmones—vokiečius?

Kaip iš veido, taip ir iš visos sudėties, 
net ir iš eisenos, galima buvo spręsti, kad 
tai eina tėvas ir sūnus, nes taip buvo 
vienodi, kaip du vandeninės lelijos žiedai, 
skirtumas tik tame, kad vienas didelis, 
o antras — mažas, tai nieko nepaprasto. 
Klausimas kilo tik tame, kodėl tas vai
kiūkštis nevadina tą vyriškį tėvu, bet 
“dėde Viliu”?

Taip juodu bežingsniuodami, tolyn ir 
tolyn nuo miesto toldami, prisiartino prie 
vienos iš lentų sukaltos šėtros, žvejų res
publikoj, ir dėdė Vilis pabeldė į truputį 
pravertas duris. Tarpduryj pasirodė 
apyjaunė, gerai atrodanti, europiško tipo 
moteriškaitė ir vokiečių kalba prabilo į 
vyriškį:

“Tai jau ir atvedei tą bambalą?”
“Tai kągi? Kurgi dėsi? Į karą jo dar 

neima.. Reikia pirma užauginti... Sa
kė duos drabužius ir valgio po kiek kas 
savaitę.”

“Šitokie čia drabužiai... Kelinaitės, 
marškinėliai, j upelė ir batukai. O jau tas 
valgis—fui! Kelios blėkinaitės zupės, 
maišelis miltų, kelios bulvės, nepilnas 
svaras kavos, o cukraus, tai nei pauos
tyt!”

“Tai jau ir atnešė?”
“Atnešt, tai atnešė, ale kad tu žino

tum, kiek mane priklausinėjo, prigrasi
no, tai nei tas maistas, nei drabužis tiek 
nevertas.”

Tai išgirdus, Vilio veidas lig kiek nu
švito ir jis šviesesniu žvilgsniu žvilg
terėjo į vaikiūkštį, kuris rymojo ant 
tvorelės ir užsimąstęs žiūrėjo į banguo
jančią jūrą. Bet staiga jis krūptelėjo ir 
net pagniužo, kuomet moteriškaitė jo 
paklausė: “O kada turi išvažiuoti į ka
reivines?”

Jo lūpos suvirpėjo, per veidą nuplies
kė kerštu atmiežtas susijudinimas ir 
akyse sužaibavo pyktis. Jis nei žodžio 
netaręs pagriebė moteriškaitę už abiejų 
rankų ir tvirtai jas spustelėjęs, prišoko 
prie vaiko. Valandėlę pastovėjęs, atsi
klaupė, paėmė vaiką už pažastų, karštai 
jį pabučiavo ir, veik pro tekinis, nubėgo 
miesto link.

Moteriškaitė, prisidengus priekaište 
akis, išnyko juodame koridoriaus šešė
lyje. Tik vienas vaikutis, susirietęs ant 
laiptelių, lydėjo atsitolinantį dėdę savo 
plačiomis, ašaromis patulžusiomis aki
mis. Dėdė juo nuo jo tolinosi, tuo darėsi 
mažesnis ir, tarsi grimzdamas į žemę, 
palikęs tik mažučiu vaikeliu, įėjęs į prie
miesčio gatvę—išnyko jam iš akių.

Jūra, lig pailsusi, vis lėčiau ir lėčiau 
kilnojo savo krūtinę. Bangos kaip nete
kusios spėkų, lig nusilenkdamos prieš 
saulutės veidą, mažino savo pradalges, 
ir, tarsi myluodamos viena su kita, lėtai 
glebėkščiavosi. Vaikiūkštis, kurį nuo da
bar pradėsime vadinti Petreliu, susmu
kęs ant laiptų, iš karto nesuvokė nei kas 
čia atsitiko... Jis jautė savo jaunos sie
los gilume, kad ko tai jam labai bran
gaus neteko... Jis jautė, kad su nete
kimu dėdės Vilio netenka visko, ką 
mes vadiname — globėju... Jis jautė, 
kad kaip tik žengs nuo šių laiptelių bent 
vieną žingsnį, įpuls į didžiulio kietojo 
vargo buities okeano bangas ir prisieis 
su jomis grumtis, kol perplauks tą bui
ties okeaną, ar žus jo bangose.

Jis jautė karštą dėdės Vilio bučkį ant 
savo lūpų ir dar nenudžiūvusias dėdės 
ašaras ant savo veidukų. Tai pirmas buč
kis Petrelio gyvenime, nes iki šiol nie
kas jo dar nebuvo bučiavęs jo atmintyje. 
Jis stengėsi prisiminti ar jį kada nors 
nėra pabučiavus jo motinėlė ar tėvelis? 
Bet viskas buvo veltui, viskas buvo din
gę jo atmintyje. Jis net negalėjo prisi
minti, kaip atrodė jo tėvai ir kelis bro
lius bei sesutes jis turėjo.

Jis prisiminė tik tie\ kad jo tėvas mo
tiną vadindavo “dorti airis” (purvina 
aire), o ji tėvą vadindavo “kreizi dač” 
(durnas vokietys). Jis prisiminė, kad jo 
tėvas buvo žvejys, parnešdavo daug žu
vies bei vėžių, kurie jam įžnybdavo į 
rankas, kuomet jis su jais norėdavo pa
žaisti. Prisiminė ir tai, kad pas jo mo
tiną ateidavo nepažįštami' vyrai, kuo
met tėvo nebūdavo namie, o motina, kaip 
Petrelį, taip ir kitus savo vaikus išbruk- 
davo lauk ir liepdavo eiti į pajūrį ant 
smėlio ir pati, pasilikus su nepažįstamu 
—gerdavo.

(Bus daugiau)

tą už darbą. Bet viena ar mesjtai” apskaitliavo. Washingtone 
pagalvojame ir štai ką: Kiek 
sykiu čia lankysis mainų juodas 
ambulansas? Kiek mūs čia su
žeistų, sutrėkštų iškels? Kiek 
sykių į čia subėgs Inkermano 
gyventojai dažinot, kiek užmu
šė? Ką užmušė? Iš kur? Kiek 
motinų ir vaikučių čia verks?

Septyni metai atgal čia būda
vo kasdieninė tokia scena.

Požeminis.

gatvekariais važinėja tik pati 
vargingiausia darbininkų kla
sė. Tokiu būdu, ne visi darbi- 
nikai išgali antsyk nusipirkti 6 
čekius, nes ne pas visus darbi
ninkus randasi 50c kišeniųje, 
todėl priversti, didžiumoj, dar
bininkai

Serga Drauge Louise Wallasky
Smarkiai susirgo Amerikos 

Lietuviu Darbininku Literatū
ros Draugijos 77 kuopos narė 
draugė Louise Wallasky. Jai 
buvo padaryta operacija dėl 
“gall stones” gruodžio 28 d. 
Operacija buvo pasekminga. 
Draugė randasi Englewood 
Hospital, N. J. Lankymo va
landos tokios:

Antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais — 2 :()0 
P. M. iki 3:30 P. M.

Pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais — 7:00 P. 
M. iki 8 :30 P. M.

Sekm.adieniais ir šventadie
niais — 2:00 P. M. iki 4:00 
P. M.

Prašome draugus ir pažįsta
mus ligonę aplankyti ir sura
minti. I Mrs. B. Bakūnas.

Na, ir 
vagystę 
mission of the District of Co
lumbia pripažino kaipo .“ge
rą” kompanijos patvarkymą. 
Tokiame garbingame mieste, 
šalies sostinėje, Washingtone, 
taip nemielaširdingai darbinin
kai yra skriaudžiami ir aplu- 
pami; ir dar net tokie skriau
džiami darbininkai neturi tei
sės balsuoti.

