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Jei Ištiesų Stalinas 
Tokiuo Būtų.

Kaip Senas Mūsų 
žmogus?

Švedų Armijoj.
Rašo A. B.

Smetoniniuose Lietuvos mo
kyklų vadovėliuose pripasakoja- 
ma visokių nesąmonių apie 
Lietuvos praeitį ir apie Lietu
vos nepriklausomybės atgavimą. 
Nepakenčiamai nesiskaitoma su 
istorijos tiesomis ir faktais.

Prieš tą jau kelia protesto 
balsą ir pažangesni Lietuvos 
rašytojai, štai J. Butėnas “Lie
tuvos Žiniose” liepia nusileisti 
ant žemės ir susidurti su istori
ne realybe. Jis sako:

“Pasakiškai atrodo nupasako
jamas nepriklausomybės atgavi
mas, pasakiški savanorių žygiai 
ir tt. Bet ar būtų galėję ką tie 
visi žygiai padėti, jeigu nebūtų 
buvę Rusijoj suirutės, jeigu te
nai būtų pasilikusi caro valdžia, 
remiama jos ištikimųjų pakali
kų? Ar daug lietuviu inteli-j 
genty būtų gpįžę nepriklauso
mos Lietuvos kurti, jeigu bolše
vikai inteligentu būty nevarę į 
miškus medžių, kirsti, jeigu ne
būty nusavinę jų ten turimų 
turtelių, Ir labai didelis klau
simas, kas tokiomis aplinkybė
mis būtų galėję atsitikti su Lie
tuva. Juk ar daug iš Ameri
kos grįžo inteligentų, kad čia 
padėtų tvarkytis? Labai mažas 
procentas. Pasikalbėjus su anos 
gadynės idėjingesniais žmonė
mis, įgauni visai kitokios nuo
monės, palyginant visa su vado
vėlių įkaltomis mintimis.”

Mes, žinoma, nežinome, kiek 
tų lietuvių inteligentų turėjo ei
ti į miškus ir medžius kirsti, bet\ 
kad, Lietuva nebūtų laimėjus ne
priklausomybės, jeigu Rusijoje 
caras nebūtų buvęs nušluotas, 
tai neginčijamas faktas. To 
baisiai nenori pripažinti Lietu
vos fašistai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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FAŠISTU ARMIJA VISAI NEBUVO 
ĮŽENGUS Į TERUELĮ, TIK BLOFINO

a
Barcelona, Ispanija.—Kad 

fašistai buvo pasigyrę, būk 
jie atkariavę Teruelį nuo 
liaudiečių ir paliuosavę ke
lis tūkstančius apgultų ten 
savo karių, tai buvo plikas 
fašistų blofas, kaip atrado 
New Yorko' Times kores
pondentas H. L. Matthews, 
kuris pats aplanke tą mies
tą. Fašistų armija per pa
starąsias savo kontr-atakas 
nepajėgė nė kojos įkelti į 
Teruelį, sako tas korespon
dentas.

Iš pradžių atrodė, kad 
liaudiečiam galėsią būt blo
gai. Fašistai juos staiga už
puolė skaitlingais būriais 
lėktuvų ir visomis galimo
mis savo jėgomis: tankais, 
kanuolėmis, kulkasvaidžiais 
ir bombomis; ir vieną kartą 
buvo perkirtę liaudiečiam 
susisiekimus.

Liaudiečiai šičia turėjo 
tik po vieną lėktuvą prieš; 
kiekvienus keturis-penkis 
priešų orlaivius; bet liaudie
čių lėktuvų aikštės buvo ap
klotos trimis pėdomis snie
go, todėl ir tie patys jų lėk

tuvai negalėjo pakilti.
Tačiaus narsa tarptauti

nių liuosnorių ir ispanų 
liaudies kareivių atrėmė ir, 
po žiauriausių mūšių, atstū
mė atgal atakuojančius 
priešus; ir atkariavo susi
siekimų kelius.

Roosevelt Šauks Darbo ir 
Kapitalo Konferenciją

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas šauks kon
ferenciją fabrikantų ir di
džiųjų unijų atstovų, kad, 
t a r p i n inkaujant valdžiai,

palaikyt pramonės darbus.

Gal Kapitalas Atšauks 
Savo Sėdėjimo Streiką

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimčsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX 
—..... ......... ......... . ..........r----- ------- ------ ------------ ■'«

Suimtas Našlės Žmogžudis, 
Merginos Žagintojas

Perdaug Meilus Vyras Nepa
kenčiamas Moteriai

Kauno “Vairo” No. 12 tūlas V. siekimų kelius.
Kęsgailą gražiai nušluosto nosį! New Yorko Times kores- 
tiems saviškiams, kurie bando pondentas matė, kaip nuo 
komunizmą ir fašizmą padaryti pirmiau užsilikę fašistų ka- 
tuo pačiu dalyku. Jis kritikuo- riai buvo išmušti iš semina- 
ja V. Gustainį ir sako: rijos mūrų ir skiepų ir iš

“Pravesti paralelę tarp ko- gubernatoriaus palociaus.
munizmo ir fašizmo negalima Tos fašistu pozicijos liko 
Tarp jų yra iš tikrųjų vandens d lio ju kapais.
ir ugnies santykių, ir veltui kas Dabar telikę tik keletas 
mo: vienas nacionalistinis, <m-'Slmp faSlstl? ?V: Clar0S v?e- 
kras ne, vienas kapitalistinis-^^’ /J/11//.”',./' 
antras ne, vienas imperialistinis

New York. — Plieno In
stitutas, po 16 savaičių dar
bų sumažinimo, dabar žada 
pakelt gamybą virš 6 punk
tų.

Hudson automobilių kom
panija skelbia, kad pradės* 
gamint daugiau mašinų pi
gesnėmis kainomis.

New Yorko ir Brooklyno 
departmentinės krautuvės 
paskutinę savaitę 1937 metų 
pardavė 15 nuošimčių dau
giau prekių negu 1936 m. 
tą pačią savaitę.

Automobilių gumų fabri
kantai ketina numušt kai
nas 3 iki 14 procentų.

Gal kapitalistai persitik
rina, kad neišlaimės savo 
sėdėjimo streiko prieš Nau
jąją Dalybą ir prieš žmo
nes; gal todėl praplatins 
darbus, kuriuos buvo tyčia 
susiaurinę.

rijos mūrų ir skiepų ir iš
> palociaus.

Varšava. — Serga Lenki
jos prezidentas Ignas Mos
čioki.

Laimi Naujosios Dalybos 
Kandidatas j Senatorius

neliuose. Dalį vienuolyno Vl/O /C C-, (/ / C C C O t H1/ Į J & f tUl'l'O bldWO į t v — • v • • •
—kitas pacifistinis, vienas . užėmė. haudieciai, 11
tistinis — kitas socialistinis ir gręsia mirtis visiems ten 

esamiem priešam, jeigu jie 
nepasiduos.

tt”

Nelaiminga ta mūsų brookly-----------------------
niškė “Amerika,” nebesusikalba Japonai Užėmė Chillll MoliV- 
pati su savim. Paskutiniam nu-. . • v r- •• v
meryje ji jau šaukia: “Stalinas| tojo Konfucijaus Kapą
— revoliucijos išdavikas.” Bet ---------
jei taip būtų, tai “Amerika” ir 
visi klebonai Stalinui ir ūsus nu
bučiuotų. Jiems jis būtų toksai 
didvyris, kokiu jie dabar laiko 
tuos kriminališkus sutvėrimus, 
kuriuos Sovietų valdžia baudžia. 
Deja, jie tebeverčia kalnus ant 
drg. Stalino galvos. Taigi, ir 
“Amerika” netiki tam, kad Sta
linas yra “revoliucijos išdavi
kas.”

Susirinko mokslininkai ir šne
kėjosi apie gyvybės ir žmogaus 
atsiradimą. Jie sako, kad pa
skutinių trijų dešimtų metų ty
rimai privedė juos išvados, jog 
žmogus yra vienu milionu me
tų senesnis, kaip seniau būdavo 

„ spėjama. O ta vargšė biblija su 
tais Šešiais tūkstančiais metų — 
kur ji dėsis!

Louisville, Kentucky. — 
Valdžios agentai čia suėmė 
19 metų vyruką W. F. Bo- 
wersa kaip žmogžudį ir ža
gintoją. Tai jis praeitą mė
nesį įsibriovė į namą gra
žios našlės Wilmos V. Car- 
penter’ienės, Norristowne, 
Pa.; privertė ją supišt jos 
draugę Marę Griffin’aitę; 
tada nušovė našlę, atrišo 
merginą ir užpuolė ją dras
kyti ir žaginti; bet mergina 
taip smarkiai 
kad piktadaris 
pabėgo. Taip 
Edgar tfoover, 
raliu valdžios 
Washingtono.

Pasirodo, kad W. F. Bo
wers buvo dar tik desėtką 
dienų paleistas iš pataisos 
namo, kai jis padarė tokį’ 
žmogžudystės ir žaginbno 
žygį.

priešinosi, 
pabūgo ir 
praneša J. 

galva fede- 
agentų, iš

Chicago, Ill. — Marė C. 
Cady’ienė kreipėsi į teismą, 
kad atskirtų ją nuo jos vy
ro Jtędėl, kad jis perdaug 
jai įkyrėjo su savo nuola
tine neatlaidžia meile. Ant
ras jos skundo punktas, tai 
kad jis namie nuogas gyve
no ir reikalavo, kad ir pati 
savo kambariuose nenešio
tų jokių drabužių.

Atsakydamas į pačios 
skundą, vyras guodžiasi, 
kad jo žmona nedavė jam 
“nė pauostyti” vedybinės 
meilės.

“SAVIŽUDIŠKI” NARSUOLIAI CHINAI 
NAIKINA JAPONUS SHANGHAI SRITY

----------------------------------------------------------0 

Siūlo Grobt Privačią Nuosa
vybę Karo Tikslam

Washington, -r- Demokra
tas kongresmanas Collins 
įnešė sumanymą kongresui 
taip pataisyti šalies konsti
tuciją, kad valdžia, reikalo 
esant, karo metu galėtų imt 
privačią nuosavybę be atly
ginimo jos savininkams.

ETHIOPAI BOIKOTUOJA 
ITALUS FAŠISTUS

Jibuti. — Ethiopai nenori 
turėt jokių prekybos reika
lų su užkariautojais italais.

Naujos Dalybos Laimėji
mas Vyriausiam Teisme

dūktų išvežimai iš Ethiopi- 
jofe i ^šiėnluė.

PLĖŠIKĖ POLICININKO
JAUNUOLE NUŽUDĖ AUTO BUSO VEŽIKĄ
PALEISTOS Iš PATAISOS NAMŲ, JODVI VOGĖ 

AUTOMOBILIUS, PLĖŠĖ GAZOLINO STOTIS
Newark, N. J.—Ethele 

Strouse Stohl’ienė, 20 me
tų, ir Genevievė Owens, 17 
metų, nušovė Williamą Bar
horstą, auto-busų vežiką ir 
išplėšė $2.10 iš buso penk
tukais, dešimtukais ir “kvo- 
deriais”. Beskubėdamos,

Shanghai, saus. 5.—Šim
tai chinų vis dažniau užpul- , 
dinėja rankinėmis bombo
mis japonų valdininkus ir 
karius Shanghajaus srityj. 
Jie yra prisiekę, kad ir pa
tiem mirti, bet priešus nai
kinti. Šie narsuoliai chinai 
vadinami “savižudžių bū
riais,” nors jie veikia pavie
niai bei po du-tris sykiu, ne
tikėtai užklupdami japonus.

Japonų komandieriai rei
kalauja, kad ir Tarptauti
nėje , Shanghajaus Dalyje 
būtų pavesta jiem ‘‘tvarką 
palaikyti prieš chinus tero
ristus.” Europiečiai ir ame- • 
rikiečiai atmeta tokį reika- 
lavima. c

c

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis- 

......„.................. mas vienbalsiai atmetė dvi 
Dėl ,to labai sumažėjo pro-'apeliacijas Alabama, Duke 

. ___ ir Southern elektros kompa
nijų. Tos kompanijos rei
kalavo nuspręsti, kad val
džia “neturi konstitucinės 
teisės” skolinti PWA viešu 
WfiOinigu miestam, ku- 

^itaisyti savo elek- 
naudojant 

upfiį ^nkittfu. Vandens jė
gą elektftJ\^ąniipti8.'r tą-gn, 

šiedu V y Haūsio b \ Teismo 
nuosprendžiai paliuosuoją 
apie $110,000,000 ..valdžios, 
pinigų, skiriamų būdavot 
tvenkinius ir statyt elektros 
dirbyklas prie jųjų. Dabar 
šalies valdžia galės tais pi
nigais panaujinti ir tęsti 
savo darbus šešiasdešimt 
viename projekte. O tuos 
darbus buvo per tris pasku
tinius metus sustabdę vieti
niai, apskričių federaliai 
teisėjai.

• Lt k oyjp

žos. Kada tapo paleistos, 
turėjo paskirtų laiku lan
kytis į pataisos • raštinę Ne- 
warke, pranešti, ką jodvi 
veikia ir kaip sekasi.

Kada praeitą antradienį 
Genevievė Owens nuėjo į tą 
raštinę ir buvo paklausta, 
kaip jinai pragyvena, tai 
Genevieve visai netyčia 
ėmė ir išsidavė. Sako: “Jei
gu dalykai nepagerės, tai 
įvyks apiplėšimas.”

Čia pataisos viršininkai 
ėmė toliau klausinėti, iki 
Genevieve negalėjo išsisuk
ti ir turėjo prisipažinti, kad 
jinai su savo drauge E. St.

žiko “čeindžiaus” (grąžos) 
blekinukių, kada jas atkabi
no nuo jo diržo ir netyčia 
apvertė. Tą dvigubą pikta
darystę jodvi atliko gruod
žio 21 d. Bellevillej, N. J., 
kaip dabar prisipažino, kuo
met tapo paimtos į policijos 

’stotį kvotimui.
Ethelė St. Stohl’ienė yra Stohliene nužudė Williamą 

duktė Newarko policininko Barhorstą apiplėšimo tiks-
Birmingham, Alabama.— franko Strouse. Jos vyras lu. 

Kongresmanas Lister Hill, William, 23 metų amžiaus,Kongresmanas Lister Hill, William, 23 metų amžiaus, Paimta kvotiman polici- 
j Naujosios Dalybos rėmėjas, randasi kalėjimiškuose pa- ninko duktė Stohliene taip- 
laimi nominacijas į senato- taisos namuose už klastavi-'gi prisipažino, ir abidvi pa- 
rius tokia balsų dauguma, mą savo tėvo bankinių če- rašė išpažintis, iš kurių pa-

Shanghai. — Japonai pra
neša, kad jie, žygiuodami 
per Shantungo provinciją, 
užėmė Kufow miestą su se
novės kapu-paminklu. Kon
fucijaus, garsiausio chinų 
filosofo ir doro gyvenimo 
mokytojo, kuris ten buvo 
palaidotas 500 metų pirm 
krikščionių gadynės.

kaip du prieš vieną. Taigi 
tikrai prakišiąs jo oponen
tas, kandidatas J. Th. Hef
lin, priešininkas įvairių pre
zidento Roosevelto sumany
mų.

Šie rinkimai daromi už
pildyti vietą buvusio senato
riaus H. L. Black’o, kuris 
tapo paskirtas šalies Vy
riausio Teismo teisėju.

kių. Antros plėšikės Gene
vieves Owens tėvas dirba 
kaip troko vežikas.

Jodvi pirmiau buvo pa
taisos namuose kaip padau-

sirodo, kad jodvi per kokį 
mėnesį po paleidimo iš pa
taisos namų pavogė du au
tomobilius ir apiplėšė dvi 
gazolino stotis.

Smarkūs Šalčiai Europoj

Prigėrė 2 Bėgę Kaliniai
Cayenne, Franc. Guiana. 

—Prigėrė du kriminaliniai 
kaliniai, kuomet bangos ap
vožė luotelį, kuriuom jiedu 
bandė pabėgt iš šios Pran
cūzų 
jos.

Bucharest," Rumunija. — 
Šalčiai siekia šičia 18 laips
nių žemiau zero Fahrenheit.

Budapest, Vengrija.—Di
džiausi per paskutinius 10 
metų šalčiai dabar suspau
dė Vengriją ir kitas šalis 
vidurinėj Europoj.

EXTRA!t

“ROBINSONAI” TAI ESĄ 
RUBENSAI

Maskva, saus. 5.—Čia are
štuoti “Robinsonai”, vyras 
su pačia, esą Rubensai, kaip 
spėjama pagal jų fotografi
ją^ įgautas iš Amerikos. 

(JįediLą^yąpavo su klastin
gai išgautais puspūriais ir

Liaudiečių Tankai ant Strate
ginės 'Muela Kalvos

Hendayė, Franc. — ‘Ispa
nijos pasienis.—Pasinaujino 
smarkios liaudiečių kauty
nės su fašistais Teruelio 
priemiesčiuose.- K a u j a s i 
durklais net ant užšalusių 
upių ledo.

