
Krislai
Tamas Mooney, 
čia ir Pas Jus.
Indijonai.
HoUywood, Cal.

Rašo L. Pruseika.

Antrą dieną sausio (1939) 
įvyks inauguracija naujo Cali- 
fornijos gubernatoriaus Culbert 
Olson. Tai demokratas, kurio 
išrinkimui daug padėjo <Cali- 
fomijos darbo žmonės.

Culbert Olson pareiškė, kad 
pirmas jo darbas bus palmosa
vimas Tamo Mooney. Viskas 
rodo, kad savo žodį jis pildys. 
Tamo Mooney apeliacija gu
bernatoriui Olson bus įteikta 
tuoj po to, kaip tik jis bus pri- 
siegdintas. 

♦ *
Kaip tik pribuvau į Califor- 

niją, draugai man sako: dabar 
pas mus kitokie vėjai papūtė. 
Demokratijos laimėjimas Cali- 
fornijoj labai daug reiškia. Los 
Angeles jau kitas majoras. Jau 
kitas policijos viršininkas. Nau
jas policijos viršininkas tuoj 
panaikino “Red Squad.” Tas 
skvadas buvo įsteigtas “kovai 
prieš radikalus.”

Dabar Los Angeles medžioja 
ir gauno ne radikalus ir “rau
donuosius,” bet grafterius, žu- 
likus, vagišius.

Kai San Francisco apsiva
lys nuo pro-fašisto Rossi admi
nistracijos, tuomet Californijoj 
bus dar sveikesnė politinė at
mosfera. 

* * *
Šias pastabas rašau subatos 

ryte, 26 d. lapkr., pas draugus 
Pukius. Laikraščiai praneša 
apie audras, pusnis, sniegynus 
rytinėse valstijose.

Čia audrų nebėra, bet Los 
Angeles apielinkėse dega di
džiausi plotai miškų ir krūmok
šnių. Dar nesulikviduoti gaisrai 
apėmė 30 .ketvirtainių mylių.

Tai vieno žmogaus neatsar-| 
gurno pasėka. Kiek blogo gali 
padaryt Vienas žmogus.

* * *
Pacifiko pakrašty veikia pu

siau fašistinė “Associated Far
mers” organizacija. Ją remia 
stambusis kapitalas.

Oregon valstijoj republikonai 
laimėjo su pagelba “Associated 
Farmers,” o “Associated Far
mers” mašiną šmeravo didžio
sios kompanijos.

“People’s World” skelbia tų 
kompanijų vardus. Miestų dar
bo žmonės turi patraukti savon 
pusėn farmerius. Tai viena iš 
svarbiausių užduočių.

* * *
Jau rašiau apie Denver, Co

lo., kur gyvena nedaugiau, kaip 
25-30 liet, šeimynų ir kiek pa
vienių. Vietinė LDS kuopa turi 
26 narius. Yra ir ALDLD kuo
pelė. Daugiau jokių organizaci
jų nėra. * * *

“Vilnies” skaitytojų buvo 10. 
Vienas mirė. Tai Marcelis Pet
rulis, dar jaunas palyginamai 
draugas, .kuris darbavosi LDS 
eilėse.

Gauta 7 nauji skaitytojai 
“Vilniai” ir 5 nauji šėrininkai. 
Ir dar aukų gauta $30.

Atvirai kalbant, tokios ma
žos kolonijos sukerta Brookly- 
ną ir Chicagą.♦ * *

Pueblo, Colo., kalbėjau ru
sams, kurie turi Intern. Wor
kers Order kuopą. Prie tos kuo
pos priklauso čekų, serbų, kar- 
patorusų, keli lenkai, keli chor-[ 
vatai. J

Lietuvių neradau. Jie išnyko/ 
pablogėjus darbams ColoradX 
Fuel & Iron kompanijoj. /♦ ♦ ♦ '—'

Santa Fe — tai Naujosios 
Meksikos (New Mexico) sosti
nė. Gyventojų apie 15,000. Di
džiuma gyventojų kalba ispa
niškai. Tai pusiau meksikonai 
pusiau indijonai/

Naujoji Meksika turi tik apie 
pusę miliono gyventojų, tame 
skaičiuj 30,000 pilnakraujų in- 
dijonų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 281 Telefonas STagg 2-3878.

Chinai Atkariavo nuo 
Japonų 4 Miestus Ke

liuose Frontuose
Shanghai. — Chinai su

mušė japonus palei Kanton- 
Hanow geležinkelį ir arti
nasi Yochow miesto. Jie at
ėmė iš japonų Loshan ir 
Kwangshan miestus, 120 
mylių į šiaurius nuo Han- 
kowo.

Be to, chinai sukirto ja
ponus prie Geltonosios upės 
ir atkariavo Yentsing mies
tą, kurį japonai valdė per 
paskutinius šešis mėnesius.

Pietinėj šalies dalyj chi
nai, po įnirtusio mūšio, at
griebė nuo japonų Tsungfa 
miestą, 30 mylių nuo Kan
tono.

Nepavyko Federacijos Va
dam Sulaužyt CIO Streiką 

prieš Skerdyklas

Chicago, Ill. — Amerikos 
Darbo Federacijos atsiųsti 
skebai bandė sulaužyt strei
ką 600 CIO unijistų, tvar
kiusių gyvulius ir variusių 
juos į skerdyklas. Bet dau
giau kaip tūkstantis pikie- 
tininkų nuvijo šalin streik
laužius.

Dominican Ex-Prerid<mto 
Auka Ispanu Našlaičiam
Washington. — R. L. Tru

jillo. buvęs prezidentas Do
minican resnublikėlės, pa
aukojo $5.000 našlėms ir 
našlaičiams Ispanijos res
publikoj.