Ką dabar sakysite Washing
ton© darbininkai? Nesenai sa
kydavote: “Well, if you do not 
like here, go where you came 
from.” Ar gali šiandie Wash
ington© darbininkai susilygin
ti su Maskvos darbjninkais ? 
Ar gali Washington© darbinin
kai pasididžiuoti su Washing- 
tonu taip, kaip Maskvos darbi
ninkai su Maskva? Maskvos 
darbininkai sako: Mūsų Mas
kva, mes ją valdom ...” O ką 
Washington© darbininkai gali 
pasakyt ? V-kus.

Iš Bangos Choro Veikimo
Bangiečiai labai gražiai už

baigė 1937 metus su nauja cho
ro mokytoja, geresniu veikimu, 
ir, kas svarbiausia, tai naujais 
priaugančiais nariais.

Gruodžio 21 d. Bangos Cho
ro metiniame susirinkime prisi
rašė keli nauji nariai.

šiuo laiku Bangos Choras yra 
pažengęs kaip dainavime, taip ir 
skaičiuje. Ko trūksta, tai dau
giau draugių moterų-merginų. 
Visiem choriečiam reikia dėti vi
sas pastangas kuo daugiausiai 
įrašyti į chorą merginų ir mo
terų.

Kaipo metiniame susirinkime, 
tapo išrinkta nauja valdyba iš 
šių asmenų. Organizatoriais:

New Jersey Per Kalėdas
21 žmogus

New Jersey valstijoj per ka
lėdų šventes tiesioginiai ir ne
tiesioginiai iš priežasties auto
mobilių tapo užmušta 21 žmo
gus.

Kalėdinės Tragedijos
Mažame kaimelyje Green- 

brook, netoli Plainfield, N. J., 
dvi moterys, motinos mažų vai
kų, susipyko dėlei šilumos.

Mat tūlos Sophie Arcurri vy
ras paskolino savo kaimynui L. 
Bardalon tam tikrą sumą pini
gų dėlei įtaisymo naujos siste
mos šilumos įvedimui.

Dėl šio įvykio Mrs. S. Ar
curri gana gerai apibarė savo 
vyrą keletą sykių.

Sekmadienį, gruodžio 26, So
phie Arcurri grįžo nuo kalėdi
nių pažmonių iš Port Chester, 
N. J., su savo kūdikiu dviejų me
tų ir, radusi savo kambarius 
šaltus, taip užpyko, kad nuėjo į 
kaimyno stubą ir tenai radusi 
šiltus kambarius, peiliu perpjo
vė gerklę penkių mėnesių kūdi
kiui Mrs. Louis Badalon.

Policijai paaiškino, kad ji tą 
padariusi dėl to, .kad “their ba
by warm and mine was cold.”

“Laisvės” Reporteris.

Boikotas Japoną Produktų
Gruodžio 17 d. LDS 142 kuo

pos nariai ir narės nutarė pa
gražinti savo kambarius. Nu
tarė nupirkti kalėdinių vainikų 
ir pakabinti juos languose, kad 
praeiviai matytų. Draugė nu
pirko šešis vainikus iš Murphio 
5-10c krautuvės ir pakabino.

Ant rytojaus nariai žiūri, kad 
tie vainikai gaminti Japonijoj. 
Nutarė juos grąžinti Murphiui 
ir pinigus atsiimti. Tą darbą 
nutarė atlikti J. Mažeika.

Pirmadienj, gruodžio 20 d., J. ' 
Mažeika pasiėmė vainikus ir 
traukia linkui McKees Rocks. 
Įėjęs į krautuvę ir stovi su vai
nikais rankoje. Jam sako, kad 
tie vainikai esą pirkti dar per
eitais metais, žmonių pilna, bet 
prie to kaunterio, kur parduo
da vainikus, nei vieno žmogaus. 
Ateina mergina ir klausia: “Ar 
reikia kuo patarnaut?” “Taip,” 
atsako Mažeika, “apmainykite 
man šiuos vainikus, kadangi jie 
gaminti Japonijoj.” Mergina at
sisako. Ateina kita mergina, 
kuri atsisako apmainyti arba 
sugrąžinti pinigus. Pagaliaus 
ateina bosas. Pasibarus, šis 
sugrąžina J. Mažeikai pinigus 
ir įsako pardavėjoms Japonijoj 
gamintų vainikų neparduoti.

Jei taip visur žmonės griež
tai saugotųsi nuo pirkimo Ja
ponijos produktų, tai būtų pa
siektas tikslas daug greičiau.

Esplen Pilkis.

Prezentas Mainieriams
Pittstono apielinkėj randasi 

Ewen kasykla ir vienintelė ka
sykla, kuri dar vadinasi oficialiu 
The Pittston kompanijos vardu. 
Čia dar turima galimybių dirbti 
ir naudotis senoviškomis laisvė
mis darbe, nors ir dirba jau 
mechanizuotai, čia nei bosai ne- 
sujudošeję, nei čia “pušeriai” 
randasi, čia užmušimai ir su
žeidimai retenybė. Bet užtai 
kompanija nepatenkinta. Kom
panija mano, kad čia darb. “per
daug” laisvės, “perdaug” mo- 
kesties, o jai “mažai” pelno.

Kad sutvarkyti kasyklą pagal 
vėliausią “sistemą,” .kad ji neš
tų .pelną pagal vėliausią jų iš- 
išskaitliavimą, ji dabar uždarė 
kasyklą suteikdama darbinin- 

; kams atostogų, kaipo prezentą 
kalėdoms. Po to, po Naujų Me
tų, sakoma, kad kasykla pereis 
į ■ Tony Rose, kontraktoriaus, 
rankas. Sakoma, kad prie “nau
jos kompanijos” sistema bus to-

lioduoti po tris karus nuo žmo
gaus, už numuštą dieninę algą.

Puikią sau komp. pasigamino 
rezoliuciją pradėti Naujus Me
tus, o mum prezentas dar “pui
kesnis.”
Mainieriai Lygūs Kalakutams

Kitoje Pittstono pusėje yra 
tos pačios komp. kasyklos No. 
9 (dabar vadinasi Pittston An
thracite komp.). šių kasyklų 
“bosas” p. Pignatti. šiose ka
syklose užmušama ir sužeidžia
ma daugiau, negu bile kur. čia 
boseliai ir “pušeriai”, lyg durna
ropių privalgę, laksto po “plei- 
sus” ’spausdami darbininkus, 
kad kuodaugiau darb. lioduotų 
karų, nes komp. “eina skylėn 
kožną dieną baisiai daug.” Dar
bininkai priversti dirbti užsi- 
mušdami. Bet užtai atėjo kalė
dos ir p. Pignatti visus apdova
nojo po didelį kalakutą. Sakoma, 
kad gavo ir tie, kurie užmušti 
(šeimos jų, žinoma). Tai vienin
telė komp., kuri savo darb. taip 
“labai myli.”

Nestebėtina, kad kas ką myli, 
bet kad mylėdamas pajuokia.

verti, tai jau gėda mainieriams. 
Ta “mylėtojo” meilė parodo, 
kaip žemai nusilenkę mainieriai 
prieš savo poną, kaip mažai 
vertina jie savo reikalus.

Auga Kalnai “šiutų”
Kaip matyt, Inkermane,

6 kasyklos jau visiškai prireng
tos darbui. Jau suvadžiota elek
tros perlaidos dėl lokomotyvų 
bėgiojimo, privežta daug mai
nų karukų, “propų,” daugybė 
įvairio materijolo. O “šiutų” ir 
jiems reikalingų dalių išaugo 
kalnas lygus senam išmatų .kal
nui. Povaliai dabar tas “šiutų” 
kalnas suslinko po žeme, į an
glies sluogsnius. Ten tuoj bus 
sustatytos mašinos, pastatyta po 
penkis žmones prie jų ir anglies 
produkcija pradės žydėti.