Fašistai gyrėsi, kad jie 
užvaldė La Muela strategi
nę kalvą priemiestyj; bet 
New Yorko Times kores- 

jpondentas matė liaudiečių 
tankus važinėjant per tą 
kalvą.

sntpai. /■loSfeX: u,

Japonijos ReikalmflM^
Amerikai ir AnfffĮKr-

Shanghai, saus. 5.—S(po- 
nijos valdžia pasiuntė Jung
tinėms Valstijoms ir Angli
jai reikalavimą, kad leistų 
japonams kontroliuot Shan
ghajaus Tarptautinę Dalį. 
Japonai jau'užėmė visas ra
dio stotis ir įvedė savo cen
zūrą Tarptautinėje Dalyje, 
kuri iki šiol skaitėsi pri
klausanti europiečiams ir 
amerikiečiams.

Brazilijos diktatorius Gk 
Vargas uždraudė kultūri
nėms draugijoms bet kokį 
politinį veikimą.

Jersey City, N. J.—Pra
eituose rinkimuose diktato
riaus majoro Hague šalinin
kai balsavo ir vardais mi
rusių . ir beprotnamiuose 
esančių.

Švedijos aukščiausias teismas 
patvarkė, kad Švedijos kareiviai 
gali laisvai prenumeruotis ir 
skaityti Komunistų Partijos 
laikraščius ir knygas. Tai gra-1

baudžiamosios koloni- 
Du kiti bėgliai išplau- 
Angliškąją Guianą ir 
suimti.

MAŽĖJA NEPRITEKLIUS 
VALDŽIOS IŽDE

Washington. — Spėjama, 
kad šiemet valdžios iždas 

! turės $1,000,000,000 nepri-
žus laimėjimas komunistams, o tekliaus, bet tai bus pusiau 
smūgis fašistuojantiems oficie- mažesnis nepriteklius negu 

riams. 1936 m.

KRUVINOS RIAUŠES PRIEŠ 
Z ŽYDUS RUMUNIJOJ

Viena, Austrija. — Pra
nešimai iš Rumunijos rodo, 
kad fašistai ten keliuose 
miestuose padarė kruvinus 
pogromus prieš žydus, mu
šė visus: vyrus, moteris ir 
vaikus; ardė ir plėšė žydų 
krautuves, viešbučius ir val
gyklas.

Diktatoriaus Gogos val
džia uždraudė žydams sam
dyti tarnybon krikščiones 
žemiau 40 metų amžiaus; 
apšaukė juos paleistuviais 
ir rumunų mergaičių parda
vinėtojais į prostitucijos na
mus.

Fašistai jau uždarė ke
liasdešimt žydam priklau
siusių laikraščių.

KOMPANIJŲ BYLOS PRIEŠ 
VALDIŠKA ELEKTRA

Washington. — Pažan
gesnis respublikonas senato
rius G. W. Norris reikalau
ja, kad vyriausia prekybos 
komisija ištirtų, kaip priva
čios elektros kompanijos 
stengiasi pakrikdyti milži
nišką valdžios projektą 
TVA, kur statoma elektros 
stotys. Gaunamais indžionk- 
šinų indžipnkšinais iš fede- 
ralių apskričių teisėjų kom
panijos stabdo, tramdo ir 
pančiuoja tuos didžius vie
šus darbus..

Gal būsią įnešta kongre
sui išleisti įstatymą prieš tą 
kompanijų p i k t a d arišką 
“raketą” ir tinkamai jąsias 
bausti už nuostolius, jei vy
resnis teismas atmes jų by
las ir skundus.

Shanghai. — Dar tebeguli 
ligoninėje aštuoni Amerikos 
jūrininkai, kuriuos sužeidė 
japonų lakūnai, bombarduo
dami USA karinį laivą “Pa- 
nay”.

SUČIUPO DU DESPERA
TIŠKUS PLĖŠIKUS

Washington. — Valdžios 
agentai sugavo Charlotte j, 
N. C., du desperatiškus plė
šikus Bill Payne ir Wash 
Turnerį, kuriedu buvo pa
bėgę iš Caledonia kalėjimo 
farmos.

Dar esą nesuimti keturi 
tokios rūšies piktadariai.

Hudson Auto. Kompanija 
Priimsianti dar 6,000 

Darbininkų
Detroit, Mich. — Hudson 

automobilių kompanija keti
na paimti darban 6,000 dau
giau darbininkų gaminti 
naujos rūšies pigesnius au
tomobilius.

DAR 4,000 ITALŲ Į 
TERUEL FRONTĄ 

Gibraltar, saus. 3.—Itali
ja atsiuntė 4,000 naujų ka
reivių • talkon generolui 
Franco’ui Teruel fronte.

Springfield, N. J.—Užsi
daręs garadžiuj, nusižudė 
automobilio dujomis inžinie
rius Jamės Kepner, 40 me
tų.

ORAS i
Šiandien būsią giedra ir 

nešalta, sako N. Y. Orb 
Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
37. Saulėtekis 7:20; saulėlei
dis 4:42. f

t
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Rumunija — Vartai Karui
Per daugelį metų Franci j os imperialis

tai laikė savo talkininkais Lenkiją, Ru
muniją, Jugoslaviją ir Čechoslovakiją ir 
jas ginklavo. Dabar visai kita padėtis 
susidarė. Vokietijos ir Italijos fašistai 
ruošia baisų karą. Jau nuo senai Lenki
jos šlėktos ir fašistai su Vokietijos fa
šistais suokalbiavo prieš Lietuvą ir So
vietų Sąjungą. Paskutiniu laiku daugiau 
fašistai įsigalėjo Jugoslavijoj, o ten yra 
daug ir rusų caristų pabėgėlių. Visi jie 

■ pasuko Jugoslavijos politiką susitaiky
mui su Italijos fašistais. Tos dvi šalys 
rubežiuojasi.

Laike paskutinio Lenkijoj buvimo 
Francijos užsienio ministerio Yvon Del- 
bos lenkų ponai aiškiai jam davė supras
ti, kad Francija negali laukti Lenkijos 
pagelbos prieš Vokietijos fašistus, jeigu 
pastarieji užpultų Francija.

Delbos kiek nusidžiaugė Rumunijoj. 
Bet vos jis spėjo išvažiuoti, kaip Rumu
nijos karalius vieton pirmesnio ministe- 
rių pirmininko G. Tataresco, pašaukė 
bjaurų fašistą Gogą. Tas tuojaus paskel
bė žydams karą ir Rumunijos vairą pa
suko Vokietijos ir Italijos fašistų pusėn. 
Italijoj ir Vokietijoj fašistai tuojaus nu
sidžiaugė, kad dabar tai jau viskas\bu|L 
taip, kaip jie nori. -or /jFmoj

nemažai

padeda veik visas Japonijoj orlaivynas, 
skaičiuje 2,000 jūros ir sausžemio lėktu
vų ir galingas jūrų karo laivynas.

Chinijos Jėgos
Chinija neteko teritorijos ir

kareivių. Bet ji daug išmušė ir Japo
nijos užpuolikų. ‘Chinija yra skaitlin
ga gyventojais ir jai armijos neštokuos. 
Dabar, apart tos armijos, kuri kaunasi 
-prieš Japonijos užpuolikus, Cantono sri
tyje lavina ir muštruoja 90 naujų divi
zijų, kurios sudarys nuo 800,000 iki 900,- 
000 kareivių. Ten pat Chinija pasigami
na po 3—4 karo lėktuvus į dieną; gami-, 
naši ir kitus ginklus, perkasi ginklų ir 
užsieny j. Tokiu būdu Chinija rengiasi il
gam ir sunkiam karui.

Chinijos Viltis
Chinija tikisi, kad jai pavyks nugalėti 

užpuolikę Japoniją. Ji deda svarbą į tris 
punktus: (1) Chinija siekia sudaryti di
delę ir gerai išlavintą savo armiją, kuri 
su pagelba partizanų veiklos nuveiks Ja
ponijos armiją. (2) Chinija laukia išlau
kinės pagelbos. Ji mano, kad nuolatiniai 
Japonijos užpuolimai ant Amerikos* An
glijos ir Sovietų Sąjungos privers tas ša
lis imtis ginklo prieš Japoniją (3) Chini
ja mano, kad ilgas karas ekonominiai ir 
finansiniai parblokš Japonijos imperia
listus ir privers jos gyventojus sukilti 
prieš Mikado valdžią.

Japonija pateikė reikalavimus, kad 
Chinijos valdžia: (1) pultų komunistus, 
tame skaičiuje ir bendro nepuolimo su
tartį panaikintų su Sovietais; (2) eko
nominiai pasiduotų Japonijai, leistų ja
ponams išvystyti Chinijoj orlaivių susi
siekimo tinklą; (3) Chinija ąpinpkėįjų 
Japonijai išlaidas už dabartįųį(.^^-L 
jeigu neturi pinigų, tai s^o’^mcCąll 
davimu; (4) Chinija^_ktsitp^jį 
Mandžurijo^h’-:pr: 
darą Mąneliūkub ”

!

Šnipų Veikla Unijose tracija į mūsų norus atkirs-

Senato komisija labai plačiai 
ištyrė šnipų veiklą darbo unijo
se. Jie ten lenda, kaip žalčiai, 
samdomi ir siunčiami kapitalis
tų. Įlindę į unijas, šnipai sten
giasi įsigauti į unijų vadovybę. 
Senato komisija surado, kad 304 
unijose kompanijos turėjo šimtą 
šnipų viršininkų. Jie užėmė se
kamas pozicijas:
Nacionalio vice-prezidento. . . 1 
Lokalų prezidento................. 14
Lokalų vice-prezidento......... 8
Lokalų kasininko................... 2
Lokalų sekretorių..................20
Užrašų raštininko................. 14
Iždo globėjų............................14
Biznio agentų......................... 3
Organizatorių....................... 3
Delegatų Į C. Tarybą............. 3
Pirmininkų dirbtuvėse.......... 1
Komitetų narių..................... 6
Finansų sekretorių............... 4
Narių į Pild. Komitetą...... 4 
Lokalų pirmininkų............... 3

Tokia tai šaika niekšų buvo ir 
vietomis dar yra įsigavę Į unijų 
vadovystę, žinoma, jie daug pa
daro žaibs darbininkų unijoms, 
daug pakenkia darbininkams, 
bet galų gale, kada darbininkai 
susivienija, daugiau interesuoja
si savo unijos reikalais, tai tuos 
niekšus suseka ir išgrūda lau-

Šnj/pų Gaujos

—Ne tam kalėjimus sta
tom, kad bolševikų skaičių 
didintume.

Mes vogčiom nešėm į ligo
ninę knygas, jis godžiai jas 

’ skaitė, piešė jūrą su laivais 
mobilių industrijos darbininkai, ip 1 sąsiuvinį mėgino rašyt 
tai ta^ šnipų agentūra į United savo atsiminimus. 
Automobile Workers uniją buvo| Bet verandoj pasirodyda- 
pasiuntus net 52 šnipų. Dalis vo vis imčiau ir rečiau, 
jų Įsigavo Į uniją ir iš vidaus Klausėm kitų—gal jam ope- 
griovė jos darbą; dalis veikė iš raciją daro. Sako ne, šiaip

noj darbininkų unijoj, ar tai bus 
Amalgamated Clothing Workers 
—siuvėjų unija, ar tai bus Unit
ed Textile Workers—audėjų uni
ja, ar kokia kitokia organizacija. 
Kada pradėjo organizuotis auto-

tikri, kad kalėjimo adminis- pralošt ne tiktai ką iš mūsų 
gauna, bet ir maistą, ką li
goninėj duoda. Jie vertė jį • 
eit vaikščiot ir prašyt mūsų 
batų, skalbinių ir kitko, kas 
jiem atrodė būtų reikalinga. 
Vaikas verkė ir vaikščiot 
nėjo, gėdinosi. Jo sąsiuvi
nius suplėšė ir įmetė į ki
birą.

Ir kaip norėtųsi sutikt jį 
kur nors Kauno gatvėj ar
ba rast šiukšlyne. Jis su 
džiaugsmu ištiestų mums

rečiau.

lauko pusės, išgaudami iš neat-'neinąs vaikščiot. Priežastys !. . ‘i ,. .. ’ . *c hi rnlAnrinrrn to olrniinvnA
sargių darbininkų žinias apie jų 
uniją ir jas perduodami išnaudo- i 
tojams. Tie šnipai dažnai dar-! 
bininkus gatvėj užkalbindavo, 
klausdami neva apie darbo gavi
mą nuduodami labai suvargu
siais, iš kitur atvykusiais, idant 
iššaukti darbininkų simpatijų. 
Kiti gerai apsirengę įsiveda dar
bininkus į valgyklas, užeigas, iš- 
sigeria, pavalgo ir taip iš jų čiul
pia žinias.

Nuo Pinkertono šnipų gaujos 
nesančios liuosos nei United 
Mine Workers unija, nei gelžke- 
liečių unijos, nei United Rubber 
Workers unija, nei Electric and 
Radio Workers unija, nei Print
ers and Pressmans, nei bent ko
kia kita unija. Ta parazitų gau
ja stengiasi apgulti kiekvieną 
darbininkų uniją, puola ją iš 
lauko ir vidaus, nes už tai šni-

Pinkerton National Detective pams milionus dolerių išmoka 
j Agency turi savo šnipus .kiekvie- kapitalistai. Š.

• -—--------------------------- - : ...........................

Verkianti Jaunystė

mums tapo aiškios, kaip pa
matėm seną džiovininką 
mūvint tam vaikinui pado
vanotomis kelinėmis.

Ligoninėj vagys verčia jį' 
lošt kortomis ir, žinoma, i

bi, talentinga iš skausmo 
verkianti jaunyste dar iš
sigelbėtų ir duotų brangų, 
garbės vertą žmogų. Kalė
jimas jį pražudys.

E. Rėza.

LIETUVOS ŽINIOS

Kodėl taip fašistai nusidžiaugė?
dėl, kad Rumunija užinją^'geogTafižiai0 > 
Europoj svarbiu "Ji pHeina prie , 
J uodų) ų.'Jūrų, rubeMuojasr; su Bulgari
ją, * Jugoslavija, Vengrija, 7?echoslovaki- 
ja, Lenkiją irįįjgVletų Sąjunga. Italijos 
fašistų armiją^per Jugoslaviją ir Rumu
niją gaii‘į)įilti Sovietų Ukrainą. Žinant 
tą, kad Vengrija ir Austrija yra Vokie
tijos fašistų įtakoj, tai iš Bavarijos per 
Austriją, Vengriją ir Rumuniją atsidaro 
kelias Vokietijos fašistų armijai į So
vietų Ukrainą. Ant savo kelio jie gali 
sunaikinti Čechoslovakiją, kuri demo
kratiniai nusistačius ir turi bendro ap
sigynimo sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Reiškia, Rumunija atidaro kelią Italijos 
ir Vokietijos fašistams užpuolimui ant 
Sovietų Ukrainos. Štai kodėl jie taip 
džiaugiasi.

Kas Bus su Chinija?
Jau šeši mėnesiai, kaip karas tęsiasi 

Chinijoj. Tą milžinišką plotu ir gyven
tojais šalį užpuolė Japonijos fašistai ir 
grobia miestus ir provincijas. Nuo lie
pos 7 dienos iki dabar Japonija jau už
kariavo 150,000 keturkampių mylių Chi
nijos žemės. Japonija puola iš šiaurių 
ir Yangtze upės slėniu. Japonijos karo 
jėgos veikia atskirai dviejuose frontuo
se. Bet jos siekia užimti Suchow gelžke- 
lių centrą ir apsijungti. Kol kas jas ski
ria apie 200 mylių tarpas, bet veikiausiai 
susijungs. Tada Japonijos jėgos papil
dys vienos kitas ir puls toliau ant Chi
nijos.

Didelį, turtingą ir skaitlingai apgy
ventą Chinijos plotą pavergė Japonijos 
imperialistai. Bet pažvelgus į Chiniją, 
tai vis vien dar bus tik kokia dešimta da
lis Centralinės Chinijos užimta.

Ką darys toliau Japonija? Ji veikiau
siai sujungs savo spėkas ir puls ant Han- 
kowo, Siano, Changshos, Cantono ir kitų 
didelių miestų, kurie sujungti gelžkeliais. 
Pati logika Japonijos imperialistus stums 
giliau ir giliau į Chiniją.