Cambridge, Mass. — Har
vardo Universitetas pasky
rė po $500 metinės paramos 
20-čiai žvdu pabėgėlių stu
dentų iš Vokietijos.

Įsitėmykit — indijonai netu
ri balsavimo teisių! Buvau at
silankęs indijonų mokykloj, kur 
mokosi 400 berniukų ir mergai
čių. Per dvi valandas klausiau
si, kaip juos mokina.

Indijonų jaunimas gabus.
Mokiniai leidžia mėnesinį 

žurnalą “Teguayo.” Rašo tik 
apie indijonų gyvenimą.

Santa Fe — lietuvių nėra. 
Miestas — senos ispanijai-mek- 
sikoniškos kultūros centras. Ar
chitektūra perdėm ispaniška.* * *

Hollywood — judžių centras. 
Hollywood duoda daug prastos 
produkcijos. Bet tai ne ^Holly- 
woodo artistų kaltė, o judžių 
trusto kreiva politika, paremta 
materialiniais išrokavimais.

Thanksgiving dienoj Holly- 
woodas demonstravo savo de
mokratizmą. Demonstracijoj 
dalyvavo 10,000 žmonių ir be
veik visi žymiausi artistai.

Tai buvo demonstracija prieš 
fašistinius agresorius. Tai bu
vo demonstracija juž demokra
tiją.

Gaila, .kad tą demonstraciją 
nematė kongresmanas Dies. Jis 
būtų pamatęs 10,000 raudonų
jų!

THE LITHUANIAN DAILY
Dienraščio XXMetai XXVIII,Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gruodžio (December) 1, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Kiekvienas “Laisves” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje

Japonai Visai Uždaro Yang
tze! Upę Amerikos ir Kilu
Šalių Prekiniam Laivam
Shanghai.— Japonijos ar

mijos ir laivyno komanda 
perspėjo Ameriką, Angliją 
ir kitas šalis, kad japonai 
neleis jų prekybos laivam 
plaukioti Yangtze upe, Chi- 
nijoj, kol bus pabaigtas ka
ras. Japonai nepaisysią tų 
šalių protestų prieš Yang-, 
tze upės uždarymą joms.

2 Politikieriai Prisipa
žįsta Kaip Sukčiai 

Waterburio Iždo
Waterbury, Conn.—Teis

me prieš 27-nis politikierius 
kaip miesto iždo sukčius jau 
prisipažino kaltais republi- 
konų vadas H. E. Mackenzie 
ir New Haveno advokatas 
E. G. Levy.

Tarp teisiamųjų yra bu
vęs Conn, valstijos .vice-gu- 
bernatorius T. F. Hayes ir 
demokratas Waterburio ma
joras. Jie apvogę Waterbu
rio miesto iždą ant miliono 
doleriu. Dali tų pinigų sau 
pasilaikė, o kitais papirkinė- 
ję valstijos seimelio atsto
vite. kad-balsuotų už kom
panijoms naudingus suma
nymus.

Naziai Rrikahuia Sau Ap- 
draudn iš Užsieniu už Su

naikintus Žydu Turtus •
Berlin. — Daugelis Vo

kietijos žydų biznių buvo 
apdrausti Anglijos ir kitų 
šalių apdraudos kompanijo
se. Dabar Hitlerio valdžia 
reikalauja, kad tos kompa
nijos atmokėtų jai andrau- 
das už žydų biznius, kuriuos 
sunaikino naziai. Hitlerio 
valdžia pasiima sau visas tu 
žydų apdraudas iš Vokieti
jos draudimo kompanijų.

Per nazių nogromus prieš 
žydus lapkričio 10 ’d. buvo 
sunaikinta iki 1.300.000 000 
markiu žydų turto visoj Vo
kietijoj; ir nazių valdžia 
nusprendė, kad patvs žydai 
atmokėtų tuos nuostolius.

Kemal A^^mk Visa Savo 
Turtą Paliko Partijai

Istanbul. Turkija. — Ve
lionis Turkijos prezidentas 
Kemal Ataturk paliko visą 
savo turtą $3,750,000 Res
publikinei Žmonių Partijai; 
bet partija turi, pagal tes
tamentą, mokėt iš tu pinigų 
pensijas K. Ataturko sese
riai ir penkiom jo įdukrin
tom auklėtinėm.

| Visus Laisiriečiiis
Draugai ir Draugės! laisvės Bendrovės Direkto

riai laikėme susirinkime ir rimtai svarstėme “Laisvės”
vajaus reikalus. Mes suradome, kad mūsų dienraščio 
vajus šiemet eina gana sunkiai—prasčiau, negu per
nai. Tas atsiliepia dabar ir greitoj ateityje dar dau
giau atsilieps ir į dienraščio finansinę būklę.

Visi mes, visa didžiulė ^ienraščio skaitytojų ir 
prietelių armija privalo šiuo klausimu greitai susirū
pinti. Vieni direktoriai šio klausimo išrišti negali.
Vajaus pasisekimas priklauso nuo visos draugų masės,'
nuo šimtų ir tūkstančių lietuvių, kurie “Laisvę” skai
to ir kurie supranta dienraščio svarbą šioje negirdėtų
kovų gadynėje.

Mes nutarėme vajų pratęsti iki pat Naujų Metų. 
Visa eilė kolonijų ir draugų to reikalavo. Daugelis 
draugų dar tik pradeda išsijudinti vajaus darban.

Vadinasi, vajus eis dar ištisą mėnesį. Kiekvienas 
senas skaitytojas turi progą pasidarbuoti savo dien
raščiui. Tiesa, kad laikai sunkūs, kad nelengva gauti 
naujų skaitytojų, tačiau kiekvienas draugas bei draugė 
gali gauti nors vieną naują skaitytoją. Pakalbinkite 
užsirašyti “Laisvę” savo gimines, savo pažįstamus, 
savo kaimynus, kurie dar neprenumeruoja darbinin
kiško dienraščio.