Į šias kasyklas bus suleisti vi
si darbininkai geru sveikatos 
stoviu. Pagelba kalno plieninių 
“šiutų”, sveikų vyrų energijos 
pridėčku, bus traukiama anglis 
iš po uolos, parduodama, ir pila
mą aukso kalnas baronams, ku
riame banke New Yorko mieste.

Baronai džiaugsis gerbūviu.v uijivuuiuuu F<*J uvnia, UalUllttl U4iaugblo gUIUUVlU*

kia. reikės dirbti nuo dienų ir kad mainieriai tik kalakutoMainieriai, gausim duonos šmo-

Ekonomisto Ayres 
Pranašavimai

čia vietinėj spaudoj “The 
Sun” tilpo straipsnis ekonomis
to Leonard P. Ayres, iš Cleve
land. šis straipsnis skamba se
kamai :

“Ekonomistas Leonard P. 
Ayres pranašauja, kad dabar
tinis 
sieks 
1938 
kilti,
puolė, Ayres pranašauja. Ant 
geležinkelių prekių pervežioji
mas nupuls iki 12 ir net iki 24 
nuošimčių. Automobilių pro
dukcija ateinančiais metais 
bus 35 nuošimčiais žemiau už 
1937 m., Ayres sako.”

Tai liūdna naujiena darbi
ninkų klasei. O kad taip bus, 
tai negalima užginčyti, nes jau 
dabar matome, kas yra ir kas 
ateina, čia B & O geležinke
lio kompanijos, Mt. Clare ša- 
pos, uždarytos jau pusė metų, 
o kaip bus ilgai dar uždarytos, 
tai niekas negali pasakyt.. O 
kad automobilių produkcija 
nupuls net iki 35% žemiau 
praeitų metų, tai jau dabar 
aiškiai matome. Automobilių 
industrijoj 30,000 darbininkų 
jau darbo neteko; 205,000 
dirbs tik 24 valandas į savaitę.

Dar 90,000 Neatsinaujino

Maryland’© valstijoj pada
ryta patvarkymas, kad kož- 
nas automobiliaus operatorius, 
turi gauti naują operatoriaus 
kortą, kuri kainuoja $1. Kas 
to nepadarys, negalės operuo
ti automobilių po naujų me
tų. Henry S. Bullen, kuris pri
žiūri registraciją, sako: “Dar 
90,000 nebuvo atėję įsigyti 
naują' operatorių kortą. 360,- 
000 jau įsigijo.” čia reikia ži
noti, kad nevisiems baltimorie- 
Čiams automobiliai rūpi. Juk 
tik B & O geležinkelio darbi
ninkai jau pusė metų kai ne
dirba, o jų yra virš 4,000. 
Plieno darbininkų yra išmesta 
keli desėtkai tūkstančių. Yra 
virš 40,000 užsiregistravusių 
unemployment service ofise.

Neparduoda Trijų už 25c

Mūsų susiedijoj, Washingto
ne, D. C., gatvekarių kompani
ja taip darbininkus skriaudžia, 
kaip tik ji nori. Washingtone 
pirmiaus buvo galima nusipir
kti gatvekario keturis “čekius” 
už 30c. Dabar padarė, kad jau 
reikia mokėti 50c už 6 čekius. 
Bet 3 čekius už 25c nepar
duoda. Kodėl? Washington© 
gatvekarių kompanija taip 
gudriai “išfigeriavo,” kad ji 
surado štai ką: Jeigu kompa
nija parduotų 3 čekius už 25c, 
tai kompanija trotytų 90,000 
dolerių ant metų. Kaip tai ? I 
Štaį kaip kompanijos “eksper- I Works išdavė leidimą Public

Jei Pasiskubinsit— 
Dar GausitPereito gruodžio 17 d. ALD- 

LD 66 kp. turėjo balių, žmo
nių buvo nemažai ir kuopai li
ko gražaus pelno—$23.26.

Gruodžio 27 d. įvyko tos pa
čios kuopos reguliaris susirin
kimas ir ten pat paskirta Ispa
nijos liaudies kovoms $15.00; 
tam pačiam tikslui prisidėjo su

Stanley Rengle ir D. Krūtisaukomis šios draugės: A. Jasi- 
nutarimų raštininku — V. Pau
lauskas ; finansų raštininku — 
jaunuolis A. Pociūnas; iždinin
ke—nenuilstanti choro darbuo
toja Lucy Vaičionis.

Geistina, kad šiai choro valdy
bai padėtų visi, choro nariai ir 
rėmėjai.

Baigiant reikia priminti, kad 
Bangos Choras rengiasi 
ti vakarą paminėjimui 
Janonio, gerai žinomo 
proletarinio poeto. 

, šiame būsiančiame
Bangos Choras išpildys visą ei
lę jo parašytų dainų.

Taipgi s išripkta keli atstovai 
į New Jersey skyrių Amerikos 
Lietuvių Kongreso konferenci
ją, kuri atsibus sausio 30 d., 
Newarke.

Ką Veikia Aušros Draugija?
Well, Aušros Draugija 

metais gana gerai paaugo na
riais ir finansais.

Šiems metams palikta ta pati 
sena valdyba.

Aušriečiai šiais metais pa
kvietė Newar.ko Sietyno Chorą 
sulošt operetę “Bailus Dakta
ras.” Sietyniečiai mielai pri
ėmė šį pakvietimą ant 8 d. ge
gužės.

Tai reiškia, turėsime gražų, 
milžinišką parengimą.

Bravo už tai!

liūnienė $5, M. Wamiene 50c, 
W. Gelgautienė 20c; viso dėl Is
panijos kovotojų $20.70c.

Labai ačiū toms draugėms, 
kurios aukavo. Draugė A. Jasi- 
liūnienė visados pasirodo su 
stambesnėmis aukomis darbi
ninkų reikalams.

Narys.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir ciškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurių vienų

Tų knygų jau mažai turiir, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

si
sephine Pasko už apvaginėjimą 
žmonių namų; laikoma po $10,- 
000 parankos iki teismo prieš 
Essex County grand jury.

ši “raudongalvė” vagišė api
plėšė apie 60 stubų Elizabethe.

Per josios “pasidarbavimą” 
tapo apiplėšta ir mūsų viena ge
ra organizacijų narė.

Nauja Bušą Linija
Gruodžio 24 d. Board of

Tėvai, Leiskite Savo Vaikučius 
į Ateities Žiedo Mokyklėlę

So. Bostone yra įsteigta ma
žiem vaikučiam lietuvių kalbos 
ir dainavimo mokyklėlė, į ku
rią lankosi apie 25 vaikučiai.

Palyginus, tai visai mažai, 
šią mokyklėlę turėtų lankyti 
mažiausia du šimtai vaikučių, 
nes tokioj lietuvių kolonijoj jų

šiais yfa kur kas daugiau.
Labai keista, kad dorcheste- 

riečiai mažai domės 
tai ir neleidžia savo 
į minėtą mokyklėlę.

Pamokos atsibūna
na šeštadienį, 10 valandą iš 
ryto, 376 Broadway.

Mokytojas K. M. Bolys kvie
čia visus vaikučių tėvus, kad 
atsilankytų, kuomet vaikučių 
būna pamokos. Tas labai svar
bu, kad tėvai matytų, kaip jų 
vaikučiai mokinasi.

P. S. Visi, kurie esate -iš 
draugijų išrinkti į vaikučių 
mokyklėlės komisiją, malonė
kite susirinkti sausio 8 d., kaip 
10 iš ryto, nes bus labai svar
bus susirinkimas kas liečia vai
kučių mokyklėle. Jaunutis.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA, 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T, pakelis kainuoją 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1,00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštų 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

prisųsime NATU- 
TEA.