Riek yra žinoma, jau dabar Japonijos 
imperialistai turi Chinijoj apie 1,000,000 
(mįjioną) kareivių. Iš to skaičiaus apie 
250;000 laiko ant Sovietų Sąjungos 
sienos savo ir iki 150,000 Manchukuo ka
reivių. Apie 375,000 japonų kareivių ve
da generolas Matsui Yangtze upės sri- 
tyj.ir apie tiek pat kareivių generolas 

\Terauchi turi šiaurių fronte. Be to, jiems

riūo
? ■*’ r .pa-

,,pig W Chinija 
[\į6se Japonijos pa- 

»‘;^;phiifija priimtų šias są- 
fą| ji virstų Japonijos kolonija.

tą atmetė. Dabartinė Chinijos 
vąįdžia paleido visus komunistus iš 
Įėjimų ir priima jų karo tiktiką.

r ’

Japonija, Chinija ir Amerika
Jungtinių Valstijų politika Chinijos— 

Japonijos kare yra naudinga Japonijai. 
Tą politiką nusako šios šalies turčiai, ku
rie darosi milžiniškus pelnus iš to karo. 
1937 metais Japonijos imperialistai vien 
aukso į Ameriką atgabeno $250,000,000 
vertės. Už tai jie pirkosi ginklus, para
ką, kanuolėms ir amunicijai plieną. Ame
rikos kapitalistai viską parduos už auk
są. Jie sėdėdami kongrese ir senate vis
ką daro, kad tik daugiau pardavus Japo
nijai kąro medžiagų, nes tas jiems pel
ninga. Mažai girdisi teisingų balsų už 
uždarymą Japonijai pirkimo ir parda
vimo durų Amerikoj. Tik masinis darbi
ninkų spaudimas gali Washingtono val
džią priversti uždaryti Japonijai duris ir 
atidaryti jas Chinijos baudžia, kad ji 
galėtų nusipirkti sau reikmenų apgyni
mui savo tautinės laisvės.

ka-

Fašistų Karo Jėgos
Rumunijos, Jugoslavijos ir Lenkijos 

stojimas fašistų pusėn sudaro tas sąly
gas, kurių senai norėjo karo agresoriai 
—Vokietijos ir Italijos fašistai. Jie se
nai rūpinosi sueiliuoti Europos šalis 
prieš Sovietų Sąjungą. Dabar atrodo, 
kad jie tą atsiekė.

Tolimuose Rytuose jie turi savo talki
ninką Japoniją, kuri nors ir užimta karu 
prieš Chiniją, bet dar turi daug jėgų, 
kurios tame kare nesugeriamos.

Vokietijos ir Italijos fašistų bei jų tal
kininkų Europoj jėgas galima charakte-

Jeigu prie šių fašistinių jėgų dar pri
dėti Japonijos užpuolimą ant Tolimųjų 
Rytų,.tai bus aišku, kokis didelis pavojus 
yra Sovietų Sąjungai ir kokis tai gali 

būti sunkus karas.

rizuoti sekamai:
Lavinti

šalis Gyventoju Armija X Rezervai Lėktuvai
Vokietija 66,000,000 800,000 2,850,000 4,000
Italija 42,176,000 750,000 5,250,000 4,000
Lenkija 34,100,000 275,000 1,430,000 1,500
Rumunija 20,000,000 210,000 1,676,000 . 1,000
Jugoslavija 15,200,000 142,000 1,554,800 1,100
Bulgarija 6,500,000 150,000 800,000 700
Vengrija 8,660,000 100,000 600,000 500
Austrija 7,000,000 100,000 250,000 400

Bendrai 199,636,000 2,527,000 14,410,000 13,200

Štai kokia baisi jėga susidaro.

Carberniai Lietuvoje .Ratkaus lavonas, kuris tačiau 
KAUNAS. — Pasirodo, kad buvo be vienos kojos. Padarius 

Lietuvoje gyvena nemaža buvu-' lavono skrodimą Šiaulių mies
to ligoninėje, paaiškėjo, kad ne
laimingasis pirma buvo nužudy
tas padarant kelias žaizdas aš
triu daiktu, o paskui, kad pa
slėptų pėdsakus, sudegintas kar
tu su visais trobesiais. Dabar 
kriminalinė policija aiškina, kas 
tą šlykštų darbą padarė.

((Iš kalėjimo reportažų)
Mes daug kartų verandoj 

ant stogo, ligoninėj, per
siunčiamoj, karceriuos su- 
tikdavom jaunus dar 16 me
tų neturinčius nusikaltėlius. 
Vieni jų verkia, liūdi, kiti 

> išdykauja, jiems ir čia atro
do gyvenimas pilnas įvairu
mo. Sutikę vieną žvalų, vie
toj nenusėdintį berniuką 
užklausom:

—Na, Jonuk, už ką gi pa
tekai?

—Aš Juozas, o ne Jonu
kas.

—Na, gerai, Juozai, ką gi 
padarei, kad čia atvarė?

—Argi nežinot? — įbedė 
savo nustebusias akis.

—Ne, juk pirmą kartą 
mes matomės!...

Vaikas skaniai nusijuokė 
ir pradėjo:

—Ogi aš labai norėjau pa
matyt nuogų bobų. Kai jos 
buvo pirtyj, aš gulėjau krū
muose pasislėpęs ir laukiau 
bene išeis jos laukan. Bet 
jos nėjo, vis viduj taškės, 
vanojos. Tada aš ėmiau pir
tį ir padegiau. Kad ėmė 
bėgt, rėkt nuogos bobos, o 
aš tik' žiūriu į jas ir juo
kiuos pasislėpęs. Ot daugį 
nuogų bobų mačiau.

Ir jis ėmė rodyt ranko
mis kaip tos bobos nuogos 
atrodo. Bet kai mes jo ne- 
pagyrėm ir nepaplojom per 
petį, o sakėm, kad jo kvai
lai pasielgta, jis nusijuokė 
ir norėjo pabėgt.

—Palauk, — sakom,—bet 
už tai tave ilgai kalėjime 
laikys.

Jis tada susimąstė Tr pa
klausė, kaip mes manom, 
kiek gali jam teismas už tai 
duoti.

Kitą kartą verandoj pri
ėjo prie mūsų labai malo
naus veido berniukas ir 
drąsiai paklausė:

—Tamstos studentai ?
—Ne, darbininkai.
—Tai niekis. Aš norėjau 

knygų gaut. -
Knygų! Kad jauni nusi

kaltėliai knygomis domėtų
si mes pirmą kartą girdim.

Iš politinių dažniausiai jie

ne-

prašo tabako, maisto arba 
šiaip ko, tik jau ne knygų.

—Man be galo patinka,— 
aiškina tas kareiviškais dra
bužiais aprengtas 16 metų 
vyras,—kur rašoma apie jū
rą ir drąsius žmones.

Jis atvežtas iš Kalnaber
žės nepilnamečių kalėjimo 
gydytis. Jis buvęs peršalęs, 
labai sargų sumuštas, jo ko
jos žaizduotos ir reiksią 
daryt operaciją. Karo me
tu bado spiriama jo mo
tina iš Vilniaus atėjusi Pa- 
kaunėn ir jį vos gimusį at- 

.1 nešusi. Augęs pas svetimus, 
j piemenavęs, kiaules, žąsis 

J ganęs, o motina kaž kur 
L dingusi. Šeimininkai jį 

skriaudę, algos nemokėję,

šių didenybių ir galybių, kuni
gaikščių, buvusių milioninių ar
mijų generolų, Abdel Krimo pa
tarėjų ir kt. Ukmergės apskrity
je, viename dvarelyje, gyvena 
pil. Kaizerlingas, kuris prieš ka
rą carinėje Rusijoje užėmęs 
aukštas ir atsakingas vietas.

Kaizerlingas esąs vokiškos 
kilmės, o jo brolis žinomas filo
sofas Vokietijoje.

Tas dabartinis Ukmergės ap
skričio gyventojas p. Kaizer
lingas, prieš karą buvęs Rytųįyra tokia didelė butų stoka, 
Sibiro kalėjimų viršininkas, pa
skui Carskoje solo valdybos pir
mininkas.

Didžiojo .karo metu Kaizerlin
gas apkaltintas šnipine j ęs vo
kiečiams ir buvęs nubaustas visą 
amžių kalėti ir uždarytas į Pet
ropavlovsko tvirtovės kazema
tus.

Revoliucijos metu iš kalėjimo 
į buvo paleistas ir vėliau atvyko
į Lietuvą. P. Kaizerlingas para
šė didelę knygą savo atsiminimų 
(parašyta ir išleista vokiečių 
kalba), kuriuos išleido vienas 
kauniškis knygynas.

Didele Butų Stoka
KLAIPĖDA. — Vargu ar ku

rioje kitoje Lietuvos vietoje

Darbininkai Skundžiasi
KLAIPĖDA. — Kauno ran

govai br. Ilgovskiai Klaipėdo
je stato Lietuvos Eksportui 
naujus pastatus. Dabar artė
jant sutartam laikui, iki kurio 
pastatai turėjo būti pastatyti, 
rangovai pradėjo versti darbi
ninkus dirbti net po keliolika 
valandų, nemokėdami už virš
valandžius. Nenorintiems virš
valandžių dirbti darbininkams 
graso, kad visai iš darbo at- 
leisią. Atitinkamos Įstaigos 
turėtų i šiuos rangovų veiks-

—Tu turi atsilygint už 
tai, kad mes tave užūgdėm. 
—Todėl metęs ir išėjęs, kur 
akys veda. Atklydęs mies
tan, kur prisiprašęs priimti 
į pulko orkestrą muzikantu- 
mokiniu. Kariuomenė jo ne
viliojusi, nusibodę fleitą mus atkreipti dėmesį, kad jie 
pūst. Todėl slapta išėjęs Vii- darbininkų, neišnaudotų, 
niun savo giminių jieškot. | 
Bet niekas ten jo neprisi- 
pažinęs, tekę valkataut, 
šiukšlynuose miegot. Jis pa
pasakojo, kaip atrodo Vil
niaus sodai, gatvės ir Lukiš- 
kio kalėjimas. Po kiek laiko 
patekęs į Dancigą, būtinai 
norėjęs jūrininku tapt. Bet 
niekas nepriėmė. Davė ang
lis kraut. Krovęs ir paskui 
pats tarp anglių pasislėpęs, 
manęs, kad laivas nuveš jį 
į Amėriką. Bet pateko į 
Klaipėdą, kur policija jį su
ėmė ir pasodino į kalėjimą. 
Jis mokąs ne tik skaityti ir 
rašyt, bet ir piešt. Kai jis 
grąžino mums perskaitytą 
Puškino Dubrovskį pats nuo 
savęs pridūrė:

—Puškino aš skaičau dar 
“Kapitono dukterį”. Gaila, 
kad jį nušovė, jis būtų dau
giau parašęs. Man patinka 
Puškinas.

Jis stebino mus savo rim
tumu, meile knygoms, pa
veikslams ir jūrai. Mūsų 
tarpe kilo sumanymas kaip 
nors jį pargabenti į politi
nių kamerą. Bet mes buvom

Užmušė ir Sudegino Kartu 
Su Trobesiais

ŠIAULIAI. — XI 24 d. apie 
23 vai. Šapnagių km. už Šiau
lių ežero buvo kilęs gaisras pil. 
Ratkaus ūkyje, kurio metu vi
siškai sudegė Kazio Ratkaus 
gyvenamas namas. Po gaisro 
degėsiuose rastas apdegęs pil. K.

kaip Klaipėdoj, šis klausimas 
yra aktualus, jog jis kelia net 
tam tikro nerimo. Dabar yra 
apgyventi ne tik artimesni 
Klaipėdos miesto priemiesčiai, 
bet ir tolimiausi kaimai, mies
teliai, kaip, pav. Kretinga, esan
ti už 10 su viršum kilometrų 
nuo Klaipėdos. Į vieną laisvą 
butą kainų konkurencijos būdu 
veržiasi dešimtimis šeimų. Ypa
tingai stokoja mažesnių—l-v2 
kambarių butų. Dabar mieste 
geresnis 2-jų kambarėlių butas 
kaštuoja 80-120 lt., 3-jų kam
barių, vonios ir virtuvės 150- 
200 lt. Labiausia, žinoma, nuo 
to kenčia darbininkija ir žemes
nioji valdininkija bei tarnauto
jai. -

Dar liūdniau yra šeimoms su 
vaikais. Jų namų savininkai ne
nori nė artyn prisileisti, nes 
jiems pasak jų “švarių” nuomi
ninkų pasirinkimas, kaip tur
guje bulvių. Miesto savivaldybei 
yra 3,000 prašymų gauti butų.

Pradėtos Derybos Tarp Lietu
vos ir Sov. Rusijos Prekybi
niam Susitarimui Sudaryti
KAUNAS. — Gruodžio 31 d. 

baigiasi terminas prekybiniam 
susitarimui tarp Lietuvos ir So
vietų Rusijos. Naujam prekybos 
susitarimui sudaryti derybos 
jau pradėtos diplomatiniu keUu, , 
tačiau aną savaitę į Sov. Ru
siją išvyko speciali delegacija.

Randasi Pasiutusių Šunų
, šiomis dienomis Kaune ir 
Garliavos miestelyj pasireiškė 
šunų pasiutimo ligos atsitiki
mai. Patartinas akylumas.

Klausimai ir Atsakymai
Ar Komunistų Partijos 

kuopa gali išmesti iš parti
jos narį? Jeigu narys nesu
tinka su kuopos tarimu, kur 
jis turi kreiptis?

Komunistas.
Atsakymas:

Ne taip lengva iš partijos 
išmesti narį. Kuopos nuo
sprendį turi užtvirtinti au
kštesnė įstaiga. Sekcijoje 
yra taip vadinama kontro
lės komisija, kuri svarsto 
kuopos nusiskundimą prieš 
narį arba nutarimą narį iš
mesti laukan.

Jei narys nesutinka su

kuopos apkaltinimu ir nuo
sprendžiu, tai jis turi teisę 
kreiptis į sekcijos komitetą; 
jeigu su sekcijos nuospren
džiu nesutinka, .tai turi tei
sę kreiptis į distrikto kont
rolės komisiją. 0 jeigu ir 
su distrikto komisijos nuo-x 
sprendžiu nesutinka, tai tu
ri kreiptis į Centro Kon
trolės Komisiją.

Iš partijos narys meta
mas laukan tiktai už sun
kius nusidėjimus prieš par
tiją ir prieš darbininkų kla
sę, ir metamas tiktai po 
nuodugnaus ir atsargaus iš
tyrimo jojo nusidėjimo.

t



Puslapis Trečias

Allentown, Pa
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nebeliksią! O tikrenybėje fašis- norite, kad Madridas būtų išgel- patsai žū(lav0 kac] tįk nepatek-

kai 
ore, 
kri- 
me-

su 
kad 
yra 
sa

jųjų padarytas puolimas.
žemes. I “Taipgi stambi kliūtis nuga- 

tokiems dvari- jgta transportacijoj. Pirma pa

Laimingo Sugrįžimo Prakalbos 
Dėl Leitenanto Steve Nelson, 
He)'ojaus IŠ Garsaus Abraham 

Lincoln Amerikos Liuosnoriu 
Bataliono Ispanijoj

Prakalbos įvyko gruodžio 
d., 1937, Ilotelyj Allen, 7th 
Hamilton Sts., Allentown.

Prakalbos buvo rengiamos 
partijiečiams ir simpatikams, 
bet susirinko visokių. Surengė 
Lehigh Valley Kompartijos sek
cija. Nors aš buvau skaitęs mū
sų “Laisvėje” apie tuos dalykus, 
apie kuriuos drg. S. elson kal
bėjo, bet man buvo Vįsvien žin- 

 

geidu klausytis jo pdsąkojimų 

 

apie Ispanijos civilį karh^Taip 
pat, aš manau, kad bus ži 
du ir “Laisvės” skaitytojais, 

 

nes kai kurie dalykai senai bu|vo 
rašyti ir jie tapo užmiršti. O 
jie yra svarbu darbo klasei n 
užmiršti, nes tai yra pamoka. 
Drg. Nelson pirm išvažiavimo 
Ispanijon buvo gabus ir veik
lus; jis vadovavo bedarbių de
monstracijas ir streikus. Drg. 
S. Nelson Ispanijoj išbuvo apie 
metus laiko. Jis nuvyko ten pa
dėti gintis lojalistams nuo fa
šistų. Drg. Nelson nuo papras
to kareivio tapo pakeltas į lei
tenantą. Esant fronte, jis bu
vo sužeistas. Ir dabar yra di
delė žaizda ant jo veido. Jam 
vykstant Ispanijon, Francijoj 
jis buvo areštuotas ir išlaikytas 
kalėjime 20 dienų. Drg. Nelson 
apie Amerikos kapitalistų laik
raščius jam esant Ispanijoj sa
kė: “Kaip paimdavom laikraš
čius, tai desperatiškas piktumas 
apimdavo skaitant juose žinias 
apie Ispaniją! Fašistai sumu
šę lojalistus visuose frontuose; 
dar sykį spustelės — ir lojalistų

ir dvarininkų. Mažažemiai ir nuošaliai. Toks pasidalinimas 
bežemiai neturėjo jokio supra- nešė naudą gen. Franco.
timo apie kolektyvizaciją; yra “Pralaimėję puolimą, gaudavo 
dar tokių, kurie nėra matę tin- dar stambios kritikos nuo tre- 
kamo arklio. Komunistai pa-!čios grupės kareivių. Jie pama- 
skelbė obalsį grąžinti atgal nu-'tavo tuomi, būk ne laiku buvo 
savintiems amatninkams jųjų nadarvtas nuolimns. 
nuosavybes, taip pat ir 
Tik negrąžinti
ninkams, kurie pirm trockistų1 siusti 3,000 kareivių iš Madri- 
konfiskavimo jųjų nuosavybių do į Valenciją ėmė 3 dienas, o 
rėmė fašistus arba yra pabėgę dabar 3 valandas.
kitur. Liaudis priėmė^komunis-' 
tų obalsį šimtu nuošimčių. O 
trockistus atmetė visur. Lojalis
tų valdžia nacionalizavo tik 
gelžkelius ir laivus. Fabrikai pa
likta privačiose rankose. Tik, 
suprantama, fabrikantai turi 
mokėti tinkamas algas darbinin
kams ir gaminti tą, kas yra rei
kalinga. Trockistų sukurstytas 
sukilimas Valencijoj lėšavo 8,- 
000 gyvasčių. Valdžia tūrėjo 
atitraukti dalį kariuomenės iš 
fronto. Iš to buvo didelė nau
di generolui Franco. Negana 
o, trockistai turėjo įsitaisę slap

tą radio Madride. Ir kuomet 
Franco bombardavo Madridą iš 
kanuolių, tai trockistai praneš
davo ant kiek jie dar nepataiko 
į cielių. Jie susekti ir sušaudyti 
be jokio pasigailėjimo!