Draugės ir draugai, talkon mes jus kviečiame. 
Priimkite mūsų pakvietimą. Pridėkite savo petį prie 
šito svarbaus darbininkiško darbo. >

Tegul šis paskutinis vajaus mėnuo bus tikra, vi
siems laisviečiams rugiapjūtė!

Naujas “Laisvei” skaitytojas—naujas kovotojas 
prieš fašistinį barbarizmą, už gerovę ir laisvę visos 
žmonijos, už progresą ir žmoniškumą!

Lai nepasiliks nei vienas dabartinis dienraščio 
skaitytojas negavęs mažiausia vieno naujo skaitytojo 
savo dienraščiui!

Laisvės Spaudos Bendrovės Direktoriai.
Pirmininkas J. Kairys,
Sekretorius D. M. šolomskas.

Grūmoja Išžudyt Visus 
Žydus, jei Bent Vienas 
Jų Pasikėsins ant Nazio

......  t
Berlin. — Jeigu bent vie

nas Vokietijos žydas pakels 
ginklą prieš kokį vadovau
jantį nazį, tai naziai išžu
dys visus iki vienam Vokie
tijos žydus,— kaip grūmoja 
“Schwartze Korps,” oficia- 
lis laikraštis juodosios Hit
lerio gvardijos.

Politikieriškai Žada Gerinti 
Senatvės Pensijas

Boston, Mass. — Republi- 
konas senatorius Henry C. 
Lodge žada įnešt sumanymą 
Jungtinių Valstijų kongre
sui, kad seniams, sulauku
siems 65 metų amžiaus, bū
tų visoj šalyj mokama po 
$60 pensijų per mėnesį. Pa
gal dabartinį senatvės ap- 
draudo^ įstatymą išeina vi- čių, kada jie bandė pabėgt
dutiniai mažiau kaip $30 
per mėnesį; ir šalies iždas 
prisideda me daug kaip su 
$15; kitą pensijos, dalį da- 
moka valstija.

Bet senatorius Lodge, 
siūlydamas geresnes nuse- 
nusiem pensiias, nori pakelt 
vardą republikonų partijos 
ir tuomi padėt jai sekan
čiuose prezidento rinkimuo
se. Jo tikslas yra parodyt, 
būk republikonai “geriau” 
rūpinąsi senelių reikalais 
negu demokratai.

Tokio, lapkr. 30.—Pęr dvi 
paras atskrido iš Berlyno į 
Japoniją keturmotorinis Vo
kietijos lėktuvas.

Hitler Negaus USA Am
basadoriaus, Kol Ne

sustabdys Teroro
Warm Springs, Georgia. 

—Prezidentas Rooseveltas 
išsireiškė, kad jis tol nesiųs 
atgal į Vokietiją ambasado
rių Wilsoną, kol naziai per
sekios žydus ir kitas “ma
žumas.”

EXTR A!
SUŠAUDYTA 14 RUMU
NIJOS naziu, bėgusių 

Iš KALĖJIMO

Bucharest, Rumunija, lap
kričio 30. — Kalėjimo sar
gai ir žandarai nušovė Ru
munijos nazių - “geležinės” 
gvardijos galvą C Z. Cod- 
reanu ir tryliką jo gvardie- 

iš kalėjimo. Jie buvo įkalin
ti kaip nužudytojai pirmiau 
buvusio Rumunijos m miste
rio pirmininko lono G. Du- 
co.

Andai Nužudė 43 Arabus 
Sukilėlius Palestinoje

Jeruzalė. —, Anglų ka
riuomenė užklupo būrį gink
luotų arabų prie Karmelio 
kalno ir nužudė 43 arabus 
ir daugelį sužeidė. Susikir
time du anglai tapo užmuš
ti ir šeši sužeisti.

Haifoj arabai užmušė vie
ną savo tautietį kaip patai
kūną Anglijos ir žydų.

Francijoj Suimta Per 
600 Streikierių; Desėt- 

kai Sužeista -
Prez. Roosevelias Pajuokia 
Diesą ir Kt. Žioplus Rėksnius 

Prieš Komunistus
Warm Springs, Georgia. 

—Prezidentas Rooseveltas 
turėjo skanaus juoko su 
laikraščių reporteriais, ku
rie pakėlė klausimą, ar ne
pasiųsi į Maskvą kaip nau
ją Amerikos ambasadorių 
f asistuojantį k o ngresmaną 
piešą ar Hamiltoną Fish 
(žioplus rėksnius prieš “ko
munistų pavojų Amerikai”).

Du Hitlerininkai Atrasti 
Kaltais, Kaip Šnipai 
t Prieš Ameriką
New York. — Fe derail s 

prisiekdintųjų teismas jau 
atrado kaltais Johanną Hof
mann ir O. H. Vossą kaip 
karinius Hitlerio šnipus 
prieš Amerikos' armiją, ka
ro laivyną ir orlaivyną.

Johanna Hofmann buvo 
Vokietijos šnipų komandos 
pasiuntinė - tarpininkė, ku
ri neva “tarnavo kaip mo
terų plaukų raityto j a” Vo
kietijos laive “Europa.” 
Voss, būdamas mechaniku 
Severskio orlaivių korpora
cijos,-perda vinė jo Vokieti
jai planus naujausių Ame
rikos karinių lėktuvų.

Belsiios, Švedijos ir Holan- 
diios Valdovai Remia 

Ispanijos Fašistus
London. — Belgija pripa

žino generolo Franco “val
džia” Ispanijai. .

Holandįjos ir Švedijos at
stovai pasitraukė iš atsako- 
mingų vietų tarptautiniame 
devvnių narių “bepusišku- 
mo” komitete. Sako, kas iš 
to, kad tūlos didžios šalys 
laužo bepusiškumą?