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
i

530 Summer Ave., arti Chester Ave 
NEWARK, N. J.

VALANDOS i
Nira valandų sekmadieniais.
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prašo, kad 
laikraščiuos, 
ir kad neitų

per 
pla-

Kalėdos buvo pas mus dar
bo žmonėms liūdnos, nes ne
darbas smarkiai juos paliete.

Vienoj anglies kasykloj, va
dinamoj B. Mine, buvo balsa-

v.
N.

V. šešeika ir 
trečia pora, 
ir J. Vizba-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

darbo atžymejimui, kun. Ambo- SUpjaustė gabalais ir slapta 
tas pasikvietė miesto politikįeĮ gabenosi namon. Jie tai padarė 
rius, kurie išgarbino jį, iškėlė į nakties metu palei Clinton eže-

Gruodžio 20 d. penki vyrai 
nuvažiavo ožių šaudyti į West 
Milford. Nesuradę ožio, jie Nu
sišovė ožką. Kadangi ožkų* 
šaudyti nevalia, tai jie nušau-

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

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 7 d., 7:30 v. vak. 
3014 Yemans. Malonėkite visi nariai 
būti laiku, nes yra daug’ svarbių rei
kalų aptarti. — A. V. (3-4)

nai dalyvaukite. Prie progos, nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti. —
M. Kulbiene, Sekr. (3-4)

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

palengvina pergalėti šaltį

?dama ir eidama į aųkš- 
fiokyklą, New York Col- 
ėiRė feim žumlistfe)

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

NETEKOM GERŲ DRAUGIŲ 
Labai liūdna yra

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

Puslapis PenBM

{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

veikiausiai nusilpnino savo širdį, 
nes susirgus plaučių uždegimu 
josios širdis ant tiek buvo silp
na, jog neišlaikė ir po savaitės 
laiko Elytės nebeliko.

Elytės Gražuliūtės tėveliai 
tikrai užsitarnauja giliausios

ne-vimas, kokios unijos mainieriai užuojautos juos patikusio j 
nori. 404 balsai paduota už laimėj, nes išauklėti tokioj švie- 
Progressive Miners Uniją, o 25 šioj dvasioj jaunuolę 
už United Mine Workers uni- tiems darbo žmonėms ir netekti 
ją. Angliakasyklos savininkas jos—tai tragedija, 
stoja už pastarąją ir pasakė, 
jei darbininkai nestos jon, tai: 
jis neatidarys kasyklos. 
^Čeverykų fabrikas prastai 

irba. Vieni skyriai dirba pil- 
ą laiką, o kiti tik po 3-4 vai. 

Cai kurių darbininkų kalėdi- 
lės algos buvo (už dvi savai- 
es) tik po $10.

Myterių išdirbystė irgi su-^į pavyzdį iš Elytės nuveiktų

Elytė Gražuliūtė tapo palai- 
i dota laisvomis apeigomis, Lin
den, N. J., krematorijoj, prie 
didelio būrio giminių ir josios 
draugų ir pažįstamų.

Jos karstas buvo apdengtas 
šešiolika vainikų.

Mūsų jaunoji karta turėtų im-

prastėjo, o ji per ilgą laiką žygių įr užpildyti tą spragą 
iirbo gerai. Fabrikantai sa- jstodami į tas eiles, kuriose Ely- 
cosi neturi rinkų savo produk- ,ams t 't r te gyVa būdama buvo!

Dviem savaitėm prieš Kalė
das miesto politikieriai turėjo 
savo mitingą ir nutarė paskirti 
ninigų kalėdinėms “beskėms.” 
Gubernatorius, p. Horner, pas
kyrė $3,000, miesto gaspado- 

rius ir kiti aukštieji ponai bei 
kunigai ragino pasiturinčius 
aukoti pinigų* į kalėdinį fondą, 
iš kurio būtų galima pasiųsti 
dovanų bent 3,000 šeimynų. O 
Salaveišių Armijos galva sako, 
kad dar daugiau žmonių užsi
registravo prašydami pagelbos 
ir beskių.

Vietinis paštas davė 150 
darbininkų per kalėdinį laiko
tarpį darbo, žinoma, tai trum- 
>as darbas, bet vis tik geriau, 
kaip niekas. Jaunuoliai, mat, 
irgi nori gauti dolerį kitą. 
Apie senius tai jau ir kalbos 
nėra: niekas nebenori pirkti 
jų senų spėkų.

Šitokia yra ši supuvusi tvar
ka. Ji tik saujalei kapitalistų 
gera. A. Čekanauskas.

Cleveland, Ohio
Parama Ispanijos Liaudies Ko

votojams ir Pol. Kaliniams
Ispanijos liaudies paramai 

aukojo šie draugai-ės:
M. Raulinaitienė $1, F. Gi- 

lis $1, J. Vaupša 50c, P. Buš- 
čiuvienė 70c, J. Stripeika 25c, 
V. Karmuza 50c, J. Kalin 25c, 
Ramank 25c, D. Brąka 25c, T. 
Rarask 50c. Kiti aukojo po 
mažiau. Viso surinkta Ispani
jos kovoms $5.80. Pinigai per
duoti North American Spanish 
Committee.

Dėl politinių kalinių .gauta 
sekamai: po 25c aukojo J. 
Skozis, J. Gataveckas, Talks- 
nis ir M. Valentą. Kiti davė po 
mažiau. Visi surinkta $3.00.. 
Pinigai priduoti T. D. A. dis- 
triktui. M. Valentą.

Gruodžio 15 d. netekome ge
ros, nuoširdžios ir linksmos 
draugės Josefinos Bražienės, ku
ri nors mūsų organizacijose ne
prigulėjo, nes rašto ir skaitymo 
savo gyvenime nežinojo, bet būt 
laisvų pažiūrų moterei ir rem
ti savo aplankymu organizacijų 
parengimus— užsitarnavo gra
žių nuopelnų.

Josefina Bražienė tapo pa
laidota gruodžio 18 d., Linden, 
N. J., kapinėse.

Nors neteko dalyvauti josios 
laidotuvėse, bet sužinota, kad 
drg. Sasnauskienei iš Brooklyno 
kalbant kilo mažas nesusiprati
mas iš mažai susipratusių 
žmonių.

Aš manau, kad draugė Sas
nauskienė mažai informuota ve
lionės gyvenimu ir kaltinti ją už 
tai negalima, kaip nekurie žmo
nės mano. Čia veikiausiai yra 
kaltė tų draugų, kurie informa
vo kalbėtoją. Gaila, kad iš to 
incidento iš pusės mažai civili
zuotų žmonių davatkos mano 
pasidaryti “bevielinį telegrafą.” 

“L.” Reporteris.

Nedarbas didėja kiekvieną 
dieną. Visos didžiosios dirb
tuvės atleido ir dar daugiau at
leidinėja darbininkus. Dauge
lis dirbtuvių dirba tik dalį lai
ko.

Per pereitą laikotarpį, kaip 
darbai buvo pagerėję, kompa-1 gia balių, 
nijų metinės atskaitos rodo, kad 
kompanijų savininkai susikuopė 
didelius pelnus. Bet, už tai, 
darbininkai nieko negalėjo susi
taupyti, nes jų algos buvo ne
didelės, o pragyvenimas, nuo
mos už butus ir kitos gyvenimui 
reikmenos nesvietiškai brangios.

Miesto bedarbių šelpimo vir
šininkai skelbia, kad, darbams 
sumažėjus, šelpiamų šeimynų 
skaičius paaugo apie 600; dabar 
miestas šelpia apie 2,000 šei
mynų. O reikia žinoti, kad 
šelpimo viršininkai yra labai ne
rangūs teikti pašelpą; kol bedar
bio šeimyna gauna pašelpą, turi 
atlikti bent kelias išpažintis, pa
siduoti tyrinėjimams ir dar, 
dažnai, .kovoti, išstoti su griež
tais reikalavimais. Jei pašel- 
pa būtų lengvai gaunama, šel
piamų šeimynų skaičius būtų ke
leriopai didesnis.