Kokią poziciją užėmė premje
ras Caballero? Jo pirmaran- 
kis armijoj Nuo Asencijos. Jis 
atidavinėjo poziciją po pozicijos 
generolui Franco. Jis davinėjo 
žinias iš karo fronto generolui 
Franco. Buvo nurodoma pre
mjerui Caballero Nuo Asencijos 
išdavystės. Bet Caballero jo ne
šalino iš vietos. Nuo Asencijos 
buvo įsakęs pasitraukti lojalistų 
armijai ir iš Madrido. Bet Kom. 
Partija iškėlė obalsį: “Madridas 
neturi pult!” Liaudis tam 90% 
pritarė. Kom. Part, generalis se
kretorius sušaukė unijos lokalų 
konferenciją ir užklausė: “Ar

Veik visi Amerikos didmies
čiai yra pasiuntę po ligonvežimį 
Ispanijon. Mes, amerikiečiai, 
pažįstame mašinų triūbų gar
sus. Išgirdę jų garsą, 
džiaugsmu bėgame žiūrėti, 
patyrus, iš kokio miesto ji 
atsiųsta ir kokia ji yra,” 
k ė drg. Nelson.

Kuomi yra paremtos kalbos 
prieš Sov. Sąjungą, būk ji ne
užtenkamai remianti Ispanijos 
lojalistų valdžią? Tai paklausy
kite, ką drg. Nelson sako apie 
tai. Lojalistam Sovietų Sąjun
ga yra prisiuntusi 380 laivų vi
sokių reikmenų; 800 Ispanijos 
jaunuolių nusivežė į savo šalį. 
Juos išmokino, kaip pasidaryti 
orlaivius, tankus, kanuoles, tre
kus, amuniciją ir kitokius kari
nius reikmenis. jDavė jiems ma
šinas ir persiuntė juos atgal Is
panijon. Sovietų Sąjungos or
laivių ir orlaiviuinkų pagelba 
išgelbėtas Madridas. Sovietų Są
jungos orlaiviai mažyčiai, bet 
greiti — po 350 mylių į valan
dą skrenda. Pirmą kartą, 
pasitiko fašistų orlaivius 
tai fašistų kariški orlaiviai 
to žemyn, kaip lapai nuo
džio, šalnos pažeisti. Išlikusieji 
nešdinosi atgal. O sovietiniai 
tik keli tapo sužeisti. Vėles-! 
niuose mūšiuose pasitaikydavo 
Taip, kad skaudžiai sužeisdavo 
ir sovietinį orlaivį, tai jo vai
ruotojas sunaikindavo jį ore ir

LAISVĖ Ketvirtadien., Gausio 6,1938
............ .... ......... .— '. i

Clevelando Kronika
Mūsų, Parengimai

šeštadienyj, sausio 15, bus 
smagus balius ir šokiai Lietuvių 
Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St., 8 vai. vakare.

Šį parengimą rengia TDA 11 
kuopa ir ALDLD 22 kuopa, šių 
dviejų kuopų nariai pasirūpinkit 
dalyvauti šiame parengime, nes 
tai mūsų visų reikalas remti 
savo organizaciją.

TDA 11 kuopa nutarė, kad 
nuo šio parengimo aukoti visą 
pelną naudai politinių kalinių, 
dėl ko dabar eina vajus. Mūsų 
kuopa iki šiol žiemos vajuj neda
lyvavo, tik dabar pradėjo veikti 
šiame sezone dėl politkalinių. 
Visi TDA nariai dalyvaukite šia
me parengime.

Lyros Choro Koncertas
Sausio 16 d. Lyros Choras 

rengia didelį koncertą Lietuvių 
Auditorijoj, 6835 Superior Ave. 
Pradžia 5 vai. vakare.

Lyros Choro jaunuoliai ren
giasi prie šio koncerto jau ilgoką 
laiką, šis koncertas bus geriau
sias iš visų. Lyriečiai turės ge
rus dainininkus iš kitur^c, Todėl 
Clevelando lietuviai, mylinti iš
girsti gražų dainelių, atsilanky
kite ir paremkite Lyros Chorą.

Teatras “Valkata”
Sausio 9 d. darbininkų pašel- 

pinė ir Laisvės Pašelpinė Drau
gija sykiu stato teatrą “Valka
tą” Lietuvių Auditorijoj, 6835 
Superior Ave. Pradžia 5 vai. 
vakare.

Clevelando lietuvių publika' 
per ilgą laiką nematė gero te
atro lošiant, todėl dabar bus vi
siems proga pamatyti šį lošimą 
—“Valkata.” v

a;

Tas barzdotas žmogus, kuris stovi viduryje ir žiūri Į pryšakj, yra Umberto Gal- 
leani, amerikietis italas, italų anti-fašistinio laikraščio “La Stampa Libera” redakto
rius. Jis buvo atvykęs Amerikon, bet dabar vėl sugrįžo Ispanijon, kur jis yra vienos 
liaudiečių brigados oficieriumi.

Lietuvos Universiteto Autonomijos Panai
kinimas Ir Viso Aukštojo Mokslo 

Įstaigų Suf ašistinimas
Vienintelis Kauno univer- žios atst. ir seimo nariams.

ten būta žmogaus, kuriam ir 
kliuvo šūvis. Vladas pranešė tą 
baisią nelaimę policijai ir, su*’"’ 
prantama, likosi areštuotas.
Dabar laikomas iki teismo po 7" 
kaucija.

Miršta Lietuviai
Trumpu laiku čia staiga mirė -- 

2 lietuviai — Juozas Karpavi-

tai išpradžių buvo veik sumušti; 
tik tuomet jie atsigavo, kai ge
nerolas Franco parsivežė 12,000 
kareivių 4 iš Morokos, gerai la
vintų ir ginkluotų moderniškais 
ginklais. Negana to, tuoj pri
siuntė iš Italijos ir Portugalijos 
75,000 moderniškai ginkluotos 
armijos. Negana to, “neutralu
mo” sutartis užblokadavo visus 
rubežius lojalistams. Jie nega
lėjo gauti nė svaro parako nusi
pirkti kapitalistinėse šalyse. Tik 
ačiū Sovietų Sąjungos gausiai 
paramai, lojalistų valdžia tapo 
išgelbėta. Ir generolo Franco 
gaujos bus ištaškytos. Ypač 
apsivalius nuo Franco šnipų ir 
trockistų provokatorių, nes jie 
išpradžių pridarė daug žalos. Ką 
jie darė būdami valdžioje? Su- 
nacionalizavo viską mieste ir ant 
ūkių. Miestuose nusavino net 
pavienius amatninkus, batsiu
vius, kriaučius ir barzdasku
čius. Pavyzdžiui, barzdaskutis 
turėjo nusipirkęs ant išmokėji
mo kėdę iš Franci jos ir mokėjo 
už ją per kelis metus. Ir kada 
nuo jo atėmė, tai jis baisiai pa- 

/ sipiktino prieš lojalistų valdžią.
Ir tokie amatninkai nematė rei
kalo ginti lojalistų valdžios, nes 
ji jiems gyvenimo sąlygas pa
blogino, vietoj pagerinti. Taip 
pat ir su smulkiais savininkais. 
Juos trockistai suvarė j kolek
tyvus, konfiskuodami jų žemes

betas?” Jie atsakė: “Viva!” (Lai 
gyvuoja!) Tuomet jis jiems 
patvarkė sekamai: Lokalas 
toks ir toks paims gatvę tokią 
ir tokią. Užsibarikaduot ir da
bot iki vakaro, o vakare kitas 
lokalas užims jūsų vietą ir da
bos per naktį. Ir taip išdalino 
gatves visiems lokalams. Mote
rims patvarkė pasirūpinti pri
statyt užtenkamai apraiščių dėl 
žaizdų, bandažų. Toliau jis tę
sė: Jei neturėsite užtektinai, 
tai nors paduškų užvalkalus 
draskykite, kad nebūtų pristig
ta žaizdaraiščių. Kitai grupei 
moterų patvarkė: “Jūsų parei
ga parūpinti maisto kovotojams; 
jei jo truks mieste, tai bandy
kite jo gauti iš užmiesčio.” Tai 
taip Madridas tapo išgelbėtas! 
Nuo Asencijos buvo įsakęs iš
vežti priešorlaivines kanuoles iš 
Madrido, bet čia jau jo įsaky
mo nepaklausyta. Ir kuomet 
atskrido vokiški didieji orlaiviai 
bombanešiai bombarduot Ma
dridą, tai iš tų kanuolių buvo 
numušta 18 orlaivių, o kiti pa
bėgo atgal. Vėliau susekta, kad 
Nuo Asencijos yra nuoširdus 
generolo Franco bendradarbis.

“Dar viena stambi kliūtis nu
galėta — tai panaikinimas ke
lių vadovybių armijoj. Buvo 
daug atsitikimų, kur dvi dalys 
kareivių puldavo fašistus, o tre
čioji dalis kareivių stovėdavo

tų jo orlaivis priešams, kad jie 
negautų progos ištirti jį. Ber- 

, lynas labai norėtų pačiupti nors 
vieną orlaivį ir parsivežus iš- 
uostinėti jį. Kompartija Ispa
nijoje nuo 30,000 narių išaugo 
iki 600,000, o jaunųjų — iki 
500,000. Drg. Nelson ragino ra- 

amerikiečiams 
Laiškai priduoda

šyti laiškus 
liuosnoriams.
jiems daugiau energijos ir ūpo. 

į Laiške nereikia rašyti apie savo 
algą bei nedarbą, bet apie po
litinį darbininkų judėjimą.

Užbaigus drg. Nelsonui kalbė
ti, publika entuziastiškai sveiki
no jo prakalbą.

Kalbėtojas užklausta, ar 
Francijos valdžia remia lojalis
tus? Jis atsakė: Ne. Šiaip 
žmonės juos remia.

K. Bakanauskas.

Lenino Paminėjimui Mitingas— 
Kalbės Daily Worker Redakto

rius C. A. Hathaway
Trečiadienyj, sausio 19, bus 

didelis mitingas paminėjimui 
Lenino. Mitingas bus Baptistų 
Bažnyčioj, Euclid Ave. ir 18th 
St., 7:30 vakare, šiame mitin
ge kalbės Daily Workerio redak
torius drg. C. A. Hathaway. 
Prakalbos tema: “Kaip Ameriką 
Išlaikyti Nuo Karo.” šį mitingą 
rengia Komunistų Partija.

sitetas ilgoką laiką naudo
josi autonomija, tai yra, 
savo vidujiniam gyvenime 
tvarkydavosi savo nuožiū
ra. Kada fašistai atėjo val
džion, jie žingsnis po žings
nio ėmė tą autonomiją 
gniaužti. Kitose aukštesnė
se mokyklose, kaip Dotnu
vos žemės ūkio akademijoj, 
Klaipėdos padegoginiam ir 
prekybos institute, Kauno 
konservatorijoj suf ašistini
mas jau seniau buvo pra
vestas. Kauno universitetas 
ilgi’au tam priešinosi. 1935 
m. dėl to autonomijos lau
žymo net buvo kilęs visuo
tinas Kauno studentų strei
kas.

Autonomijos naikinimas 
buvo vedamas palaipsniui. 
Pradėta uždarinėti kaires
nės studentų organizacijos,

Deja, studentų šį kartą ne
parėmė platesnieji visuo
menės sluogsniai. “Lietuvos. 
Žinios” ir “XX Amžius” sta
tuto reformos svarstymo 
metu pradėjo peštis dėl an- 

■ traeilio dalyko universiteto 
statute, dėl teologijos—filo- 
zofijos fakulteto. Tas peš
tynes, be abejo, išprovokavo 
fašistų agentai, pralindę į 
tuos laikraščius. Tuo buvo 
susilpnintas pasipriešinimas 
universiteto statuto sufašis- 
tinimui ir universiteto auto
nomijos panaikinimui. Gi 
studentus, priėmusius rezo
liucijas, nukreiptas prieš 
autonomijos naikinimą, ėmė 
persekioti žvalgyba.

A. Ramutis.

čius ir Adomas Ložis. Prieš Ka
lėdas ketverge Karpavičius dar-- ' 
bavosi apie namus, o pavakarėj V 
nuėjo į lovą ir rastas mirusiu/1 .. 
Jis turėjo 66 metus.

Paliko sūnų ir dukterį. Jo 
moteris buvo mirusi 4 metai at- 
gal. ,

Adomas Ložis penktadieny Y. 
prieš Kalėdas dar vaikščiojo, bet 
tą pačią dieną staiga pradėjo / 
jaustis blogai; pašauktas dakta--..,j 
ras, bet buvo pervėlu.

Adomas buvo jau 50 metų. Pa-., 
liko žmoną ir keturis' vaikus.

Meksikos Vaclovas.

Mineola* L. I.—Pabėgo iš 
kalėjimo G. Dunlevy, “pa
vyzdingas” kalinys, kuris 
buvo paskirtas kaip prižiū
rėtojas kitų kalinių.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Martinui Ragauskui, Pater

son, N. J. — Jūs savo prane
šimą apie Lietuvių Ukėsų Ne- 
prigulmingo Pašalpos Kliubo 
susirinkimą išsiuntėte sausio 4 
dieną po pietų, mes gi gavome 
sausio 5 dienos ryte, na, o su
sirinkimas irgi turėjo įvykti 
sausio 5 'dieną. Matote, jokiu 
būdu nebesuspėjom'e įdėti sau
sio 5 dienos “Laisvėn.” Atlei
site. Ateityje prašome šitaip 
nesuvėluoti. Patersono žmonės 
gali kaltinti mus, o tuo tarpu 
pranešėjai patys kalti.

tanka. Ji paskui saveTai visai nauja Sovietų Sąjungos Raudonosios Armijos 
tratikia-veža būrį raudonarmiečių, kurie randasi ant čiūžių, vadinamų “skis.” 
Paveikslas nutrauktas per armijos manevrus.

Apart kalbėtojo, programoj 
dalyvaus ir keli chorai, kurie 
yra pakviesti dainuoti.

Kiekvienas žmogus, mylintis 
laisvę ir demokratiją, jaučia pa
vojų fašizmo ir karo, didžiausių 
nelaimių žmonijai ir demokrati
jai. Todėl kiekvienas žmogus 
turėtų dalyvauti šiame mitinge 
ir išgirsti prakalbą apie gręsian
tį imperialistinį .karą ir apie tai, 
ką Amerikos žmonės turi daryti, 
kad nedaleist Amerikai į jį įsi- 
velt.

Įžanga tik 25c išanksto, prie 
durų 30c. L A. V.

ŠYPSENOS
Atsarga—ne Baimė

Arklių savininkas: “Atsi
prašau tamstą, bet jūs turi
te dabar užsimokėt už ar
klio naudojimą.”

Sportininkas: “Kam tas? 
Argi tamsta manot, jog aš 
sugrįšiu be arklio?”

Ark. savininkas: “O, ne, 
tamsta! Bet arklys gali su
grįžt be tamstos!”

Jaunutis.

Pigiai Išgydys
“Jūsų moteriai reikalinga 

kitokio oro,” tarė gydyto
jas. “Sūrus oras ją greit iš
gydys.”

Kitą kartą atėjęs pas li
gonę, gydytojas rado vyrą 
besėdint pas lovą ir bevė- 
duojant sergančiai moteriai 
apie nosį silke.

Surinko Juodvarnis.

Meksika pernai pirko iš 
Jungtinių Valstijų mašine
rijos už $45,000,000.

buvo paleista demokrati-, 
niais pagrindais išrinkta' 
studentų atstovybė, pažan
gesni profesoriai pradėta 
atleidinėti nuo darbo.

1937 m. fašistai pravedė 
naują universiteto statuto 
reformą, kuri panaikino ir 
buvusios autonomijos liku
čius. Pagal reformuotą sta
tutą kaip aukštesnis, taip 
ir žemesnis mokslo perso
nalas dabar tvirtinamas fa
šistinės valdžios atstovų. 
Tie patys valdžios atstovai 
ir atleidžia profesorius bei 
asistentus. Visur įvestas 
skyrimo principas, vietoj 
anksčiau buvusių rinkimų.