Matyt, Italija ir Vokietija 
paveikė Belgija, Holandiia 
ir Švedija naudai generolo 
Franco.

Pastovi Nariu A»wa Jau 
, Virš 1,000,000 Vyry

Berlin. — Hitlerio valdžia 
padidino savo armija dar 
keturiais korpusais. Korpu
se yra apie 60.000 kareivio 
Tai dabar Vokietija turės 
daugiau kaip milioną vyru 
nuolatinėje armijoje. Pirm 
pasaulinio karo Vokietija 
laikė 800,000 vyrų pastovią 
armiją.

ORAS

Debesiuota ir neperšalta.
—N. Y. Oro Biuras.

Paryžius, lapkr. 30. — Vi
suotinas 24 valandų strei
kas visiškai uždarė Marseil
le ir kelias kitas prieplau
kas; suparalyžiavo geležin
kelių veikimą įvairiose ša? 
lies dalyse; daugelyj rtiies- 
tų sustabdė gatvekarių ir 
auto-busų judėjimą.

Bgveik šimtaprocentiniai 
pravertas streikas Valen
ciennes ir kitose kasyklų 
srityse. Laivakroviai ir lai- 
vastačiai sustabdė visus 
darbus Boulogne.

Prieš streikierius Pary* 
žiu j e ir visuose kituose mie
stuose buvo sustatyta šimtai 
tūkstančių armijos ir poli
cijos, ir kaip valdžia skel
bia, tai, girdi, streikas tik 
vienu trečdaliu pavykęs, o 
dviem trečdaliais sulaužy
tas. . J-X

Susikirtimuos^ tarp štrėi- 
kierių, ypač sėdėjusių fab
rikuose, ir policijos sužeista 
keli desėtkai žmonių; Areš
tuota virš 600 Streikierių.

Streikas buvo paskelbtas 
Generalės Darbo Konfede
racijoj prieš naikirtimą 40 
valandų darbo savaitės įsta
tymo ir prieš kitus diktato
riškus įsakymus premjero 
Daladiero valdžios.

Kad Daladier atsisako su
šaukt seimą, tai socialistų 
vadas L. Blum šaukia visus 
demokratinius atstovus su
sirinkt į seimo priemenę šį 
penktadienį. Dešinieji gai* 
valai reikalauja, kad valdžia 
ištaškytų tokį atstovų susi
rinkimą.

Turėjo $37.000, B°t Mirė 
Nuo Bado ir Šalčio

Newark, N. J. — Vienas 
praeivis pamatė nudriskusį 
sudribusį vyrą tarpduryje 
namo 34 Grant St. ir pašau
kė policiją. Driskis, vardu 
John Fausher, 70 metų am
žiaus, buvo nuvežtas į ligo
ninę ir mirė—buvo perdaug 
išbadėjęs ir sušalęs. Bet po
licininkai, padarę kratą jo 
nešildytame, pilname šiuk&t 
lių kambaryje, surado aps
čiai pinigų ir bankų knygu
tes, rodančias, kad jis turė- 
’0 37 tūkstančius dolerių 
Philadelphijos ir Newarko 
bankuose/ .

Šaltame jo kambaryje ne? 
buvo nei apšvietimo nei 
maisto. Jame jis gyveno 37 
metus. Tas šykštuolis pir
miau .dirbo kaip elektros 
įrankių mechanikas.

Berlin. — Šį šeštadienį 
vakare uždrausta Vokieti
jos žydam pasirodyt gatvė
se, kaipo “vokiečių vienybės 
dienoj.”
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Maskvos “Pravda” Apie Vokietis 
jos • Lietuvos Santikius

’ Žemiau telpąs straipsnis yra A. Aza- 
rino. Jis tilpo Maskvos “Pravdoj.” Mes 
jį paduodame ištisai, nes jis padės mūsų 
skaitytojams geriau orijentuotis esama 
padėtimi Lietuvoj. Straipsnis seka:
' Vokietijos nazių spaudos kampanija 

prieš Lietuvą, o ir taip eilė signalų, pa
sirodžiusių pasaulinėj spaudoj, leidžiA 
manyti, kad Vokietijos fašizmas, mato
mai, nusprendė pasirinkti sekama savo 
užpuolimo auka Lietuvą.
... Iš Danzigo praneša anglų laikraščio 
“Daily Herald” korespondentas, kad pa
gal patarimą iš Berlyno, Klaipėdoje fa
šistai nusprendė įteikti Lįetuvos vyriau
sybei visą eilę griežtų reikalavimų. Tai 
bus pirmas jų žingsnis už išplėtimą kam
panijos dėl Klaipėdos grąžinimo į Vokie
tijos teritoriją. Pagal to korespondento 
pranešimą, Berlyno fašistų atstovas tu
rėjo pasitarimą su Klaipėdos fašistais 
Kenigsburge (Karaliaučiuje) ir ten klai
pėdiškiams pažadėjo, kad “sekamais me
tais jie bu£ paliuosuoti.” Toliau kores
pondentas rašo, kad fašistų reikalavi
mai, kuriuos Klaipėdos fašistų vadas 
Neumann įteikė Lietuvai,/labai panašūs 
į. tuos reikalavimus, kokius Čechoslova- 
kijai statė “sudėtai,” o būtent: (1) Pas
kirti Klaipėdos gubernatorium vokietį, 
vieton lietuvio; (2) Įvesti Klaipėdoj vo
kiškus įstatymus, įskaitant net rasinius; 
(3) Suteikti pilniausią laisvę vokiečių na
zių organizacijų veiklai ir (4) Suteikti 
savivaldybą vokiečiams gyventojams.
.„.Klaipėdos kraštas yra dešinėje pusėje 
Nemuno upės su Klaipėdos prieplauka. 
Lietuvai tai vienatinis išėjimas į jūras 
ir jis labai svarbus ekonominiai. Klaipė
dos kraštas užima 2,848 ketvirtainius ki
lometrus (853 ketvirtaines amerikoniš
kas ihylias) ir turi 150,000 gyventojų. 
Nuo Vokietijos jis atskirtas pagal Ver- 
sailės sutartį, o prie Lietuvos prijung
tas 1923 metais. Klaipėdos krašto 57% 
gyventojų sudaro lietuviai, o likusius 
vokiečiai. >