Yra ir tokių bedarbių, ku
riem pašelpa reikalinga, bet sa
kosi sarmatinasi eiti prašyti 
pašelpos, arba nenori prašyti, 
nes perdaug “triubelio.” O tuo 
tarpu maldauja pas maisto 
krautuvininkus, kad palauktų

laike turės savą užeigos vietą, 
turės centrą, kur galės liuosai 
lavintis kultūriniai, dailėj, 
svarstyti savo reikalus.

Be visos Hartfordo visuome
nės Kliubas vargiai galės at
siekti pasibrėžto darbo, bet ne
lieka abejonės, kad Hartfordo 
visuomenė priglaus savo petį 
prie šio darbo. Sausio 8 d., pa
rapijos svetainėj, Kliubas ren- 

į kurį kviečiama
skaitlingai visus atsilankyti. 
Vėliau bus daugiau parengimų, 
bus plačiau supažindinta hart- 
fordiečiai su namo statymo dar
bu.

Rumunijos Fašistai Tikisi 
Italijos Draugiškumo

Bucharest, Rumunija. — 
Fašistinis Rumunų ministe- 
ris pirmininkas Gogą mušė 
telegramą Mussoliniui, iš
reikšdamas viltį delei arti
mo bendradarbiavimo tarp 
Italijos ir Rumunijos.

Hamilton dažų fabrikas užsi
darė neapribotam laikui, išmes
damas į bedarbių eiles apie 170 
darbininkų. Bedarbių eilės vis 
didėja ir auga vis didesnis skur
das. Dažų industrija Patersone 
jau baigia išnykti.

Nesenai įvyko didelis gaisras 
Silver Rod krautuvėj. Ugniage
siai nebepajėgė užgesinti per 
dvi dienas. Nuostolių padary
ta virš 100 tūkstančių dolerių. 
Laikraščiai rašo, kad viskas bu
vo apdrausta. Well, iš ugnies 
bus pinigų.

Apsivedė P. Dutkus su Mar
cele Navickiūte. Vestuvės įvy- 

užmokesčio už išimtą maistą ir , ko lapkričio 25 d. Linkėtina 
taip prasiskolina krautuvinin- (jaunai porai linksmo ir laimin- 
kui, kuriam ir taip sunku vers- gyvenimo,
tis nedarbo laikais. Palūkų 
gaunama tik nuo smulkiųjų 
krautuvininkų, darbininkų užsi
dėjusių krautuvėles. Šiaip elg
damiesi bedarbiai, vietoj kovoti 
už palengvinimą savo gyvenimo, 
stato save dar į sunkesnę pa
dėtį.

Reikėtų tarti keli žodžiai dėl 
pereito “L.” dienraščio vajaus. 
Man rodosi, jis nebuvo praves- 

1 tas tinkamai, kaip turėjo būti. 
“Laisvė” turėjo paskelbti visus 
vajininkų vardus ir jų gautus 
punktus, bet vis dar nepaskelbė. 
Patersone vajaus darbas nebu
vo atlikta, kaip turėjo būti.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Komunistų Frakcija ren

gia prakalbas sausio 7 d1., Lietuvių 
Svet., 851 Hollins St., 8 vai. vak. 
Kalbės drg. J. . Bondžinskaitė, kuri 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 
įžanga veltui. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir išgirsti įdomių 
dalykų. (3-4)

N. S. PITTSBURGH, PA.
APLA 50 kp. po susivienijimui su 

LDS dabar vadinsis LDS 160 kp. Su
sirinkimas įvyks 6 d. sausio, 7 v. v., 
1318 Reedsdale St. Prašome visų na
rių turėti mintyj organizacijos kuo
pos numerį ir taip pat skaitlingai da
lyvauti susirinkime. (3-4)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks 7 d. sausio, pas 
drg. A. Žemaitienę, 14 Hazel St., 
7:30, v. v. Draugės, šis susirinkimas
bus gana’svarbus, todėl visos būti-(Rūgšti ruginė, gardi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen-

vičiam duona, balta duona, Caleh ir rajsin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls, 

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

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

rašyti apie 
daug žadėjusią, vos pražydusią 
jaunuolę, kurią nelaboji mirtis 
ištraukė iš gyvųjų tarpo 13 d. 
gruodžio, 1937 m.

"MDmenyj turiu Elyte Gražu
lytę,. is kurios tikėtasi daug ko 

'. darbo klasės naudai.
Tai buvo šviesių, prakilnių 

minčių mergina. Tą parodo jo
kios padaryti žygiai prieš pat 
mirt į: įstojimas į Jaunųjų Ko
munistų Lygą. Ji manė pasi
darbuoti su savo jauna, gausia' 
ęnergija žmonuos progresui ir 
už geresnį, laimingesnį gyveni
mą.

Ątąisveikinant ir atiduodant 
jai paskutinę pagarbą, jos tė- 

» vėlių namuose man teko proga 
pakalbėti su Elytės tėveliu Ka
roliu Gražuliu, kuris šiuo taip 
tragišku įvykiu buvo sunkiai 

, pažeistas.
Velionės tėvelis man nupasa

kojo apie Elytės troškimą mo
kintis ir mokintis, kad galėjus 
daugiau nuveikti darbo klasės 
napdai! Neužmiršdavo darbi
ninkiškos spaudos; kaip prane
šė man jos tėvelis, Elytė prieš 

savo mirtį parašė pluoštą 
i “L*” jaunuolių angliškam

Gruod. 4 d. K. P. Liet. Frak
cija turėjo balių, kuris įvyko 
Lietuvių Svetainėje. Balius nu
sisekė gana gerai; net geriau 
negu tikėtasi. Mat pas mus pa
staraisiais laikais nedarbas 
žmonelius labai laiko prislė
gęs, tai ką nors rengiant pri- 
seina labai apžiūrėti. Be to 
parengimo dienoje oras buvo 
nekokis, tai manyta, kad reikės 
pakelti nuostolių; bet susirin
ko gražus būrelis draugų par- 
tijiečių ir simpatikų, tai iš pa
rengimo bus dar pelno.

K. P. Liet. Frakcija rengia 
įdomias prakalbas d. J. Bon- 
džinskaitei, kurios įvyks sau- 

j šio 7 d. Liet. Svetainėje, 851 
Hollins St.

Drg. Bondžinskaitė yra ilgai 
gyvenusi So v. Sąjungoje ir 
daug ko naujo papasakos apie 
dabartinę tenai darbininkų pa
dėtį. Taipgi ji daug ką papa
sakos ir apie Amerikos darbi
ninkų būklę ir kovas. Įžanga 
veltui.

Smūtpos Kalėdos
Štai kas atsitiko gruodžio 

24 d. Ch. Lapienio grįčioj — 
išdaužė langus. Kas taip pa
darė — nežinia, žmonės sa
ko, kad už skebavimą.

Yra č e ve rykų dirbtuvė tarp 
Atholio ir Orange, Mass. Da
bar kompanija numušė 15 
nuoš. algų ir pradėjo dirbt su 
skebais. O unija CIO nedavė 
mokesčio numušt ir paskelbė 
streiką. Taigi, kompanijos 
agentai po aplinkinius mieste
lius jieško skebų. Ir štai Atho- 
ly surado keletą skebų, jų tar
pe yra ir lietuvių.

Pirmas — Ch. Lapienis su 
moterim; antras, 
S. Morkevičius; 
tai Aukštikalnis 
ras.

Unijos lyderis 
paskelbti visuos 
kad yra streikas 
žmones skebauti.

Bązmenut.