Studentų^ organizacijoms 
taip pat įvesta daug suvar
žymų. Jos padarytos pri
klausomos nuo apskričių 
viršininkų malonės, kurie 
leidžia joms veikti ir jas už
daro. Naujai studentų 
draugijai įkurti reikia ne
mažiau 25 narių. Be to, stu
dentų draugijos turi turėti 
globėjus iš profesorių tar
po. Visa tai nukreipta prieš 
pažangesniąją studentiją, 
kuriai sunku turėti dides
nį savo narių skaičių ir sun
ku rasti globėją fašistų pa
skirtų profesorių tarpe.

Naujos universiteto sta
tuto reformos pravedimui 
mėgino pasipriešinti studen
tai. Pažangesnieji studen
tai buvo sušaukę mitingą, 
kuris išrinko studentų dele
gaciją studentų reikalavi
mams atatinkamose įstaigo
se išdėstyti. Studentų reika
lavimai buvo perduoti vald-

Mexico, Me. Lietuvos Žinios
Blogos Naujienos

Pas mus darbai smarkiai su
mažėjo. Oxford Paper Mills dir
ba vos 3-4 dienas savaitėj.

Skaitant laikraščius matome, 
kad kai kurie, fabrikantų agen
tai dėl darbų sumažėjimo kal
tina unijas, o ypač CIO. Bet kas 
pas mus reikia kaltinti? čia 
nebuvo ir nėra CIO unijos, o 
dirbtuvės vos kruta.

Fabriko viršininkai yra nuta
rę, katrame skyriuje per tam 
tikrą laiką mažiau darbininkų 
susižeidė, tai duot jiems 
pagyrimą. Bet pastaruoju 
laiku, vieton duoti jiems pa
gyrimą, tai boseliai pri
pirko alučio i r “sand- 
wichiu ” ir padarė, taip 
sakant, bankietą. žinoma, ban- 
kiete buvo visokių lošių ir įvai
rybių. Vieni gėrė, kiti prakal
bas sakė, treti dainavo, dar ki
ti fabriko viršininkus gyrė, o 
buvo ir tokių, kurie pradėjo vie
ni kitiems galvas daužyti. Tai 
tau, Jurguti, ir devintinės! Jei
gu fabrike prie darbo nesusižei- 
dė, tai bankiete turėjo šaukties 
daktaro, kad galvas užlopytų, 
žymėtina, kad ten lietuvių dar
bininkų nors ir buvo, bet gal
vų nesidaužė ir visi gražiai el
gesį.

Atsargiau su Medžiokle
Nors medžioklės sezonas jau 

praėjęs, bet vistiek tenka pri
siminti apie kai kurių medžio
tojų neatsargumą. Vladas Ši
mėnas išėjo stirnų šaudyti ir 
vieną jų užmatęs rengėsi šau
ti; bet ši greitai dingo. Tik 
kiek vėliau patėmijo krūmus ju
dant, tai ir paleido į tą vietą 
šūvį. Bet . . . vieton stirnos

Sunkios Dienos Žvejams ,

KLAIPĖDA. — Pastarosiom***;* 
mis dienomis pajūryje siautė-U 
lietus su ledais. Kelios dešim- 
tys Nidos žvejų buvo išplaukę . 
žvejoti. Užėjusi lijundra juos, v- 
lyg rakinte surakino marėse: J 
apledėjo burės ir valtys, ir juos 
su visais įrankiais ižas skalavo 
marėse ištisą parą, o vieną val
tį buvo nunešę net iki Rasytės 
ir/paskui vėl vėjas grąžino iki' 
Nidos, žvejams apledijusiose' U; 
valtyse būtų tekę dar ilgiau iš-7 
būti, bet Nidos žvejų gelbėjimo 
laivas “Herta” atėjo į pagalbą 
ir visus iškraustė į kraštą. r*n.'ž

Iš viso, tokios lijundros nie- < • 
kas neatsimena: apledėję tele- 
grafo laidai keliose vietose bu- ., 
vo nutraukti, daug medžių iš
laužyta ir pati Nida kelias die
nas buvo atskirta nuo bet kokio 
susisiekimo su Klaipėda.

Daugelio žvejų tinklai įšąla i**y 
marėse ir dabar jie turi daug;-- 
vargo juos išgraibydami, v ** *

Kauno Miesto Savivaldybėje,.^ 
Įsiregistravo Jau Apie ,, 

1000 Bedarbių
KAUNAS. — Gruodžio mėn. " 

pradžioje Kauno m. savivaldy
bės Darbo biržoje buvo įsire-" 
gistravę apie 600 bedarbių, o " 
gruodžio 7 kd. bedarbių regis-"*' 
tracija 300 pašoko: tą dieną 
įregistruota 861 bedarbis vy-> •— 
ras ir 176 bedarbės moterys,/,, 
viso 1047 bedarbiai. Darbo bir-., 
žoje bedarbių registravimas tęr.r.. 
siamas. . '

306 įsiregistravusių bedarbių. ( 
yra su didelėmis šeimomis, 429 
bedarbiai su mažomis ir 802 
bedarbiai viengungiai. Savival- 
dybei dabar yra galvosūkis, — 
kaip tokią minią žmonių aprtt- - 
pinti darbu. A '
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Puslapis Ketvirtas

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 2Y
(Tąsa)

Jis prisiminė, kad jis buvo didesnis už 
savo broliuką ir sesutę, kuriuodu būda
vo labai purvini ir taip sudriskusiais dra
bužėliais, kad veik pusnuogiai žaizdavo 
ant smėlio ar turlydavosi sūriame jūros 
vandenyje. Jis atsiminė, kad apie jų stri
bą būdavo primėtyta žuvų galvų ir ant 
jų krutėdavo spiečiai musių. Dar prisi
minė ir tai, kad dėdė Vilis pas juos gy
veno, jam buvo labai geras ir kad jo tė
vas vadindavo jį broliu.

Čia Petrelio mintis nutrūko ir pakly
do. Dabar jam skverbėsi klausimas, kur 
dingo jo tėvai, brolis ir sesutė, kuriuos 
jis prisiminė? Po ilgo mintijimo, minti
mis lakstymo praeities šešėliuose, jo 
mintis, tarsi pasvilusi sparnus peteliškė, 
nutūpė ant kalnelio, kuris buvo nuso
dintas, akmeniniais, mažais ir dideliais 
kryžiais bei kryželiais, kąimes vadina
me—kapais. Čia jis prisiminė neaiškų, 
nesuprantamą, lig per miglas įstebimą 
vaizdą. Jis prisiminė, kad jis sėdėjo ant 
dėdės Vilio rankos, o į gilią, šviežiai iš
kastą duobę, nepažįstami vyrai nuleido 
du didelius padarus, kuriuos dėdė Vilis 
pavadino grabais ir pasakė, kad juose 
guli jo tėvelis, motinėlė, broliukas ir se
sutė, ir dabaigė jam sakydamas:

“Jie visi žuvo stubai užsidegus, Pet
relį. .. Tik tave aš išgelbėjau ir tu ne
tekai nei tėvelio, nei motinėlės... Tu pa
likai sirata.”

Šiuos Vilio žodžius jis aiškiai prisimi
nė. Taip aiškiai, kad rodėsi, tik vakar 
būtų girdėjęs. Jis dar labiau susigūžino, 
įsikniaubė į rankutes ir graudžiai, kaip 
niekad savo gyvenime nebuvo verkęs, 
pravirko... Dabar jam visko ant syk 
pagailo—tėvo, motinos, brolio, sesutės,ir 
dėdės Vilio. Jis išmetinėjo pats sau, ko
dėl jis net nepasiteiravo pas dėdę, kaip 
jo tėvai žuvo, kame to žuvimo priežastis 
ir kaip jis vienas tapo išgelbėtas?
.—— ♦ ♦-* ♦ *

Dėdė Vilis, kaip skaitytojas jau galė
jo suprasti, buvo vienintelis Petrelio 
globėjas. Galima daleisti, kad jis tik iš 
vardo buvo šiam vaikiūkščiui dėdė, o tik
renybėj—tėvas. Juk, rodosi, pasaulinis 
literatas Bernard Shaw yra pasakęs: 
“Laimingiausias žmogus pasaulyj tai tas, 
kuris tikrai žino, kas yra jo tikrasis tė
vas”.

Dabąr šio siratėlio vienintelį globėją, 
dėdę Vilį, išplėšė iš jo baisusis brolžudin- 
gas karas, o jį patį įmetė į begailestingo, 
šiurkštaus gyvenimo audras. Jį siaubė 
baimė, slėgė gailestis, vaitojo jaunutė jo 
siela, svaigo jo protas.

Moteris, kuri priglaudė Petrelį, buvo 
tolima dėdės Vilio giminaitė ir priėmė 
ne veluk to, kad jai gailėjo siratuko, bet 
veluk to, jog tikėjosi gauti iš vyriausy
bės tiek valgio, kad pakaks ir jai išsi
maitinti. Jeigu ji ir susijudino kiek, kuo
met Vilis paspaudė jos rankas, tai tik 
dėl to, kad juodu abudu buvo atvykę į 
Amerikos Jungtines Valstijas dar prieš 
nusiaubusį veik visą Europą karą, kad 
jų tėvynėj, Vokietijoj, liko jų gentys ir 
kad pačiam Viliui reikia eiti į karą ir 
žudyti savo brolius ir savo tautos žmo
nes. /

* Ją pačią kaip tik buvo uždegęs iš ei
lės net tretysis ir pats pašėliausias že- 
natves karštis. Todėl ji, kad jau ne kuom 
kitu, tai nors dolerį užkabinus ant meš
kerės, norėjo pasigauti vaikiną. Ji pri
ėmė Petrelį su tuom išrokavimu, kad 
gautu iš valdžios maistu galės ir save ir 
Petrelį išmaitinti, o visą savo uždarbį 
susikišti sau už paričiakos.

' Iki šiol' ji nežiūrėjo. į sau lygaus am
žiaus vaikinus, bet svajojo apie jaunus, 
gražius, turtingus ir net profesionalus. 
Tačiau dabar, kada karas pradėjo ryti 
jaunus vyrus, o jos kojos pradėjo šalti, 
ji būtų korusi bile vyrui ant kaklo, bet 
jau buvo pavėluota... Visi jos amžiaus 
viengungiai, pajutę, kad vyrų šėrai kyla, 
nes jų stoka, o merginų puola,' nes nėra 
kas jas vestų—pastatė savo šerį ir pra
dėjo sekioti paskui šešiolikines.

Jos planams neišdegus, o gal ir įkarš
čiui kiek atvėsus, ji baisiai pradėjo ne
apkęsti besitęsiančio karo, po tam—vy- 
i*ų, o ant galų-galo—vaikų. Ta jos neapy
kanta užgulė visu rūstumu ir ant Pet

relio. Tą jos neapykantą padidino dar 
ir tas, kad kaip visus siratukus, kuriuos 
karo pradžioj valdžia dar kiek ir sušelp
davo, dabar visai užmiršo.

Mergina, kaipo nevykusios meilės au
ka, nes ją vienas vyriškis, nusidavęs my
linčiu. pusėtinai apskuto ant dolerių— 
pradėjo smarkiai gerti. Darbą, tiesa, ji 
palaikė, bet ūždavo per ištisus vakarus 
ir net per naktis. Paskui ir pati kaž-kur 
išsikraustė, o Petrelį paliko motinos 
gamtos globai, basą, pusnuogį ir alkaną.

Audringos Buities Verpetuose
Petrelis, kaip skaitytojas galėjo su

prasti, ir pas tą vadinamą “globėją” bū
damas, gerai jau buvo susipažinęs su 
vargšų draugu, kuris vadinasi—alkių ir 
skarmalium. Vaikiūkštis, neturėdamas 
batukų ir apsikarstęs tik šiokiais-tokiais 
skarmalais, negalėjo eiti ir į mokyklą, 
ir niekas juomi nesirūpino. Jis ištisas 
žiemos dienas jau buvo iškalenęs dan
čiukais prie šalto pečiaus,’ kaip alkanas 
šunelis prie mūro sienos, bet vistik turė
jo nors pastogę. Dabar, išmestas pro du
ris, jis nei to neteko. Išslydo jam iš ran
kučių ir paskutinis šiaudelis, už kurio 
jis laikėsi ir jis pasinėrė audringo bui
ties okeano bangose.

Siratėlis per dieną išgūrinėjęs gatvė
mis, nuo alkio perkaręs, nuo nuovargio 
sugniužęs, beviltės primuštas, rūpesčio 
sukrimstas—atsvyravo į pajūrį, palindo 
po tiltu, susigūžino prie pastato, įsi
kniaubė į rankas ir pradėjo mąstyti. 
Jam rodėsi, kad jisai tik vienui-vienas 
toks nelaimingas gyvūnėlis pasaulyje, iš 
kur tai nukritęs, kaip nuo medžio lapas 
ir tik tūno, vysta ir laukia audros, kuri 
jį pagriebus nuneš ir trenks į uolą, o jū
ros bangos sudaužys į skutelius ir pa
laidos šaltose savo gelmėse.

Jam rodėsi, kad ir tie žmonės, viršum 
jo galvos tiltu vaikščiodami, ir ta ban
guojanti jūra ir automobilių sirenos 
iš jo. nelaimės tik juokiasi, tyčiojasi, kva*' 
toja... Jis pakėlęs akis ir žvilgterėjęs 
į besileidžiančią saulę, padarė išvadą, 
kad ir saulutė jį apleidžia, užlįsdama už 
juodo, audra grūmojančio, šmoruoto de
besio ...

Jis vėl susirietė į kamuolį, įsikniaubė 
į rankas ir prapliupo graudžiai, bet tyliai 
verkti... Dabar jis nieko nejautė, nie
kas jį neslėgė, visos minyts išsiblaškė iš 
jo galvos, siela tarsi užmigo, širdis lig 
būtų pranykus iš krūtinės, dabar tik be
liko išlieti paskutines ašaras ir nieko 
pas jį neliks. Jam rodėsi, kad su ašaro
mis išbėgs ir jo gyvybė ir viskas bus už
baigta.

Tuo tarpu jis pajuto, kad ant jo pe
ties kas tai uždėjo ranką, papurtė ir į 
jo ausis atsimušė drąsus ir skardus bal
sas—Ei! Petrelis pakėlė savo užverktas 
akis ir išvydo šalia stovintį užuojautos 
šypsena jį sveikinantį, kur-kas už jį di
desnį vaikėzą, kuris įkandin dadėjo:

“Tai ko tu čia5’dabar žliumbi, kaip kū
dikis? Spenelį pametei, ar ką?”

“Aš valgyt baisiai noriu, o neturiu nei 
tėvų, nei namų,” gaikščiodamas išstūmė 
šis. ,

“Kvaily! Ar tu manai, kad savo aša
rų privalgęs paliksi sotus? Juo tu, pra
keiktas kvaily, daugiau žliumbsi, tuo 
labiau būsi alkanas... Ar nežinai, kas 
biblijoj yra parašyta?”

“Taigi, kas?” Lig atkutęs, paklausė 
šis.

“Jieškok, o atrasi, dunksnok, o bus ati
daryta. Tačiau ten yra pasakyta—pra
šyk, o apturėsi, -bet tas gyvenime nevi- 
suomet išdega, nes greičiau pakliūsi, ne
gu apturėsi. Geriau pačiam pasiimti. 
Vienu kart paprašiau, ir tu žinai, vai
kine, ką už tai gavau?”

“Nagi, ką?”
“Ogi prakeiktos pataisos namus!”

(Bus daugiau)

EAISVS

Vaizdelis iŠ nesenai įvykusios Amerikos Studentu Uni
jos konvencijos. Parodomos kelios jaunos mergšės-studen- 
tės, kurios atydžiai klauso diskusijų apie boikotą prieš 
Japoniją.

ALDLD REIKALAI
FINANSINĖ ATSKAITA Už

LAPKRITĮ IR GRUODI,LI,
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1937

Drg. V. J. Senkevičiaus kelionė 3.00 
Drg. A. A. Lideikienės kelionių

išlaidos . 4.00

Viso išeigų $214.59
Sutrauka:

Balansas buvo $221.35
Gruodžio men. įplaukė 274.78

kartu $496.13
Gruodžio mėnesio išeigos 214.59

Balansas yra $281.54
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Ona Depsienė, 

ALDLD CK Iždininkė.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Svetainės Bendrovės 

valdyba, kaip ir žėdną metą, su
rengė Kalėdų eglaitės apvaikš- 
čiojimą. ši pramoga suruošta 
vaikams. Pirmininkavo vietos 
teisėjas Laukaitis, šį sykį kaž
kodėl šis vakarėlis norėta atžy- 
mėt “labai” religiškai ir patrio
tiškai. Bet nesisekė . . .

Vakaro pirmininkas pakvietė 
tūlą merginą paskambinti pia
nu, o vaikus pakamandavo su
giedoti kalėdines šventas gies
mes, kokias vaikai dažnai gieda

Sausio 4 d. NMU pirmininkas 
Whalen išvyko į Washingtoną su 
protestu, kam kaikurie laivai 
diskriminuoja tos unijos kaiku- 
riuos narius. Nusiskundimai 
įteikti prez. Rooseveltui.