Pagal taip vadinamą “Klaipėdos (Me
melio) Konferenciją”, kuri pasirašyta 
j.924 metais tarpe Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Japonijos iš vienos pusės ir 
Lietuvos iš kitos,—Klaipėdos kraštas tu
ri plačią autonomiją tvarkyme savo vi
daus reikalų. Klaipėdos kraštas turi ir 
savo įstatymdavystę — seimelį iš 29 na
rių, kuris esti išrenkamas krašto gyven-

...Lietuva visas laikas lojališkai pildė ir 
įlldo tos konvencijos nutarimus. Bet na- 
zįai tame krašte pakėlė galvą po to, kaip 
Hitleris įsigalėjo Vokietijoj. Jau 1934 
metais Klaipėdos krašte fašistai ruošė 
ginkluotą sukilimą, kad jį atplėšti nuo 
Lietuvos. Bet tas fašistų suokalbis ne
rado pritarimo net vokiečių gyventojuo
se, buvo susektas įr Lietuvos vyriausybė 
ppteisė jo vadus Neumanną ir Zaksą į 
kalėjimą. Fašistinė Vokietija, protestuo
jama prieš tai, nutraukė prekybos ryšius 
su Lietuva. Bet tas daug nepakenkė Lie
tuvai, nes ji savo žemės ūkio produk
tams susirado kitur rinkas. 1936 metais 
pati Vokietija vėl pasiūlė Lietuvai at- 
jįteigti prekybos ryšius, 'kas, po pasitari
mo, ir buvo padaryta. Tada Lietuva pa
bare ir eilę politinių nusileidimų Ber- 

• lynui.
Pereitais metais Vokietijos naziai pa

reikalavo iš Lietuvos paliuosuoti nazių

vadus; tas jų’ reikalavimas išpildytas— 
Neumann ir Zaks paleisti. Ypatingai 
charakteringas Lietuvos valdžios nusilei
dimų faktas yra, tai panaikinimas karo 
padėties Klaipėdos krašte. Tuo Lietuvos 
vyriausybė daug palengvino išdavikišką 
veiklą Hitlerio agentų.

Dabar, Klaipėdos krašte? pasidrąsinę 
fašistai Mųnicho susitarimu, pradėjo la
bai plačiai veikti. Lietuva atsistojus ant 
Vokiečių fašistams nusileidimų kelio, jau 
logiškai turi prisilaikyti tokios pat po
litikos ir linkui kito agresoriaus—Len
kijos, kuri yra Vokietijos nazių sąjun
gininkė. Kovo mėnesį, 1938, Lietuva at- 
steigė diplomatinius ryšius su Lenkija, 
kurie dar 1921 metais buvo nutraukti, 
kada Lenkija pavergė Vilniją. Po to Lie
tuva atsteigė su Lenkija pašto, telegra- . 
fo, gelžkelių ir oro susisiekimus.

Dabar Lenkijos valdžia griežtai reika
lauja iš Lietuvos, kad Lietuva išmestų 
iš savo konstitucijos skyrių, pagal kurį 
Vilnius skaitomas Lietuvos sostinė, o 
Kaunas rokuojamas tik laikina sostine 
(kadangi Vilnius neteisėtai lenkų pa
grobtas). Spalių 9 .diena, kada lenkai 
okupavo Vilnių, Lietuvoje yra skaitoma 
tautinė gedulu diena. Šiemet, pagal Len
kijos reikalavimą, pirmu kartu Lietuvos 
istorijoj buvo atsisakyta nuo gedulingų 
apeigų—nuleidimas valstybės vėliavos 
ant visų valdžios namų, susirinkimų, mi
nutė tylos, ir tt.

Lietuvos valdžios organas, “Lietuvos 
Aidas”, laike Municho derybų editoria- 
le rašė: “Reikia pirmiausiai atminti tą 
taikų Hitlerio pareiškimą, padarytą 
rugsėjo 26 dieną, kuriame jis pabrėžė, 
kad ‘po sureguliavimo sudėtų klausimo, 
Vokietija daugiau neturi jokių teritori
nių pretenzijų Europoj’. Šis išdidus pa
reiškimas yra labai svarbus dokumentas 
visoms mažoms šalims—Vokietijos kai- 
minkoms.”

Lietuvos spauda ir dabar, kada jau vi
sam pasauliui yra aišku, ką savaimi 
reiškia Municho susitarimas, ir kada Vo
kietijos ir Lenkijos fašistai veda savo 
tarpe derybas Lietuvos pasidalinimui, ne
siliauja turavojus ir garbinus “didelę 
Vokietiją.” “Lietuvos Žinios” rašo:

“Mums ypatingai svarbu palaikyti ge
rus santikius su dideliu ir galingu mū
sų vakarų kaimynu—Vokietija. Pastaroji 
yra Lietuvai stambiausias faktorius ne 
vien politinio, bet ir ekonominio gyveni
mo.”

i

Kaip į šį pataikavimą reaguoja Ber
lynas, tai matome nors ir iš šio pareiški
mo, kurį nesenai padarė Vokietijos fa
šistai anglų Reuterio agentūros atsto
vams :

“Lietuvos valdžia, matyti, neteisingai 
suprato Hitlerio kalbą apie tai, kad Vo
kietija daugiau neturi teritorinių pre
tenzijų Europoj. Hitleris niekados ne
pareiškė, kad Vokietijos valdžia liovėsi 
įdomavusi vokiečių likimu, kurie gyvena 
ne Vokietijoj, prie jos sienų. Kaip tik 
tai priešingai, bus panaudoti visi būdai, 
kad tiems vokiečiams pagelbėti.”