Ruošiamasi budavoti naujas
kelias per Connecticut valstiją. Man atrodo, kad tai paėjo iš ne- 
Kaip tik prasidėjo pirkimas že- atbolnumo ir tingėjimo, atsidėjo 
mes del kelio, prasidėjo ir | vieno vajininko.
šturmas protestų. Įrodinėjama, 
kad už žemę permokama tris ir 
keturis sykius daugiau, negu ji 
galima pirkti paprastai. Atvi
rai pradedama kalbėti, kad ke
lių komisionierius, Macdonald, 
grėbiasi sau dideles sumas pini
gų iš to. Jis yra republiko- 
nų pamatinis šulas šioj valsti
joj.

Gubernatorius Cross, atsaky
damas į protestus, pareiškė, kad 
jis jokių raportų nėra gavęs 
nuo kelių komisionieriaus, nie
ko nežinąs, ką komisionierius 
daro ir, dėlto, jo.ki.ų žingsnių ne
darysiąs jo prašalinimui. Reiš
kia, varnas varnui akį nekerta.

Draugai, nors ofieialis vajus 
pasibaigė, bet mes turim tęsti 
j ieškojimą naujų prenumerato
rių ir ant toliau. Kiekvienas 
gautas skaitytojas reiškia fašiz
mui kumštį. Tad aš kviečiu vi
sus draugus, vajininkus ir vei
kėjus, stoti į dąrbą. Aš iš savo 
pusės pasižadu vajų tęsti 
ištisus metus. Dirva yra 
ti.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 6 d., 8 vai. vak., 920 E. 79th 
St. Prašome visų narių dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. Turėsime iš
rinkti kuopos valdybą taip pat ir iš
rinkti delegatus į 15-to Apskričio 
konferenciją, kur įvyks Akrone. Tu
rėsime ir darbininkus išrinkti dirbti 
parengime sausio 15-tą. Todėl nepa
mirškite visi skaitlingai dalyvauti su
sirinkime, nes matote kiek daug da
lykų reikės apsvarstyti. (3-4)

PHILADELPHIA^ PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

masinis susirinkimas yra šaukiamas 
ateinantį ketvirtadienį, 6 d. sausio, i 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak.

Draugės ir draugai: Prieš kalėdas 
buvo šaukiamas Veikiančio Kom, su
sirinkimas, bet mažai, delegatų atsi
lankė. štai koki reikalai: Visa eilė 
parengimų seka: “Laisvės” Bankieto 
svarstymas, Ispanijos pagelbai eina 
nauja kampanija. Tik keletas draugų 
dirbom “L.” vajuje, kiti nieko nevei
kę. Mūsų veikimas pageidauja akty
vumo, kuomet fašizmas dūksta. — 
Veik. Kom. Valdyba. (3-5)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Vietos lietuvių parapijos 
klebonas kun. Ambotas nesenai 
minėjo savo 25 metų kunigavi
mą Hartforde. Jo kunigavimo 
laiku čia tapo išbudavota graži 
bažnyčia, nupirkta svetainė, ku
ri, sakoma, silpnai laikosi.

Į pramogą, surengtą “savo”

padanges. O žmonės, kurie dėjo 
pinigus, ėjo, budavojo, triūsė, o 
visas jų triūsas jau senai paves
tas vyskupui, negavo nė prielan
kaus žodžio. Jie atėję į pramo
gų pasėdėjo, pasiklausė ir, kai- 
kurie, katutes paplojo.

Kada klebonas žymėjo savo 
darbus, tuo tarpu LPNP Kliu- 
bas svarstė ir pirko vietų buda- 
vojimui lietuvių namo-svetainės. 
Keli klebono pasekėjai griežtai 
buvo priešingi ir tokiais pasi
lieka. Bet didžiuma ir katalikų 
žmonių stojo ir stoja, kad Hart
fordo lietuviams yra reikalinga 
sava užeiga, sava svetainė, kur 
būtų galima užeiti praleisti lai
kų liuosai, pasilinksminti, jaus
tis savoj įstaigoj.

Kliubas pasibrėžė didelio dar
bo. Didžiuma HHubeęių entu
ziastiški šiąm darbuį. Atrodo, 
kad hartfordieciaį trumpume

Dažų darbininkų unijos 
zidentas Ch. Vigorįto sveiksta, 
nors turėjo pavojingą operaciją 
ant inkstų. Nebuvo tikėtasi, 
kad jis išliks gyvas. Neužilgo 
jis grįš prie darbo. Linkiu jam 
greit pasveikti. C. V. yra geras 
kovotojas ir veikėjas, turi dide
lę įtaką tarpe darbininkų.

rų. Policmanas R. Williams 
užtėmi jo, kad jie turi supjaustę 
ožkų, ir juos areštavo. Buvo 
teisiami. Teismas nusprendė, 
kad jie turi užsimokėti fto $100. 
Tarpe nusmer.ktųjų yra du lie
tuviai : B. Bores ir Charles Bo
res, gyveną po num. 119 Mont
gomery PI. Jei piniginės pabau
dos neužsiniokės, tai gręsia ka
lėjimas—nuo 8 iki 6 mėn.

Ateeityj kiti medžiotojai turė
tų pasisaugoti, nes, kaip pasiro-, 
do, ožkiena perbrangiai'kaštuo
ją. J. Mątąčiūnas.

BAISŪS . MŪŠIAI SNIE
GUOSE DgŲ TĘRŲELIO

Hendaye, saus. 3.—Jukš-, 
tančiąi sužeistų fąšistų ir 
Ijaudiečių per audringus, 
mūšius sušalo Terųęl apylim 
kėse, trijų-keturių pėdų gi. 
huno snieguose.

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

Kensington Labor Lyceum, 2916 
2nd St., North American Committee, 
gelbėjimui Ispanijos Demokratijos 
rodys paveikslus, “Heart of Spain,” 
kova už demokratiją. Dainuos IspaT 
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 Philajelphijqs ąudmeni- 
nių unijos. Įžanga tik 25c. Pelnas 
eis paramai Ispanijos lojalistams.

(2-3)

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATIMINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrintas Veltui ir Sląptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

HO East 16th St, N- Y.
Tarp 4th Ąvenue ir Įrving Place
9 A, M., iki 8 U, M., Q Sektnądięąi

9 A. iki 3 P.. M- 
iiiIiiIiyiiii^^wiI^^MyiWIliiiiw'.. | ii

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug meda 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ i 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

Telefonas EVcrgreen 7-1661
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New Yorko Apielinkes Žinios
PAJIEŠKOJIMAI

Marinelli’o Ofise Ėjo 
Pasu Šmugelis

Liko Tik 14-ka Dienų Nedarbo Apdrauda

del nebu- 
“pražuvi- 
jau buvo

Iškilus skandalui 
vėlių “Robinsonų” 
mo” Maskvoj, kaip 
“Laisvėj” ne kartą rašyta, su
rasta, kad “Robinsonų” *klas- 
tuoti pasportai praėjo per aps
kričio raštininko Marinelli’o 
rankas. O tas Marinelli’s, 
Tammanės tūzas, taip jau bu
vo paskendęs visokiose sukty
bėse, jog prieš pat pasibai
giant savo terminui buvo pri
verstas rezignuoti, kuomet 
specialis raketų prokuroras 
Dewey iškėlė eilę kaltinimų ir 
grasino įstatymiškai pravaryt 
iš vietos, jei jis nebūtų rezig
navęs.

Paskui, “Robinsonams” pa
virtus į Reuben’us, pasirodė 
kad taip pat misteriško “Reu- 
ben’o” pasas irgi praėjo per 
Marinelli’o ofisą. Pradėtas pla
tus tyrimas, bet labai sunku 
susekt kamuolį, nes Tamma
nės politikieriai viens kitą sle
pia ir tuo pačiu būdu plauna J 
save nuo atsakomybės.

jei visi nariai pasi- 
Nelaimė tame, kad 
68 nuošimčiai narių 
vajuje.