NMU valdo visus Baltimorės 
portus ir per ją darbininkai iš
siunčiami į darbus. Jos raštinė 
randasi: 1700 Fleet St.

Vidury miesto, 4 E. Bed
wood St., dideliame name per 
ilgą laiką turėjo savo raštines 
penki negrai advokatai. Bet 
dabar namo savininkas davė 
tiems advokatams įsakymą išsi
kraustyti, sakydamas, kad juo
dųjų ten buvimas kenkia jo iš
nuomavimui kitų kambarių.

Komunistų Partija daro pla
nus kovai prieš minėtą savinin
ką ir jo pasimojimą diskrimi
nuoti skirtingų rasių žmones. Ži
noma, čia neina dalykas dėlei tų 
penkių advokatų; reikia supras
ti, kad jeigu reakcionieriai lai
mės vienoj vietoj, tai jie kitoj 
dar drąsiau puls!

Tas Pats.

*Kad skaitytojams parankiau būtų sekt ilges
nes apysakas, kiekvieną dieną telpančią dalį 
arba “instalmentą” numerjuosime skirtingu 
numeriu, pradedant nuo pirmojo. Tasai nu- ' 
meris kas dieną tilps arti apysakos antgalvio 
arba tuose pačiuose rėmeliuose, kuriuose tel
pa antgalvis. Red.

Suma 
$19.45 

9.40 
6.40 
1.50

4.50
J. Žilinskas, Suffield 3.00

5.60
15.40

J.
J.
H.
J.

B

3.10
9.80

.15.80

3.00
27.50

7.50
6.20

1.50
2.00
2.50

3.10
1.50
4.10

12.60
12.30

Spalių Menesį įplaukos:

Kas prisiuntė Miestas 
S. Penkauskas, Lawrence 
M. Paulauskas, Aurora 
M. Chesna, Chicago 
Pav. J. Kūgis, Cochesett 
J. Radzevičius, Detroit
C. Laksmin, Elizabeth 
Pav.
G. Šimaitis, Montello 
A. Gabris, Chicago 

Urmanienc, Chicago 
Gebert, Milwaukee 

Strumilienė, Chicago 
Bulauka, Philadelphia 
Slančauskas, Chicago 
Kirstukas, Cleveland

M. Pūkis, Los Angeles 
J. Julius, Moline 
A. Višniauskas, Hart
A. Pieterįutė, Wilkes-Barre 2.00 
P. Girdauskas, Georgetown • 5.45 
Pav. J. Jerome, S. Barre 
Pav. J. Klunė, W.-Barre
B. Muleranka, Hartford 
F. Shimkus, Kearny
A. Sherbin, Pittsburgh
E. Cibulskienė, Nanticoke
F. B. Lideikis, Great Neck 
V. Prapiestienč, Paterson
B. Žolynas, Chicago
Aušros žvaigždė, Argentina 1.00 
J. Jurgaitienė, Kenosha 7.20 
O. Šemberienė, Minersvillle 25.00 
F. J. Madison, Youngstown 3.20 
M. Borodicienė, Kenosha 20.80 
A.' J. Matukas, Chicago 8.10 
Pav. K. Naginė, Winchester 1.50 
A. Pipiras, Pittsburgh 
J. Žemaitis, Waterbury
D. M. šolomskas, Brooklyn 
J. Rugienius, Shelton
E. Mulokiūtė, Philadelphia 
J. Beržinis, Hartford z

Weiss, Brooklyn 
Jančius, Worcester 
Nemuricnė, Cleveland 
Višniauskas, Hart 
Jasaitis, Baltimore 
Šemberienė, Minersville

J

P.

J.
O.

13.60
2.75
1.50 
5.00 
2.00 
4.60 
9.00
4.70
1.60

14.33
2.20

Viso įplaukė $371.23

Spaliu Menesį Išeigos:

$50.50 
5.00 

10.00 
10.80 
35.80 

6.25 
3.00 

10.00 
25.00 
37.50 

7.65 
33.00 
23.00

Sekr. ir knyg. mėn. alga 
Rankpinigiai už SSRS klišę 
Drg. Pross' už - kn. virš; nupieš. 
Atmokėta aukos Agit. Fondui 
Atmokėta aukos Lspan. liaudž. 
Prenumeratų atmokėta 
Atmokėta aukos Jaun. žum. 
Atmokėta aukos Liet. K. Part. 
Krasaženklių pirkta už 
“Laisvei” renda už 3 men. 
Užmokėta už ALDLD darbus 
Knygų ekspedicijos v išlaidos 
Prenumeratų atmokėta
Knygų nar. pirkta angį kalb. 7.49 
Knygų pirkta už 1 
Už atspausdinimą“? 2,000 vokų 
Atmokėta 25 kuopai bila

Viso išeigų

Sutrauka:

Balansas buvo 
Spalių mėn. įplaukė

Kartu
Spalių mėn. išmokėta

16.53
4.34 f
2.63

$288.49

$238.39
371.23

$609.62
288.49

$321.13

90
31

8
48

F.

K.

1.50
4.70
9.00

34
74
64
46
52
99
50 

146 
236 
133

22
11

5
19
12

J.

S.

A. Aukštys, S. Francisco
A. Dementis, Chicago 
Bulauka, Philadelphia. 
Pusvaškis, Chester 
Laksmin, Elizabeth

KVK, M. Guoba, Toronto ;
J. Klunė, W.-Barre
L. Tureikis, Philadelphia
T. Zembasevičienė, Reading
K. Sungaila, New York
K. Maziliauskas, Bayonne
A. Velečka. Brooklyn, N. Y.
V. '
J. Žemaitis,
J. Lazauskiene, Brooklyn

, Frontas, M. Dementicne 
Kenosha, Wis.

68
7

121

187
10
30
54

J.

43
141
143

23
212

1
84
28 ,
81 ,

Bcn.

1.50 
1.50 
9.30 
4.50 

12.10 
84.00

1.50 
9.80 

13.00
1.50 
1.50

P ra pcs t i e n e, Paterson, 
Waterbury, 6.00

1.70

J 1.00
1.60

S. Senkus, Springfield, Ill. 1.60
A. Last’auskas, Francija 12.00

B. Muleranka, Hartford, 
Springfield,

$311.20Viso įplaukė

Lapkričio Men. Išeigos:

Knygiaus ir sekr. mėn. alga $50.50
Už “Šviesos” No. 4 išsiuntin. 30.00
Už “šviesos” No. 4 atspausd.
Aukos ateivių gynimui
Knygų ekspedicijos išlaidos 
Už atnaujinimą žurnalo 
Delegatų mok. į Taikos Kong.
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
Pirkta žurnalų už 
Bankui išmokėta

222.60
30.00
49.00

1.30
10.00
2.25
1.00
2.00

“Virejhi” 
prenumerata 
auka jaun. žurnalui 
auku lspan. liaudžiai 5.00 

1.63 
5.50

Viso išeigų

Sutrauka:

Balansas buvo
Lapkričio mėnesį

Kartu 
Lapkričio mėnesi

$410.98

j plauke
$321.13

311.20

$632.33
išmokėta 410.98

įplaukė:

$221.35

1.60
2.90
7.70

Balansas lieka

Gruodžio Mėnesį

94 J. Jurgaitienė, Kenosha, Wis.
148 F. Saučiulis, W. Frankford
33 A. Pipiras, Pittsburgh, • Pa.
97IL Jarvis, Plymouth, Pa.
11 V. Jančius, Worcester, Mass. 6.10
14 O. šemberienė, Minersville,

H. Strumilienė, Cicero, III.
P. J. Martin, W. View, Pa.
A. Apšeigienė, Auburn, Me.
J. Chuplis, Springdale, Pa.
B. E. Senkevičienė, Easton
M. Pūkis, Los Angeles, Cal. 1.60 

3-čias Apskr. V. J. Valaitis, 
New Britain, Conn.

F. Shi nikus, Kearny, N.
Geo. Šimaitis, Montello,
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. 4.70
M. Sliekienė, Gardner 5.60
M. Kazlauskienė, Hudson . 12.50
P. Rimkevičius, Grand" Rapids 

Mich.
188

[ 22

92 
87 
31
74 
43

3.30
4.20
3.00
9.56
3.10
9.70

mokyklose. Bet vaikai negiedo
jo, nors dirigentė p. L. ir dėjo 
daug pastangų, mosuodama 
rankomis. Kodėl vaikai “strei
kavo”—nežinia. Gal kad Kalė
dų diedukas juos nepatenkino. 
Paskui fotografisto Velžio sū
nus buvo pakviestas paskambin
ti Lietuvos hymną, o dirigentė 
vėl maldavo vaikus dainuoti; bet 
šie “nutautėliukai” ir šį sykį 
nė žiopt!

Vėliau duotos vaikams dova
nėlės, bet jų daugelis buvo Ja
ponijos išdirbystės.

Vėliaus sekė “profesoriaus” 
Kurelaičio kalba, kurį pirminin
kas Laukaitis šiaip perstatė: 
“Aš jums perstatau iš širdies 
gerbiamą ypatą profesorių Ku- 
ręlaitį, kuris man davė pirmas 
lesinės lietuvių kalbos.”

Iš tų kelių sakinių aiškiai 
duodasi suprast, jog “profeso
rius” advokato neišmokino lie
tuvių kalbos.

Ponas Kurelaitis nekoks kal
bėtojas.

Antruoju kalbėtojum buvo 
pirmininko pakviestas “Vieny
bės” redaktorius Juozas Tyslia- 
va. Tiksliai ar ne, bet vaikai 
jam sudarė “obstrukciją.” Tys- 
liava išėjęs kalbėt vaikams pa
sakė: “Aš nesistebiu, kad jūs 
keliate triukšmą; kaip aš buvau 
mažas, tai sienomis vaikščio
jau !”

Ir teisybė, jo visa kalba ir bu
vo panaši į sienomis vaikščioji
mą. Vaikai juokėsi ir krikšta- 
vo, kuomet jie matė “profeso
rius” taip labai išdidžiais ir pa
sipūtusiais. Mat, jie — demo
kratiški, pasipūtėlių nelabai 
mėgsta.

Šita 
kaip ir

HITLERIO-POPIEŽIAUS
PASISVEIKINIMAI

Berlin. — Hitleris pasiun
tė popiežiui atvirutę sveiki
nimo su naujais metais. Po
piežius atsakė pasveikinimu 
iš savo pusės.

Jei Pasiskubinsit-
Dar Gausit

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 ciskiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų patnoky* 

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurią vieną

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

111-40—-128th St.
So. Ozone Park, N

136
6

50

5.00
J. 8.70

16.70

103
66

A.
B.
A.
M.
M.
N.
H.

visa programa atrodė 
kokios “sorkės.”

Ten Buvęs.

Prieš Dislcrini inaciją.Kova
Taip vadinama National Ma

ritime Union yra CIO dalis. Jo
je yra lygybė visokių tautų ir

10.70 (rasių darbininkams. Pastaruoju
Varaneckienė, Detroit 12.45 
Kirstukas, Cleveland, O. 1.50 
Peteriutė, W. Barre, 
Kizienė, Worcester, 
Kairis, Bridgeport, 
Astraukienė, Detroit

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 NATŪRA L-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:

JOHN W.

'laiku ji pergyvena dideles kovas 
prieš reakciją ir diskriminaciją.

Pastaromis dienomis ši uni
ja, apart kitų rasių, pasiuntė

Pa. 2.80
5.00

10.80
___________ _________ 12.20
Strumilienė^ Cicero, Ill. 4.10 ( keletą ir negrų darbininkų ant

7-80 laivųNemuricnė, Cleveland

63
52
92

190
13-tas Apskr., S.. Senkus,

Springfield
A. Gabris, Chicago, Ill.
A. Pagiegala, Binghamton
V. Sandarga, Inkerman, Pa. 1.50 ■
J. B. Paserpskis, Jersey City 4.50 I

J. Kasparas, Newark, : 
Velečka, Brooklyn, N.Y. 21.50 , 
Paukštys, Richmond Hill 3.20 | 
Girnienė, Binghamton 1.00 I

Liberty,” “Engelo” ir
West Boardin.” Bet šie sumi-

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON
19
20

203
16

1
185

159

V.
A.

Girnienė, Binghamton 
Sasnauskas, Geraldon,

13 82
10.80 nėti laivai atsisakė juodus jūrei- P. O. Bok 186, Brooklyn, N. Y,
10.20 vius imti darban. REIKALINGA AGENTŲ

“■ 4.00 l /= 
u.oo irz~

į.oo:

11.10

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
138

24

O.
J.
Ont.
S. A. Radžiavičius, Port
Carbon, Pa.
P. Cibulskas, Maspeth, N.Y. 7.70
J. Weiss, Brooklyn, N. J. 1.00

17.75
9.85
1.50
2.50
4.50
6.40
4.50
4.70

19.55

Balansas yra

Lapkričio Menesio Įplaukos:

J. Madison, Youngstown $1.80 
Kaulakis, Auburn 

Rudzinskas, Sommerville 
Petkevičius, Mah. City

APLA 9 kp., J. Chuplis 
Springdale, -----------------
S. Puidokas, Rumford 

Chųplis, Springdale 
Julius, Moline 
Vrubliauskas, De Kalb

N.. Astrauskiene, Detroit 
Sadauskas, Marlboro 
Žirgulis, Rochester 
Drobienė, Chicago 
Janavičiene, Washington 2.25 
J. Pranaitis, Camden 
Kirstukas, Cleveland 
Jančius} Worcester 
Maskeliūnas, Newark 
Gabris, Chicago \ 
Valiiičius, 'Pittston

Viso

Gruodžio

J.
p.

M.

B.

J

A.

įplaukų

Mėnesio Išeigos: 

knygiaus mėn. alga

$274.78

50.50
28.38

5.50
5.75

36.50
2.27 

50.00 
.69 

26.00

Sekr. ir
Atmokėta aukos lspan. liaud.
Atmokėta aukos L. K. Partijai
Atmokėta aukos Agit. Fondui

6.10 | Atmokėta už prenumeratas
1.50 | Knygų pirkta už

12.30 Narių parag. mokėti duokles
6.30 Bankas išskaitė už čekius
3.20 Krasaženklių pirkta už
.3-20 Drg. V. J. Valaičio kelionė į CK 2.00

Nira valandą sekmadieniais.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8791 JOS CAMPAU AVB, DBTROn, M1CH.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Todėl nepamirškite
— M. Yanavičienė.

(4-5)

League for 
Todėl kviečiu 
naujus Pitts- 
dalyvauti šia-

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.\

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 9 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
“Sweet’s Hali.” Būtinai visi nariai 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių da
lykų aptart. Taipgi neužmirškite ir 
atsivesti naujų narių. — Sekr. S. 
zmickas. (4-5)

į policijos rankas, kaip aukš
čiau minėti jaunuoliai pateko už 
knygyno bombardavimą.

A. Vitkus.

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

šeima iš Vienuolikos Asmenų 
Išmesti j Gatvę

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 9 d., 2-r vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet. Kuopos valdyba būtinai 
kreipia visų narių domę ir prašo da
lyvauti šiame susirinkime, nes turė
sime labai svarbių dalykų išspręsti. 
Būtinai dalyvaukite visi!—Kp. Sekr. 
P. Sakat.

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kp. susirinkimas įvyks 
d. sausio, paprastoj vietoj. Visi A 

LDLD nariai malonėkite dalyvauti
susirinkime, bus renkama 1938 m. 
valdyba ir gausite knygą “Kelias į 
Gyvenimą, 
visi nariai

B.et turime

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

A A . i

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

praleidome progą vien to- 
kad nežinojom 
taip įvyks, nes

save da daugiau apkalti-

nuoliams, bet ir tėvams. Tė
vams nereikės apie vaikus taip

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

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

PITTSBURGH, PA.
d. sausio, atsibus dramatiškos 

grupės susirinkimas, 7 vai. vak. pas 
drg. Norkus, 1318 Reedsdale St., 

i North Sidėje. Visi nariai malonėkite 
susirinkt ir atsiveskite savo draugus.

(4-5)

SftwSZSyMWwuMMwwwSTOwSwyyMfcninAi irti irti irtt irti irti irti irtT

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
d. sausio, 2-rą vai. po pietų, Eas

ton Baking Co. Svet., 34 N. 7th St. 
Malonėkite būti laiku, nes turėsime 
po susirinkimo diskusijas. Kodėl Chi
nijoj kompartija susivienija su liau
dininkais kovai prieš fašizmą? — 
Sekr. K. B. (4-5)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

r E AIS V eKetvirtadien,, Sausio 6,1938 Puslapis Penktas

šoko “prisiadušką”. Tai ištikro 
mergaitės vertos pagyrimo!

Tai matot, kai yra su pirmei
viškų darbininkų vaikais? Jie 
mokinasi dainuot, mokinasi viso
kio sporto. Jiems nėra laiko eiti 
į gatves langų bombarduoti; jie 
visuomet su tėvais.