Europos spaudoje vis dažniau matosi 
žinios, kad yra suplanuotas Lietuvos pa
sidalinimas tarpe Vokietijos ir Lenkijos. 
Kalba eina apie likvidavimą Danzigo 
(Lenkų) Koridoriaus ir tokiu būdu su
jungimą Vokietijos su Rytų Prusija.

Planuojamas Lietuvos pasidalinimas 
jokiame atsitikime neišriš Vokietijos- 
Lenkijos priešingumų. Visa Lenkijos 
ekonomija, kaip žinia, yra paremta ant 
išrokavįmo išėjimo per Lenkų Koridorių 
į Baltijos Jūras, ant kurių krašto lenkai 
už francūzų pinigus pastatė Gdynios 
prieplauką. Per tą prieplauką ^Lenkijos 
yra išvežama žemes ūkio produktai ir 
anglis. Pasiūlymas suteikti Lenkijai kuf 
nors per Lietuvą išėjimą į Baltijos Jūras 
pamatiniai reikalauja perkeisti Lenkijos 
ūkį ir komunikaciją.

Municho suokalbis, kaip ir galima bu
vo laukti, nepatenkino Vokietijos fašis
tų apetitų. Kaip tik priešingai, jis juos 
dar daugiau padidino... Valdančiai gru
pei Lietuvoj ir kitose Pabalteš šalyse ne
pavyks paslėpti nuo visuomenės akių, 
kaip kitur, taip ir savo šalyse, tragiškų 
pasekmių, kurias turės tos šalys iš Mu
nicho susitarimo ir kapituliavimo prieš 
Vokietijos fašizmą.

KĄ VEIKIU APLANKYDAMA SAVO 
SENAS PAŽĮSTAMAS

Vieną gražią dieną, pasi
ėmus porą “Virėjų” po pa
žasčių, važiuoju į svečius 
pas savo seną pažįstamą. 
Nuvažiavus, besikalbant, aš 
sakau: “Drauge, aš niekad 
neatvažiuoju į svečius tuš
čiom rankom”.

Ji man sako: “Taip, aš ir 
mano kaiminka senai tau 
prižadėjome po vieną “Virė
ją pirkti. Beje, gavau jūsų 
užkvietimą į Apšvietos Mo
terų Kliubo vakaruškas. At
leiskite, negalėjau atvažiuo
ti, labai didelį šaltį turė
jau. Dabar"' nežinau nei 
kokie parengimai ir kada 
būna. Kažinkas pasidarė su 
lietuviškais radijušais, kad 
jau negirdžiu per radio jų 
programų. Ar tu nežinai, 
kas su jais atsitiko?”

Sakau: “Mačiau porą sy
kių “Laisvėje” garsinant, 
kokiom valandom būna, bet 
dabar neatsimenu. Sakau, 
drauge, užsirašyk “Laisvę,” 
viską žinosite”.

Ji man sako: “Skaitau 
News, žinias gaunu ameri
koniškame laikraštyje.”

Sakau, gerai News pas
kaityt, bet News randi tik 
mažą dalelę pasaulinių ži
nių. News yra pripildyta 
gengsteriškų žinių. O antra, 
amerikoniškame laikraštyje 
nerandi žinių iš' Lietuvos, 
nerandi žinių, kas iš lietu
vių mirė, gimė ar apsivedė, 
kas į Lietuvą išvažiavo arba 
iš Lietuvos atvažiavo. Ne
randi amerikoniškame laik
raštyje, koki ir kada lietu
viški parengimai būna ir 
kaip jie pavyksta, su juo
kais ar muštynėmis.

“Laisvėje” telpa žinių iš 
geriausių spaudoj agentūrų, 
o kitos būna, tiesioginiai 
gautos iš Lietuvos, dar ki
tos iš Lietuvos skirtingų 
laikraščių. Amerikoniškuose 
laikraščiuose pora sykių į 
metus 1‘aslte žinutę apie 
Lietuvą. “Laisvėje” kiekvie
ną dieną rasite žinių.iš Lie
tuvos.

“Laisvėje” kiekvienas pa
rengimas yra aprašomas, ar J 
tai būtų katalikiškas, tau
tiškas ar socialistiškas, ar
ba komunistiškas. “Laisvė
je” rasite įvairumų pusla
pį, kuriame telpa moksliški, 
juokingi ir nepaprasti atsi
tikimai iš įvairiausių šalti
nių, arba kas nepaprasto 
girdėta, matyta, arba rašy
ta istorijose. ♦

Apart to visko, dabar per 
“Laisvę” eina apysaka “Rai
stas”. Apysaka yra žingeidi,

garsaus rašė j o Upton Sinc- 
lairjo parašyta, meiliška ir 
interesinga skaityti. Jum 
bus dar interesingiau suži
noti, kad tas amerikonas ra- 
šėjas pagarsėjo po visą pa
saulį parašęs šią apysaką, 
kurioje jis nupiešė tik lie
tuvių šeimynos gyvenimą ir 
skurdą Amerikoje ir Chi- 
kagos skerdyklų žulikystes. 
Ta apysaka yra išversta į 
25 kalbas: kiekvienas did
žiuojas ją perskaitęs.

Mano draugė sako: “tu
riu daug skolų, ligoninei bi- 
los nemokėtos, kai vaikučiui 
kojukę sulaužė, bet vis tiek 
užsirašysiu nors pusei metų. 
Tikiuos, kad mano vyras 
galės biskį daugiau uždirb
ti, kuomet dabar nustatė al
gų mokestį.”