Komunistų Partijos didysis 
vajus už sukėlimą finansų pa
laikymui “Daily Workerio” ir 
įsteigimui dviejų dienraščių vi
dų rvakarinėse ir vakarinėse 
valstijose eina prie galo. Tačiau 
newyorkiečiai ir brooklyniečiai 
dar negali pasidžiaugti atlikę sa
vo pareigą. Visos N. Y. valsti
jos kvota buvo $240,000, bet dar 
trūksta $92,000. Iki vajaus už
baigos beliko tik 14 dienų. Jis 
baigsis su Lenino minėjimo ma
siniu mitingu Madison Square 
Gardene, 19-tą šio mėnesio.

Suma atrodo didelė, bet leng
va sukelti, 
darbuotų, 
iki šiol tik 
tedalyvavo

Iš visų Didįjį New Yorką su
darančių apskričių geriausia 
stovi Queens, sekamas yra 
Harlemas. Kings, kuriame ir 
mes raudamės, stovi žemiausia, 
atsiekęs tik '57.4 nuoš. Kvota 

j yra $52,500, o sukelta tik $30,- 
Dabar vyriausia figūra-kal- 049.99.

tininku pastatytas tūlas “Mr. • 
Epstein,” kuris buvęs samdiniu 
tūloj keliavimo agentūroj, ku-j 
riai “tankiai prireikdavo ant aukomis, 
greitųjų gaut pasus,” ir tam 
tikslui puikiai patarnaudavęs I 
Marinelli’o ofisas. Tačiau nei 
vienas iš buvusių valdininkų ne
žiną, kokia ir kur buvus ta agen
tūra. Manoma, kad tai galėjus 
būti plati šnipų pasais-aptarna
vimo agentūra, jei ji taip ap
temdino buvusių valdininkų 
žingeidumą ir atmintį.

Tasai “Mr. Epstein

Partiniai ir nepartiniai komu
nistai prašomi prisidėti darbu ir

Daugelis sezoninių darbinin
kų, tame skaičiuje ir lietuviš
kų kriaučių, taipgi sukniasiu- 
vių, nusiskundžia, kad jie ne
galės gaut nedarbo apdraudos, 
nes jie veik pusę metų nedir
ba ir vis vien skaitosi dirban
čiais.

Kriaučių padėtis ištiesų keb
li. Nors jie pilnai išdirba tik. 
kelis mėnesius per metus, ta
čiau ir nedarbo mėnesiais bū
na pašaukiami į darbą bent po 
keletą valandų į savaitę. Ka
dangi apdraudos įstatas nusa
ko, jog turi būti visai be dar
bo per ištisą savaitę, ir tokių 
savaičių turi susidaryti trys, 
kol pradės mokėti apdrauda, 
taipgi turi būti visai be darbo 
laike mokėjimo, tad daugelis 
kriaučių abejoja, ar jie bent 
kada gaus apdrauda.

Patartina tokiem darbinin
kam vis vien registruotis gavi
mui apdraudos. Tas duos gali
mybę apskaičiuot tokių sezo
ninių darbininkų kiekį ir bus 
lengviau priverst įstaigas susi- 
rūpint jų padėtimi. Tūli kriau- 
čiai išsireiškė, kad unijų keliu 
reikia daryti atatinkamus žy
gius gavimui nedarbo apdrau
dos ir sezoniniams darbinin
kams.

Ispanijos Veteranui
Gręsia Mirtis

Pajieškau apsivedimui merginos 
Į arba našlės apie 40 m. amžiaus. Pla
čiau paaiškinsiu laišku.’ Rašykite: J. 
Kelmelis, 136 McKibbin St,, Brook
lyn, N. Y. (2 4)

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Nudurtasis Tėvas Nebuvęs 
Girtas

LDS 1-mos Kuopos Metinis 
Susirinkimas

Tarptautinės Brigados vete
ranas Paul List buvo sužeis
tas gindamas Ispanijos demo
kratiją nuo fašizmo, tačiau 
laimingai išliko gyvu. Bet da
bar jam gręsia mirtis nuo fa
šistų Vokietijoj, kur J. V. imi
gracijos departmentas nori jį 
išdeportuoti.

List atvykęs į šią šalį 1921 
metais, nelegaliai, čion apsigy
veno ir 1933 metais vedė Ame
rikos pilietę, kuri dabar yra 
motina List’o dviejų metų kū
dikio. Imigracijos žinovų pata
riamas jis išvyko Franci jon 
1936 m., tikėdamasis sugrįžt 
legaliai, pagelbstint jo žmo
nos pilietybei. Iš Franci jos jis 
nuvyko Ispanijon, kur kovojo 
keletą mėnesių lojaiistų armi
joj. Sugrįžus į Franciją, Ame
rikos konsulas Paryžiuje atsi
sakė jam duot vizą. Listas, no
rėdamas sugrįžt pas žmoną ir 
kūdikį, pasislėpė ant laivo 
Normandie, kad atvykti slapu
ku, tačiau tapo pastebėtas ir 
sulaikytas Ellis Saloj.

Listui gręsia deportavimas į 
Vokietiją ir mirtis nuo fašistų 
valdžios. Ateivių Gynimo Ko
mitetas pradėjo kovą prieš jo 
deportavimą ir
galima išimti iš Ellis Salos po 
$1,000 kaucijos. Ateivių Gyni
mas atsišaukė į geros valios 
žmones suteikti kauciją, kad 
galėjus paliuosuoti demokrati
jos gynėją.

Telephone Stagg 2-440#

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu lerinenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų
Pareamdau automobilius vestuvėm 
farėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: MVergreen 7-4311

List’as būtų

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes elereiterio stoties.

STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Evergreen 7-88M

FRANK DOMIKAITIS
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

Mokslinis tyrimas pasunkins 
jaunos tėvo žudeikos Lilijos 
Hlavati gynimosi galimybes. 

........4 , Jinai peiliu nudūrė savo tėvą
1 pereitų kalėdų rytą ir aiškino- 

buvęs kac| jj įa padarius girtam 
pirmuoju ryšiu tarp “Robinso- ..tėvui puolus mušti motiną ir
nų” ir Reuben’sų.

Harry Zuckerman, klausinė
jamas, prisipažino buvęs an
truoju ryšiu. Zuckerman’as

- yra 33 m., 119 Payson St., N. 
Y., dirbęs Tenant’s Research 
Biurui, 401 Broadway, ir vei
klus narys Young Men’s De
mocratic Kliube,- 59 Madison 
Ave., Joseph Greenfield’o 
Pirmame Assembly Distrikte.

Trečiuoju buvęs Abe Katz, 
minėto kliubo vice-preziden- 
tas ir patikimasis sekretorius 
prie James A. O’Leary, kong- 
resmano iš Staten Island.

Ketvirtuoju—Max Schwartz, 
minėto kliubo sekretorius ir 
Marinelli’o draugas. Penktuo
ju — patsai Albert Marinelli, 
buvęs apskričio raštininkas, 
kuris per Dewey buvo priver
stas pasitraukt iš tos vietos. 
Jisai buvo Louis Levy bosu.

šeštuoju buvo Louis Levy. 
Jisai užėmė Commissioner of 
Deeds vietą buvusio apskričio 
sekretoriaus Marinelli’o ofise. 
Levy praleisdavo pasus ir ant 
jų uždėdavo oficialę antspau
dą.

Zuckermanas, kuris prisipa
žino buvęs pirmąja ranka mis- 
teriškąjam “Mr Epstein’ui,” sa
kosi nežinąs jo adreso, neigi ga
lįs nurodyti tos agentūros, ku
riai, kaip jis sako, “Mr. Ep
stein” dirbo. Jis sutikęs “Ep
stein’ą” demokratų parengime.