Todėl patartina Baltimorės

VARPO KEPTUVE
Apsiginklavęs su evikcijos . 

popieriais, išduotais per ma
gistratą Norman H. Angell, 
konstabelis John Johnson nu
ėjo išmesti šeimynų iš namo lietuviams, kurie turite jaunuo- 
už neužsimokėjimų nuomos už , lių, leiskite juos prie Lyros Cho- 
namą. šeimyna susideda iš 11-jro mokintis dainuot, o tuomet 
kos asmenų, tai yra, tėvas, bus iabaį naudinga ne tik jau- 
motina ir 9 vaikai. Konstabe
lis įėjęs į namų ir apžiūrėjęs 
visur, nesuradęs šrftoteho duo- cjaUg rūpintis, kad jie nepatektų
nos, užklausė: “Kodėl taip 
vargingai gyvenate? . . .” Vai
kų tėvas atsakė: “Esu bedar
bis ir darbo niekur negaliu 
gauti.”

Konstabelis įsidėjo evikci
jos popieras į kišenių, ir išėjo. 
Nuėjęs pas magistratų Angell, 
papasakojo surasta situacija ir 
paprašė, kad jam duotų Kalėdų 
eglaitę, kuri ten pat buvo pa

jau puošta. Teisėjas Angell konsta- 
^beliui davė; jis atnešė eglaitę į 
tą namą, iš kurio šeimyna turėjo 
būti išmesta. Bet dar to konsta- 
beliui neužteko; jis nuėjo į Chil
dren’s Aid Society ir ten gavo 
kalėdų dovanėlių ir jas atnešė 
vaikams, palikdamas ant trumpo 
laiko šeimynų ramybėj.

* Žinoma, čia reikėtų konstabelį ' šimčius jų indėlių.
Johnson’ą pavadinti geraširdžiu, depozitoriais buvo daugelis lie- 
Bet kas iš to? Bedarbis vistiek 

.iš namo bus išmestas už dienos
* kitos. O konstabelis turėjo pro

gą pažaist Kalėdų dėduku.
$10 Už šmotelį Kėkso 

i' Cambridge, Md., švento Povi
lo bažnyčioj bus atneštas milži
niškas “keksas”; į jį bus pri-

1 smaiginta didelis skaičius mažy
čių žvakučių. Tos žvakutės bus 
uždektos ir su šmotuku to kėkso 

j atpjautos, ir bus paduota tam, 
katras duos $10. Tos bažnyčios 
kunigas T. C. Mulligan sakęs,, 
kad praeitų savaitę jis pardavęs

1 65 tokias žvakutes, su šmoteliu 
< kėkso.

z- Tai dar tokio biznio negirdė-
> jau kai gyvas. Kunigas Mulli- 

zgan “subytina” ir lietuvių kuni-
ką Mendelį.

Išdykę Vaikai
Susirinko grupė vaikėzų, nu

ėjo į Enoch Pratt Free Library 
ir pradėjo švilpauti, šūkauti ir 
dai’ kitaip zbytkavoti. Knygų 
patarnautoja, paprašė jaunuolių, 
kad jie nusiramintų; bet kas tau 
čia jos klausys! Tuomet knygų 
patarnautoja paprašė jaunuolių 
kad išeitų laukan. Jaunuoliai, 
žinoma, trukšmingai išėjo. Bet 
tas jiems nepatiko. Jie nuėjo 
į markietų, prisirinko “amunici
jos” ir, sugrįžę, pradėjo knygy
ną bombarduoti. Tuomet buvo 
pašaukta policija, kuri 6 jaunuo
lius suareštavo, kurie bus teisia
mi Juvenile teisme.

* Tai va prie ko palaida jau
nuomenė prieina, žinoma, obuo
lys nuo obelies netoli puola. Ko
ki tėvai, toki ir vaikai. Tėvai 
Pfic naktis girtuokliauja ir ka- 
ziS/uoja, o vaikai ant gatvių pa-

- laidauja. Tai yra faktas, mes 
pažįstame daug tokių tėvų ir vai
kų. Su pirmeiviais žmonėmis yra 
kitas klausimas. Pirmeivių dar
bininkų vaikai neturi laiko eiti

TRUMPMENOS
Prieš kalėdas State Bank of 

Binghamton depozitoriai parodė 
veiduose mažą džiaugsmo šypsą. 
Jie gavo 18 nuošimčių savo 
indėlių čekius, šis bankas ban- 
krutavo-užsidarė pabaigoj 1930 
metų ir nuo to laiko grąžino 
(įskaitant dabartinį mokėjimą) 
savo depozitoriams viso 35 nuo- 

To banko

Sausio 1 d. šąlantis lietus taip 
nuslydino kelius ir takus, kad 
nelengva buvo ir paeiti. Tačiau 
į ALDLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus suruoštą pramogą at
silankė nemaža dalyvių. Už ma
žą įžangos mokestį (25c) daly
viai gavo ir vakarienę, ir pama
tė įvairių gyvenimo scenų kru
tančius paveikslus, kuriuos rodė 
fotografas A. Klimas, ir turė
jo progą smagiai pasišokti.

Literatūros agentai—J. Kirei- 
lis ir L. Tvarijonas — moterų 
pramogoje pardavė keliolika eg-i 
zempliorių naujos brošiūros 
“Katalikai Prieš Fašistus,” ku
rių išleido “Vilnis.” Jie apgai-. 
lavo, kad “Vilnis dar neatsiuntė 
Darbininkų Kalendoriaus, ku
rio taipgi turi užsisakę pasklei
dimui. Negerai, kad “Vilnis” 
neatsiunčia kalendoriaus bent 
porų-trejetų savaičių prieš nau
jus metus. Gruodžio mėnesio 
susirinkimuose geriausia proga 
skleisti kalendorių.

Kireilis ir Tvarijonas gerai 
darbuojasi ir “Laisvės” užraši
nėj ime. Jie lanko lietuvių na
mus, atnaujindami senas prenu
meratas ir rinkdami naujas. 
Juos išrinko tam darbui ALD
LD 20 kuopa.

Daugelis šio miesto gyvento
jų nudejuoja darbų sumažėji
mu. Jau ilgokas laikas, kaip 
daugelis dirbtuvių tedirba tik po 
tris dienas savaitėje. Gyveni
mo sunkumus ypač jaučia žmo
nės, turį nemažas šeimas.

Lietuvių Tautinės Bendrovės 
dalininkai sausio 10 d. balsuos 
svetainės pardavimo klausimų. 
Mano manymu, kol dar visai ne
same planavę apie tinkamesnės 
svetainės įsigijimų, tol nėra rei- •

ant gatvių, arba knygynų lan- 'kalo išstatyti pardavimui turi- 
gus daužyti. Pirmeivių vaikai ma svetainę. Balsuokime prieš 
ką nors tokio naudingo mokina- šį sumanymų! J.
si, kada nesti mokykloj.

Pavyzdžiui, gruodžio 26 d1. Ly
ros Choras turėjo pamokas. Po 
pamokų, buvo “parė” ir šokiai,

PER PORĄ DIENŲ 
ŽUVO 217 

Washington. — Per pir-
kur turėjom visokių užkandžių mas dvi dienas šiemet Jung- 
ir gėrimų. Na, ir mūsų jaunuo-utinėse Valstijose žuvo jau 
liai choristai parodė, katras kų 217 žmonių nelaiminguose 
gali. Pirmiausia A. Juškausku-j 
tis taip išdirbo su kojomis į 
grindis, kad reikėtų pajieškoti 
gero barabančiko, kad taip ga
lėtų išdirbti ant bubnelio. Kitaš 
K. Juškauskutis, tai yra pirmo
jo didesnis brolis, taipogi nepa
siduodamas jaunesniam broliu
kui, išdirbo su kojomis visokius 
trjksus.

įBet'kas tau, merginos sako: 
“Mes nepasiduosim vaikinams”! 
Na gi išeina į šonus rankas įsi
rėmę, A. Balsiūtė ir V. Jakevi- 
čiųtė. Ką, tu broleli, kad jos pa-

atsitikimuose ir krimina
liuose užpuolimuose.

CHINŲ PARTIZANŲ 
VA ŠIAURĖJE

Peiping, Chinija. — Skai
tlingi chinų partizanų bū
riai nuolat užpuldinėja ja
ponus šiaurinėj Chinijoj ir 
ardo jų susisiekimus.

Terueį Ispanija. — Dar 
tebeplevėsuoja respublikos 
vėliava virš' šio miesto.

! Labai Vietoj Progą Išnaudot
.a.ncMOO*

Tai jau ne sykis buvo paste
bėta, kad mes praleidom daug 
opių gyvenimo įvy.kių neatžy
mėdami jų. Nemaža svarbių 

’ i įvykių prabėgo pro mus vien 
todėl, kad mes iškalno nepa
jėgė m suprasti.

'■ pripažint faktų, kad daugumų 
’ įvykių mes praleidžiam pro 

šalį neatžymėdami, dėl savo
• nerangumo arba kam patai

kaudami. Nesvarbu, dėl kurios
■ priežasties mes neatliekame 

savo užduoties, visviena yra 
prasižengimas prieš darbinin
kų klasę. Negalime sakyti, kad 
mes 
dėl, 
jog 
mes 
name už nesekimų gyvenimo 
ir toks savęs teisinimas prilyg
sta ubago maldai.

Kuomet japonai užsimojo' 
sunaikyti Chinijų, visame šiek 
tiek demokratiškame pasaulyj 
išsiveržė obalsis: boikotuokim 
japonų prekes! Aišku, kad šis 
obalsis nepasiekė kiekvienos 
bakūžės, o jei ir pasiekė, tai 
ne visiem buvo aišku, kų jis 
reiškia. Man teko nugirsti net 
iš mūs draugų, kurie mano, 
kad tai niekis, jeigu jis nusi
pirks kokia japoniška prekę. 
Bet toks manymas tai didelė 
klaida. Daleiskim sau, jeigu 
jūs perkate porų pančiakų, tai 
yra viena pora. Bet taip ma
nančių bus milionas ir jie nusi
pirks po vienų pora, tai bus 
jau vienas milionas porų. Kad 
japonai tik po 10c uždirbtų 
ant poros pančiakų, tai jie 
gautų gryno pelno šimtų tūk
stančių ($100,000). Tai ma
tote, kokia milžiniška suma 
pinigų!

Kad paprasti žmonės negali 
permatyt tokias dideles klai
das, kurias jie daro, tai jų ne
gali nei kaltinti, nes niekas 
jiem to neišaiškino. Bet paim
kime tokius, kurie* net vadais 
save statosi, o vienok negali 
(gal nenori ar kam pataikau
ja) permatyti tokias stambias 
klaidas. Daleiskime, kad ir iš 
Mass. Valstijos Draugijų Ko
miteto valdybos suvažiavimo, 
kuris atsibuvo gruodžio 26 d., 
So. Bostone, šiame suvažiavi
me buvo iškeltas sumanymas 
rengti prakalbų maršrutų pa
minėjimui 20 metų Lietuvos 
neprigulmybės ir ant vietos 
draugas Kubiliūnas davė įneši
mu, kad sykiu būtų per pra
kalbas pakeltas klausimas kas 
liečia Japonijos boikotų. Bet 
iš delegatų nieks neparėmė ir 
šis klausimas nudardėjo.

Kad jau taip įvyko, tai ne 
kų darysi. Vienok nėra pervė- 
lu, galima tų dar atitaisyti. Ir 
mano manymu, mes per atei
nantį prakalbų maršrutų tu
rim turėt dvi temas: Lietuvos 
klausimu ir Japonijos. Ypatin
gai pastaroji tema yra opesnė, 
negu pirmoji. Tiesa, daugelis 
mano, kad bendras frontas yra 
įsteigtas tam, kad atsteigus 
Lietuvoj demokratija ir jis 
daugiau niekur negali maišy
tis. Nesvarbu, kas taip mano, 
tas daro klaidų. Na; kokia bū
tų iš to nauda, jeigu mes ir 
atstatytume Lietuvoj demo
kratijų, kuomet visam pasau
lyj užviešpatautų fašizmas ? 
Argi Lietuva, kaip tpkia, galė
tų egzistuoti? Aišku, kad ne! 
Tokiose šalyse, kaip Francija ir 
Belgija, ten bendro fronto 
obalsiu ne tik prieš savus fa
šistus vedama kova, bet prieš 
visus, nesvarbu kokiais var
dais jie vadinas ir kokioj vals
tybėj jie yra.

Draugai, nemanykit, kad 
mūs maža proporcija šioj di
delėj kovoj, bet ji yra propor
cija geroj pusėj. Rodos, mažai 
mes galėjom padėt Ispanijai, 
bet padirbėjus kelis mėnesius 
sutartinai, mes nuveikėm ga
na daug ir mūsų to darbo vai
siai jau matosi ir džiugina mus.

Per ateinantį maršrutų, 
mūs kalbėtojai turi kelti pro
testų prieš Lietuvos sauvalius

Klaidos Pataisymas
“Laisvės” gruod. 24 d. lai

doje mano pranešime apie 
mirtį Izidoriaus Moneko re
dakcijos “pataisyta” taip, kad 
neatatinka teisybei. Labai ne
gerai, kad “L.” redakcija ar 
redaktorius neįdėjo mano raš
to taip, kaip buvo parašytas.

1. Velionis nebuvo “Laisvės” 
skaitytojas ir veikėjas, o tik 
šiaip sau laisvas žmogus. Ma
no rašte to ir nebuvo žymėta. 
Mano buvo žymėta, kad velio
nio sesuo, S. Jablonskienė, yra 
“Laisvės” skaitytoja ir daly
vauja darb. veikime.

2. Mano buvo pažymėta, 
koks graborius rūpinosi laido
tuvėmis, bet tas laikraštin ne
įdėta. 4.

Dėlei šitokio mano'rašto ap- 
kramtymo, aš gaunu nuo drau
gų barti ir turėti nesmagumų. 
Redakcija turėtų būti atsar
gesnė, taisydama raštus, kad 
neišeitų visai kitas dalykas, 
negu parašyta. J. Urbonas.

Sugauta Didžiausia Lašiša 
Europoje

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis Marių žvejams Nemuno 
žiotyse pasisekė pagauti nepa
prastai didelių lašišų. Didžiau
sia iš sugautų lašišų svėrė 40 
kg., tuo tarpu didžiausia ligi 
šiol Europos vandenyse sugau
ta lašiša tesvėrė 35 kg. Tuo 
būdu, Kuršių Marių žvejai šiuo 
atžvilgiu yra rekordistai. žve
jai sako, kad šiemet Nemune ir 
Baltijos jūroje lašišų esama ga
na apsčiai. Nemune jų sugauta 
apie 7,000 .kg.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 

tos kuopos įvyks sekmadienį, 9 d. 
sausio pas drg. Butvilus, 4620 Mel
rose St. Pradžia 10 vai. ryto. Bus 
raportai ir rinkimai. Būkite visi. — 
Kp. Sekr. (4-5)

N. S. PITTSBURGH, PA.
Partijos susirinkimas įvyks sekma

dienį, 9 d. sausio, 12 vai. dieną, o 
2-rą vai. turėsime'važiuoti į kitą su
sirinkimą, American 
Peace and Democracy, 
visus narius, senus ir 
burghe ir iš apylinkės 
me susirinkime ir naujų atsivesti 
1318 Reedsdale St. — Ižd. D. 
mont. (4-5)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Laisvamanių Etinės 

tūros Draugijos 2, kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 9 d. sausio, 2-rą 
vai. po pietų. Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Bus rinkimas kuopos val
dybos, bus iš laisvamanių suvažiavi
mo raportai ir daug kitų svarbių rei
kalų. Visi nariai ir norint būti nariais 
kviečiami atsilankyti. — Valdyba.

(4-5)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 9 d. Lietuviu Kliu- 
be, 4th ir Upland Gatvė, 2:30 vai. po 
pietų. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių dalykų aptart. 
— Sekr. N. Dudonis. (4-5)

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 8 d. sausio. Bus renkama 
nauja valdyba 1938 m. Stengkitčs 
draugai visi atsivesti nors po vieną 
naują narį įrašyti. Tą pačią dieną 
įvyks ir LDS susirinkimas. Dalyvau
kite visi. — O. Žalienė. (4-5)

WILKES-BARRE, PA.
Visų Darb. organizacijų Luzerne 

County konferencija įvyks 8 d. sau
sio. šioje konferencijoje bus svarsto
mas prisirengimas prie Lenino Mir
ties paminėjimo. Pradžia 8 vai. vak., 

smetonininkus ir kompanijų ir l 225į S. Main St. Visos organizaci- 
turi skelbti boikotų Japonijos ' ?ra 
prekėms, kuriomis yra užvers
ta Amerikos rjnka. * 

Jaunatis.