Maniau ir daugiau tą patį 
popietį aplankyti savo pa
žįstamų, bet pas Amiliją 
perilgai užsibuvau, tai tu
rėjau skubintis namo va
karienę daryti.

E. Wilkes.

ŽINIOS E LIETUVOS
Papjovė Žmogų

Lapkričio 5 į 6 d. nakties 
metu nežinomi žmogžudžiai 
papjovė Dulinską Joną 17 me
tų amžiaus, gyvenantį Kuršė
nų g. 8 nr. Vilijampolėje. Du- 
linskas J. rastas negyvas Lin
kuvos g. ties 56 nr. Keli įtarti
ni asmens yra suimti.

Įprato Vagys
Seda. — Paskutiniu laiku 

Sedoje taip įprato vagys, kad 
palikti be užrakto mažiausio 
daikto ,negalima, žiūrėk, vie
nam paltus išvogė, kitur ar
klį, net ir vištas ir tas negali
ma be užrakto laikyti.

NAZIŲ DEMONSTRACIJA 
RUSNĖJE . .

Klaipėda. — Lapkričio 6 d. 
nazių Memeldeutsche kultur- 
verband Rusnės skyrius suruo
šė demonstraciją ’ Rusnėje. 
Miestelis buvo papuoštas Ma
žosios Lietuvos vėliavomis, na
mai iliuminuoti, gatvėse iška
binėti plakatai su įvairiais už
rašais. Mėsininkas Jonuschat 
prie savo namų buvo iškėlęs 
vėliavą su svastika. Į sporto 
aikštę apie 18 vai. susirinko 
per 4,000 žmonių, dauguma 
jaunimas ir mokyki^ moki
niai. Iš sporto aikštės de
monstrantai nužygiavo į tur
gaus aikštę, kur buvo sukur-

čių himnus, šaukė “Ein Volk, 
ein Reich, ein Fuehrer” ir tt. 
Po laužo demonstrantai ramiai 
išsiskirstė namo, o kai kurie 
ilgai linksminosi karčiamose. 
Demonstrantų tarpe buvo ir 
tokių žmonių, kurie nelabai 
reiškė entuziazmą, o net palei
do ir prieš demonstrantus nu
kreiptų šūkių.

Publika, kaip visose šių die
nų demonstracijose, taip ir 
Rusnėj buvo geroka dalim su
daryta iš atvežtų žmonių, 
ypač jaunimo, iš kitur. Pavyz
džiui, į eiseną Klaipėdos mies
te buvo suvežta traukiniai ir 
automobiliais gerokai virš 
tūkstančio jaunuolių, mokslei
vių ir sportininkų iš Prieku
lės, Šilutės ir artimesnių apy
linkių. Iš Klaipėdos miesto 
daug jaunimo važiavo į Pagė
gius ir kitur. Ir vakar vaka
rą iš Klaipėdos buvo išvežti į 
Rusnę keli autobusai jaunimo 
ir moksleivių, taip kad viso
se demonstracijose buvo ma
tyti daug tų pačių veidų. 
Jaunimui tai naujoviška pra
moga, o rengėjams irgi išro- 
kavimas, nes padaugina pub
liką.

Iš Rusnės praneša, kad ten 
vokiečių organizacijų vadai ir 
kai kurie valdininkai darą 
spaudimą į vietos gyventojus, 
kurie vaikus leidžia į lietuviš
kas mokyklas. Tas spaudimas 
esąs toks didelis, kad kai ku
rie tėvai jau savo vaikus pra
dėję leisti į vokiečių kalba 
dėstomas mokyklas. Tačiau 
buvę ir tokių, kurie, nežiūrint 
spaudimo, savo vaikus vėl grą
žinę į lietuviškas mokyklas.

Chiny Smarkios Kontr- 
Atakos Sustabdė Japonus
Changsha, Chinija.—Chi- 

nai taip atkakliai kontr-ata- 
kavo japonus, kad visai su
laikė juos už 40 mylių nuo 
Changsha miesto. Tai japo
nai dabar “apsikasė” žie- 
mavot, nesitikėdami greit 
užimt Changshą.

Tokio.— Japonija uždrau
dė įvažiavimą Vokietijos žy
dam į japonų valdomus Chi- 
nijos plotus.

Klastingos Derybos
Jonas su Petru susiderė

jo, kad galėsiąs 30 dienų 
išlaikyti nevalgęs ir 30 nak
tų nemiegojęs. Po kurio lai
ko abu bernai susitinka. 
Petrąs klausia Joną:

—Ar galėjai išlaikyti 30 
dienų be valgio ir 30 naktų 
be miego?

—Galėjau, ir labai gerai, 
nes naktimis valgiau, o die
nomis miegojau.

Sutapo Nuomonės
—Dėkui, mielas dėde, už 

šokoladą, — sako mažasis 
Jonukas.

—Ką čia, vaikeli, tas 
menkniekis nėra vertas, kad 

|už jį dėkotum,—atsako šyp
sodamasis dėdė.

—Ir aš taip manau, bet 
mama siuntė tau padėkoti, 
—paaiškina vaikas.

Kas Geresnis?
Ūkininkas klausia čigoną:
—Kas geresnis, saulė ar 

mėnuo ?
—Mėnuo, — atsako čigo

nas:—nes saulė šviečia die
ną, kada ir taip šviesu, o 
mėnuo nakties metu, kada 
visur tamsu.

Pavyzdingas Mokinys
Vienas žmogus klausia 

mažą berniuką:
—Na, pupki, tau patinka 

eiti mokyklon?
—Taip, — atsako maža

sis išdykėlis, — taip patin
ka nueiti ir taip pareiti, tik 
nepatinka tas laikas tarp 
nuėjimo ir grįžimo.