Zuckermanas sakosi pinigų 
negaudavęs už savo patarnavi
mus, dirbdavęs už politines ma
lones, kurias būdavę lengva iš 
“Epstein’o” gaut. Jis pluoštą 
pasų ar kokių kitų “pafiksini- 
mo” reikalingų dokumentų gau
davęs iš “Epstein’o,” juos per- 
duodavęs Katz’ui, Katz’as — 
Schwartz’ui, Schwartz’as— Ma- 
rinelji’ui, o tas— Levy’ui, savo 
komisionieriui. Gi atliktas do
kumentas vėl grįždavęs atgal 
tais pačiais keliais.

Pamename, kiek staugimo bu
vo iš Tammanės politikierių pu
sės, būk jie šmeižiama; kiek 
ašarų praliejo apie “raudonuo
sius,” kada Dewey ir jo padė
jėjai pajudino tą dvokiantį suk
tybėmis Tammanės lizdą. Pasi
rodo, iš kur daugiausia šaukia
ma apie raudonuosius, ten la
biausia reikalinga gero šlaviko.

ją.
Dabar daktaras Alexander 

O. Gettler, ištyręs mirusį tėvą, 
paskelbė savo raporte, jog tė
vo smegenyse nerasta ganėti
nai alkoholio, kad galėtų būti 
girtas. Tačiau ir akyvaizdoje 
to liūdymo mergina nebus kal
tinama pirmo laipsnio žudys- 
tėje, tad jai negręsia elektros 
kėdė, vienok gal nebus ir pa
leista be bausmės, ko buvo ga-! 
Įima tikėtis, jei būtų buvęs įro
dytas tėvo girtumas.

Bronxo prokuroras Ryanas 
sako, kad numatoma, jog tė
vas' galėjęs merginą apkumš- 
čiuoti laike barnio, kas prive
dė prie žudystės, tačiau kumš- 
čiavimas nepateisina žudystės 
ir Lilija būsianti teisiama an
tro laipsnio žudystėje.

Ateivių Gynimo Konferencija 
Sekmadienį

6 d.Ketvirtadienį, sausio 
“Laisvės” Svetainėje, atsibus 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pir
mos kuopos.

Į metinį susirinkimą visi na
riai privalo atsilankyti dėl se
kamų dalykų :

(1) Metiniame susirinkime 
užima vietas nauja valdyba. 
Tai yra labai svarbu visom ir 
visiem nariam susipažinti iš 
pradžios metų su nauja valdy
ba. (2) Metiniame susirinki
me yra išduodami raportai iš 
praėjusių metų darbuotės. Tas 
yra labai svarbu nariams ži
noti. (3) Skaitlingas narių at
silankymas pagelbės išdirbt ir 
patiekt geresnius planus vei
kimui šiems metams. Tat visos 
ir visi nariai, kuriem tik aplin
kybės leidžia, atsilankyt.

Kadangi dar vajaus laiko
tarpis, tai kas galite atsives
kite ir naujų narių prirašyt 
prie LDS.

Susirinkimo pradžia 7 :30 v. 
vak. M. Stakoff,

1937 m. kp. pirm.

Christina Miller, 50 m., gyve
nusi 459 W. 24th St., N. Y., ras
ta Bellevue Ligoninėj pasi.ko- 
rus rankšluosčiu ant lovos ga
lo.

Notices
BROOKLYN, N. Y.

Pėtnyčios vakare, gruodžio 31-mą 
pamečiau špilką arti Alliance Svet., 
ant Grand St. Ant špilkos buvo dvi 
eiles žibučių, kas ją rado prašau pa
šaukti telefonu. Ji man yra reikalin
ga dėl tūlų priežasčių. Špilkos su- 
grąžintojas gaus atlyginimą. — M. 
Green, Drydock 4-5100. /

PARDAVIMAI
Parsiduoda cementinis apartmen- 

tinis namas su šešiais garadžiais. Gy
vena astuonios familijos, visi forni- 
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)

Reikalauja Padidint 
Šalpos Tarybą

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)

Antroji metinė Amerikos At
eivių Gynimo Komiteto konfe- majorą LaGuardia 
rencija įvyks 
9 sausio, Hotel 
New Yorke.

Konferencijoj 
duos svarbių ir 
Šimų kongresman^i

Workers Alliance kreipėsi į 
laišku, ku

šį sekmadienį, riame siūloma padidinti šalpos 
Pennsylvania, Tarybą, kad jon galėtų įeiti 

i darbininkų ir bedarbių atstovai. 
Laiške- nurodoma, kad iš ketu-dalyvaus ir 

įdomių prane- majoro paskirtų į tarybos
i Emanuel patarėjų komisiją nei 

Celler ir Caroline O’Day, kuri neatstovauja darbo uniją 
yra ir nare Imigracijos ir Na- bedarbių organizaciją.

vienas
ar

Pečių muskulus gelia? 
Petys ištampytas?

Suteiks malonų palengvinimą 
T keli vykrųs ištrynimai.

'PA1N-EXPELLERIS
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

WORLD f A M O.U J . • **», •’I 

LI N I M E N T

turalizacijos Komiteto, profeso
rius Bernhard J. Stern, Rosika 
Schwimmer, artistas Joe Jones:

Visom draugijom svarbu daly
vauti konferencijoj. Kur dele
gatai neišrinkta, valdybos priva
lo

Darbas Eisiąs Greičiau

pasiųsti atstovus.

PIKIETUOS KONSULĄ
Amerikos Taikos ir Demo

kratijos Lyga šaukia demon
straciją prie Rumunijos konsu
lato protestui prieš persekio
jimą žydų. Jį pradėjo naujai 
susidarius Gogos fašistinė val
džia. Protestas*įvyks šį ketvir
tadienį, 6 sausio, 5 vai. po 
piet, prie 1819 Broadway,

Buvęs specialis raketų pro
kuroras Dewey pereitą pirma
dienį pradėjo eit pareigas re- 
guliario Manhattan distrikto 
prokuroro. Pirmą darbo dieną 
prisaikdinti 2 nauji teisėjai ir 
pastatyti savo vietose 44 nau
ji prokuroro padėjėjai
jas prokuroras pirmiausia 
siąs perleisti senas bylas, 
rių esama 548, užsilikusios 
pereitų metų.

■

; Clement Vokietaitis
1 LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court, Street
i TW. Triangle 1-3621
f Brooklyn, N. Y.

Nau- 
im- 
ku- 
nuo

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Taksių vairuotojai, sakoma, 
labiausia patenkinti padarymu 
dešimties skersinių gatvių, New 
Yorke, ekspresinėmis ir uždrau
dus pastatyt mašinas. Tačiau 
krautuvninkai pykstą.

TIRIA BUTŲ PADĖTĮ

Amerikos Darbo Partija pra
dėjo tyrintą gyvenamų namų 
padėties, kad galėtų konkre
čiais daviniais aprūpinti savo 
atstovus New Yorko miesto 
taryboje ir valstijos seimelyje. 
Parti j os darbuotoj ai eina po 
stubas su peticijomis.

DABAR RODOMA 
Puikus Sovietų Judis 

“Baltic Deputy” 
PRIEINAMA ĮŽANGA 

Rodymas be Pertraukos

New Broadway Theatre 
246 Broadway 

Near Marcy Ave. Station 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-177Q

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

♦ sivažinčjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Stalins 
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k**štų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICzA AVĖ. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L. N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz į
88 METAI PRAKTIKOS I

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

Tel, Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS ' 
Nuo Ii iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd 8t.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslws familiją, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.tuvių, kitokių grupių
Ii senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus Jfl 
sudarau su ame- jK 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant irflgr’ 
padidinu tokio W 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
. Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 

to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

mes dčkavojame savo kostumeriams už jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

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

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

Aukštos Rūšies Kalendorių.

) Old h Ltd

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame ' .at) 

Speciale Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos-$2.'
Telefonuokite: Evergreen 7-2375
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