Lepino Mirties paminėjimas įvyks 30 
d. sausio, Manfield Svet., dalyvaut 
geri kalbėtojai ir bus rodoma kruta- 
mi paveikslai. (4-5)

WILKES-BARRE, PA.
Vietinių LDS ir APLA kuopų 

įvyks bendras kuopų suvienijimas į 
LDS 7-tą kuopą. Susirinkimas įvyks 
9 d. sausio, 2-rą vai. po pietų. B. 
Poteliūno Svet., 53 Bank St. Bus 
bendrai abiejų kuopų rinkimas, LDS 
7 kp. valdybos pareigų ėjimo 1938 
m. Yra svarbu, kad abiejų kuopų na
riai ir valdybos dalyvautų paskirtu 
laiku. LDS 7 kp. nariams yra pasiųs
tos atvirutės šiuo klausimu. — Fin. 
Sekr. J. V. Stankevičius. (4-5)

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)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Komunistų Frakcija ren

gia prakalbas sausio 7 d., Lietuvių 
Svet., 851 Hollins St., 8 vai. vak. 
Kalbės drg. J. Bondžinskaitė, kuyi 
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

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
nai dalyvaukite. Prie progos, nepa
mirškite ii’ naujų narių atsivesti. — 
M. Kulbienė, Sekr. (3-4)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 6 d., 8 vai. vak., 920 E. 79th 
St. Prašome visų narių i dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. Turėsime iš- 

i 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, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak.

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

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

X-SPINDULJAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteihęs per 25 metus.

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

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

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

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

Valgykite Medų

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

palengvina pergalėti šaltį
'••• r

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661



PAJIEŠKOJIMAI

Perleist Budžetą

Serga Drg. Cibulskiene

Svarbi Konferencija

Rep.

Daugiau Eglaitės Aukų

draugijos

v
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Išteisino Lakūną
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

■r

FOTOGRAFAS
Tankūs Streikai

darbininkus derybose,

i

MMM

S

S

kamba-
St.,> New

Užprenumeruok Dienraštį

Lahvę” Savo Draugam*

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

fir.airiYtiiWfirCi- y,/*,

-pa 13 narių. Balsam pasidali
nus per pusę, klausimą nusve
ria prezidentas savo balsu. Gi 
prezidentas Morris irgi yra 
pažangiųjų.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo ant ūkės, pusėti

nai gerai esu patyręs apie visokius 
ūkės darbus per 15 metų. Moku au
gint kalafijonus, broselsprauts (ma
žus kopūstus) ir karves melžt. Pas
kutiniu laiku, pei’ 5 vasaras dirbau 
pas gerą sodininką, gerai patyriau 
kaip reikia pasodint vaismedžius ir 
juos prižiūrėt nuo visokių vabalų. 
Amžiaus esu 45 m. Kam reikia ant 
ūkės darbininko prašau atsišaukti pa
žymėtu antrašu ir kiek algos mokė
site. Louis šilabaitis, RFD 3, Put
nam, Conn. (4-6)

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

NEDfiLIOMIS
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

j Clement Vokietaitis
• LIETUVIS ADVOKATAS
į 50 Court Streeti TtL Triangle 1-3622

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda cementinis apartmen- 

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

(2-4)

Pajieškau Petro Poškos (Pascoe), 
jis vadinasi keliom pravardėm. Yra 
vidutinio ūgio, stambaus sudėjimo, 
plikas, raudono veido. Ant vienos 
rankos pritrauktas pirštas ir yra 
barzdaskutys; Biskutj švebeldžioja. 
Kas praneš apie jj gaus $5.00 dova
nų. Prašome pranešti “Laisvės” raš
tinei, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. (4-6)

Telephone Stagg 2-440S

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius vestuves* 

X>arėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen B-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

,) Old V; Labd

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.

-21'- - • -

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: BVergreen 7-4311

IŠRANDA VOJIMAI
Išsirandavoja garu apšildomas 

šviesus, ruimingas kambarys pas ra
mius lietuvius be’ vaikų. Matyt gali
ma bile laiku. 195 Roebling St., Apt. 
3-C, kampas So. 1st St., Brooklyn, 
N. Y. (4-6)

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 5ft kp. parengimas įvyks sek
madienį, 9 d. sausio, Community 
Svet., 723 — 5th Avė., kampas 23 
St. šokiai prasidės 5 vai., koncertas 
8:30 vai. vak. Įžanga 40c. Programa 
bus turtinga, įvairi. Prieš ir po pro
gramos tęsis šokiai prie orkestros. 
Kviečiame visus atsilankyti į ši sma
gų parengimą. —. Kom. (4-5)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SAL1NSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kantų. 
Turim puikiai {taisyti* Koplyčių 

- Ir salę del po šermemu pietų
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVKN, L. I., N. V

I
 DABAR RODOMA

Puikus Sovietų Judis

"Baltic Deputy”
PRIEINAMA ĮŽANGA

Rodymas be Pertraukos

New Broadway Theatre
246 Broadway

Near ' Marcy Ave. StationBrooklyn, N. Y.

j 168 Grand Street -
Tel. Evergreen 8-7178 ?

5 Brooklyn, N. Y. j

Pajieškau apsivedimui merginos! 
arba našlės apie 40 m. amžiaus. Pla
čiau paaiškinsiu laišku. Rašykite: J.

i Kelmelis, 136 McKibbin St., Brook
lyn, N. Y. (2-4)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Puslapis segtas

New Yorko Apielinkes Žinios
A

Miesto Taryba Turės i Kern Paskirtas Civilės Tar
nybos Viršininku

Meno Sąjunga Paminės 
Vincą Kudirką

Automatų' Bosai Jau 
Norį Derybų

Paul J. Kern, buvęs nariu Ci
vilės Tarnybos Komisijoj, perei
tą antradienį oficialiai paskirtas 
tos komisijos prezidento parei
goms. Kern yra Am. Darbo 
Partijos šios valstijos pildančio 
komiteto nariu. Gi pirmiau bu
vęs komisijos prezidentu James 
E. Finegan’as prisaikintas mies
to teisėju.

Darbo Partijai pasirodžius 
galinga spėka pereituose rinki
muose, valdiškuose rateliuose 
pradėta skaitytis su ja ir dėlto 
vis daugiau ir daugiau darbie- 
čių pradeda užimti jiems senai ir visuomenininkas, 
priklausomą vietą valdžios įstai
gose. Tas parodo, kaip svarbu 
rinkimuose panaudoti sąvo pi
lietinę teisę — balsavimus — pa
kėlimui savo partijos ir savo kla
sės prestižo.

Antrą dieną naujos Miesto 
Tarybos šturmingų sesijų atsi
lankė majoras La Guardia ir 
savo kalboje priminė, kad pir
miausiu darbu jos dienotvar- 
kyje turėtų būti persvarsty
mas budžeto. Baigianti savo 
dienas Aldermanų Taryba, 
prieš naujus metus, pravarė 
budžetą tokiu, koks negalima 
įgyvendint.

Majoro reikalavimas per- 
svarstyt budžetą likosi užgir

dąs naujoj Sąmatų Taryboj 
pereitą pirmadienį. Jisai siū
lo panaikint 65 senus politi
nius darbus, be kurių galima 
apsieiti ir tuomi sutaupinti 
pinigus reikalingesniems daly
kams. •

Tarybos darbas kol kas ne- 
pasistūmė pirmyn. Pasinaudo
dami darbiečio Quill nebuvi
mu, tammaniečiai, kurie turi 
taryboje 13 žmonių, skelbiasi Cibulskienė, 
turį didžiumą ir nori pastatyt 
savo vice-pirmininką ir mies
to raštininką, taipgi nustatyti 
taisykles. Gi tarybos preziden
tas Newbold Morris griežtdi St., Apt. 33, Brooklyne. Kam 
laikosi nusistatymo, kad tam-j galima, nueikime pas draugę 
maniečiai didžiumos neturi, Į tada, kad ji negali ateiti pas 
nes ir pažangiųjų bloke ran- mus. 
dasi 13 narių ir kad iš prie
žasties kelionėj sutiktų kliūčių 
pavėlavusį sugrįžt į tarybos ati
darymo sesijas Quill’a negali
ma nepriskaityt tarybininku.

Quill, po rinkimų, išvyko 
Anglijon apsivesti, iš kur grįž
tant, dėl tūlų techniškumų, jo 
grįžimas turėjo būti atidėtas 
keliomis dienomis. Jomis pasi
naudodami tammaniečiai ir 
pasimojo užvaldyt Miesto Ta-|]0 elektros suvadoms padegus 
rybą^nors joj r vieni ir kiti turi eg]aitęf kurios apdžiūvę spyg

liai į sekundą padegė visą 5-kių 
apartmentų namą ir liepsnos už
kirto pabėgimą viršutiniams gy
ventojams.

Troy Newkirke, negras 
kūnas, sugedus orlaivio moto
rui, pereitą sekmadienį, buvo 
priverstas nusileisti Macombs 
Dam Parke. Kadangi mieste 
nusileidimas neleistina, tai jis 
buvo pašauktas teisman, kur 
teisėjas Overton Harris paliuo- 
savo jį nuo kaltinimo su pagy
rimu už sumanų nusileidimą, 
išvengiant sužeidimų ir mirčių.

Sugedus motorui, nelaimė 
buvo taip aiški, kad net gat
vėse vaikščiojusieji žmonės 
pastebėjo, kaip šlubuodamas 
orlaivis leidosi žemyn vingiuo
damas tarp kaminų ir laimin
gai tapo nuvairuotas į tuštu
mą parke. Prie jo ūmai subė
go keli tūkstančiai žmonių. Su 
juo buvusi irgi negrė lakiojimo 
studentė Lola Jackson tik len
gvai sukrėsta.

Sunkokai serga draugė O. 
buvusioji mas- 

pethietė, žinoma neatiaidi vei
kėja lietuvių darbininkų orga
nizacijose. Jai labai ištino ko
ja. Guli namie, 286 So. 2nd

Lietuvių Meno Sąjunga ren
giasi iškilmingai paminėti 80 
metų sukaktį nuo daktaro Vin
co Kudirkos gimimo. Brookly- 
no lietuviams bus įdomu pla
čiau susipažinti su gyvenimu 
ir darbais to lietuvių tautos 
veikėjo, kuris sunkiais caristi- 
nio režimo laikais, persekio
jamas, pajėgė sukurti puikių 
raštų. Tai jis sukūrė ir Lietu
vos himną, kuris ir po šiai die
nai tebedainuojamas.

Paskaitą apie Kudirką pasi
žadėjo duot daktaras A. Pe
triką, žymus lietuvių literatas 

. Jisai savo 
paskaitoje nušvies ne tik pa
ties Kudirkos darbus, bet ir 
lietuvių gyvenimą Kudirkos 
veikimo laikotarpiu.

Gražią meno programą iš
pildys A. Klimaitė, L. Kava
liauskaitė, P. Pakalniškis ir A. 
Velička.

Minėjimas bus 12 sausio, 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga veltui.

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad Horn & Hardart auto
matiškų restauranų savininkai 
jau kalba apie tarimąsi su 
unija. Tačiau dar nežinia, ar 
jų sąlygos bus unijistams pri
imtinos. Unijistai, žinoma, vi
suomet pasirengę tartis, ta
čiau, kol sutarties dar nėra, 
jie energingai tęsia kovą, nes 
jie gerai žino, kad bosai su 
jais skaitysis tik tada, kada 
bus priversti.

Morrisania Ligoninėj pereitą 
sekmadienį gimė pirma šių me
tų “negyva” mergaitė, kuri ne
kvėpavo, nei jos širdis plakė, bet 
po pusantros valandos dirbtino 
kvėpavimo ji “atgijo” ir gyve
na inkubatoriuje.

Kalėdų eglaitės rengimo užsi- 
senėjęs, bet nepraktiškas papro
tys atsiėmė dar vieną auką, 
gaisre žuvo Theof Kelis, 64 me
tų, 66 Irving Place, N. Y., skau
džiai apdegė jo žmona, uošvė ir 
keli kiti žmonės. Gaisras iški-

Amerikinė Taikos ir Demo
kratijos Lyga šaukia konfe
renciją išdirbimui planų, kaip< 
sėkmingiau • pravesti boikotą 
Japonijos prekių ir tuomi su
valdyti Japonijos imperialis
tus nuo tęsimo ir plėtimo karo.

Konferencija įvyks 5 vasa
rio, 1 v. po pietų, New School 
for Social Research 
riuose, 66 W. 12th 
Yorke.

Kad nesuvėluoti,
ir kuopos prašomos išrinkti de
legatus šio mėnesio susirinki
muose.

Iš Mažų Namų Savininkų 
Susirinkimo

Herbert Wacks, 35 metų, 
523 E. 83rd St., langų valyto
jas, nukrito nuo 11-to aukšto 
apartmento prie 7 Gracie Sq. 
ir ant vietos užsimušė. Nelai
mė ištiko trūkus diržui, ku- 
riuomi jis buvo prisirišęs.

PRADĖJO RODYTI 
SOVIETINĮ JUDI

V ______ _ __
X

Sausio 4-tą, antradienį, Wil- 
liamsburge pradėjo rodyti pa- 
dkilbusį Sovietų judį “Baltic . 
Deputy.” Jis bus tris dienas 
New Broadway Teatre, 246 
Broadway (prie Bridge Pla
za).

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

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

Veikalas paremtas doku
mentais ir laiškais, paliktais 
Klemenso Timiriazevo, vieno 
iŠ žymiausių moderniškų bo- 
tanistų, tad ne tik įdomus, bet 
ir naudingas pamatyt.

. S. J. M.

Lietuvių A. Pit Kliubo 
Bankieto Reikalais

Lietuvių Am. Piliečių Kliu
bo 30 metų sukaktuvių bankie- 
tas įvyks šeštadienį, 5 vasario, 
7:30 vai. vak., savoje svetai
nėse, 280 Union Avė. Tose iš
kilmėse komisija pasirengusi 
duoti kuogeriausią vakarienę. 
Bus gera orkestrą šokiams. 
Koncertinę programą išpildys 
žymūs solistai. Įžanga vakarie
nei tiktai $1.50, vien šokiams 
—25c.

Prašome kliubo narių, sim- 
patikų ir biznierių pardavi
nėti tikietus. Išanksto parduo
ti tikietai daug pagelbsti ren
gimo komisijai, tada žinoma^ 

. kiek valgių gaminti. Tikietų 
J pardavėjai gali priminti, kad 
svečiai, apart geros vakarie- 

i nės, dėl apetito prie valgio 
gaus ir alaus. Todėl nuošir
džiai prašome redakcijų, ko
misijos ir kliubo narių gerai 
garsinti, visi ir visur ką nors pa
sakyt apie Liet. A. Pil. Kliubo 
jubilėjinį bankietą.

Tikietų galima gauti pas 
kliubo gaspadorių J. Karpų ir 
rengimo komisijos narius.

Rengimo Komisijos narys

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, gruodžio 30, Falcon Sve
tainėj, 188 Grand St., Brook- 
lyne. Susirinko apie pusė šim
to biednųjų namų savininkų, 
negalinčių išsimokėt aukštus 
taksus ir bankieriams nuošim
čius už morgičius. Jie mato 
pragaištį per visą savo gyveni
mą iš mdžo uždarbio sučėdy- 
tų centelių, už kuriuos buvo 
pirkta nuosavybė, kaipo prie
glauda senatvei. Beširdis bur
žuazinis surėdymas pasiryžo 
atimti tą menką nuosavybę, o 
jos savininką pastumti į bado 
mirties nasrus.

Matydami savo prapultį, sa
vininkai pradėjo organizuotis 
ir kovoti už numažinimą tak
sų ir išgavimą iš valdžios pas
kolos išpirkimui savo nuosavy
bės.

Susirinkimo pirmininkas ra
portavo apie savo veikimą. Tas 
parodė, kad darbas yra varo
mas labai plačiai. Jis pasitiki, 
kad šiemet bus lengviau kovo
ti. Pernai Albany seimelyje 
buvo 5 assemblymanai, bied- 
nuomenės pritarėjai, o šiemet 
bus 15 assemblymanų.

Skaityti įvairūs laiškai. Nu
tarė nemokėti taksų už vande
nį iki paskutinio ketvirtadienio 
šio mėnesio. Sausio 27 d. įvyk
siančiame susirinkime bus pra
nešta kas link mokėjimo ar ne
mokėjimo už vandenį.

Kaimietis.

Antru kartu bėgiu šešių mė
nesių darbininkai užstreikavo 
Eagle Electric Co., 59 Hall St. 
Pirmą dieną streiko, antradienį, 
policija areštavo 6 pikietuš, ka-l 
da su policijos palydovais ban-' 
dyta pravesti į dirbtuvę streik
laužius.

Pereitų metų streike unija tu
rėjo su bosais sutartį, kuri pa-

Bronx, N. Y.
Garnys, aplankydamas 

draugus Koganus, paliko 
jiems 10 svarų gražų sūnų. . „ . ~ .
Draugė Hogan yra philadel- S1baigė 31 gruodžio. Derybos uz 
phietė, jos tėveliai ir brolis nauM sutartį nutrūko firmai 
Dalinkevičiai gyvena Philadel- atsisakius leist unijai atstovaut 
phijoje, Pa. v . Rep,

Ketvirtadien., Sausio 6,1938

ilei-
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Brooklyn, “Laisvės” Name

M A T E U Š A S SI M. O N A VIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilevres eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8880

FRANK DOM1KA1TJS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St

s s s

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

......................................................... ............... ■—Y-----------------

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and
Sun. all day and night.
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SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

S
S

Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street į moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

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

Aukštos Rūšies Kalendorių.

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

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