(Surinkta)

Klausimai ir Atsakymai

ne vien tuomi, kad ji yrą

tas laužas. Prie laužo pasakė 
kalbas Rusnės evangelikų ku
nigas Grods ir Memeldeutsche 
kulutrverbando Šilutės Kreis- 
leiteris Grau. Demonstrantai 
dainavo įvairias nacionalsoci- 
ąlistines d,ainas., abudu vokie-

Klausimas
Kaip žinoma, Pittsburghe 

įvykus Committee for In
dustrial Organization kon
vencija sutvėrė Congress of 
Industrial Unions ir tai 
naujai organizacijai priėmė 
konstituciją. Ar ta konstitu
cija bus išversta ir išleista 
lietuvių kalboje? Juk tai be 
gąlo svarbus dokumentas. 
Tūkstančiai lietuvių darbi
ninkų dabar priklauso prie 
industrinių unijų, kurios 
sudaro C. I. O. ir jiems bū
tų labai svarbu susipažinti 
su to judėjimo organizacine

Ąrabų miestelis Palestinoj dūmuose: Anglijos orlaiviai jį bombardavo dėlto, 
kad arabai buvo užpuolę ant britų kariuomenes, pasiųstos Palestinon “tvar

kai daryti.”

/
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struktūra. Bent taip man 
atrodo. P. G. 4

Atsakymas
Draugas iškeliate labai 

svarbų klausimą.. Ištiesų ši
tas istorinis dokumentas 
turėtų būti išverstas ir iš
leistas lietuvių kalboje. De
ja, susiduriama su finan
sais. Šį klausimą turėtų ap
svarstyti lietuvių darbinin
kų organizacijos.

Mums atrodo, pavyzdžiui, 
kad Amalgameitų unijos 
Brooklyno ir Baltimorės 
lietuviški lokalai galėtų ne- ’ 
sunkiai C. I. O. konstituci-
ją išleisti. Jie tam tikslui 
lengvai galėtų šimtą kitą 
dolerių išleisti.

Tegul apie tai pagalvoja 
ir pasvarsto tų lokalų Pil
domosios Tarybos.

Philadelphia, Pa.
Dienraščio “Laisvės” Naudai

BANKIETAS IR KONCERTAS .
.KŠį Sekmadienį

Gruodžio (December) 4
THE STANTON HALL 

360 Snyder Avenue .

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų,

Vakarienė bus 6 vai. vakare, 
o Šokiai 7:30 v. vak.

Puiki Muzikalė Programa
ja

. ....k i.;
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“Laisvės” Redakcijai, 
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamieji :
“Laisvės” šio mėn. 

numeryje įdėta vieno 
žiko, pasislėpusio po 
donimu Krivūlė,
“Kur vienam liūdna, 

.kitam linksma.” 
straipsnyje * rašom a, 
esąs “veidmainis” ir
vikas,” suvyliojęs darbinin
kus. Ne gana to. “Lais
vės” bendradarbis bjau
riausiu būdu atakuoja Nau
jienų Bendrovę.

Jo rašinys yra melagin
gas nuo pradžios iki galo, 
ir yra netikėtina, kad 
“Laisvės” redakcija neži
notų, kad Krivūlė meluoja. 
Todėl atrodo, kad Tamstos 
vartojate sąmoningą provo
kaciją prieš “Naujienas.”

Vistiek, gindamas savo 
vardą ir Naujienų Bendro
vės reputaciją, aš esu pri
verstas į Krivūlės šmeižtus 
atsakyti, ir reikalauju, kad 
mano atsakymas būtų pa
skelbtas “Laisvėje” be ati
dėliojimo.

Iš to, kaip Tamstos šiame 
dalyke pasielgsite, “Naujie
nos” ir “naujieniečiai” pa
darys atitinkamas išvadas.

P. Grigaitis,
“Naujienų Redaktorius.

BEGĖDIŠKI ŠMEIŽTAI
Kiekviena karta, kai “Nau- 

jienos” paduoda kokį nors 
faktą apie Rusijos sovietų 
valdžią, kurį tos valdžios gar
bintojai laiko 
arba išreiškia 
nę apie ją, 
tuojaus šoka
jienų” redakciją ir prikaišio
ja jai piktą valią, kerštingu
mą, net talkininkavimą fa
šistams.

tariškai demokratišką) ben
drovę. Po kiek laiko suvy
lė narius darbininkus ir na
rius socialistus, panaikino 
‘Naujienų’ demokratizmą, 
o įkūrė kapitalistinę (ne 
demokratišką) ‘Naujienų’ 
bendrovę!”

Kokiu budu tas darbininkų ir 
socialistų “suvylimas” įvyko, 
“Laisvės” bendradarbis nepa
aiškina, tik sako, kad buvo 
“kooperacija,” o paskui Gri
gaitis ją “panaikino” ir da
bar Naujienų Bendrovėje bal
suojama pagal šerius: kas tu
ri daugiau šėrų, tas turi dau
giau balsų.

“Jeigu butų išsyk tver
ta ‘Naujienų’ 
(buržuazinė)
butų darbininkai 
prie jos 
‘tiek to,’ 
munistų

“kooperatyviškumo,” kad nu
sitarė, apeinant įstatymus, 
balsuoti “nuo galvos.” Tai 
buvo laisvu susitarimu ir 
draugiškumu paremta tvarka, 
kuri, 
tiktai

žinoma, galėjo gyvuoti 
tol, kol niekas iš Seri
jai nesipriešino. Ir ji 
per kokius penkerius 
— iki neatsirado bolše- 
kurie sumanė bendrovę 

panaudojant šitam 
agen-

“Bet čia 
apmulki- 
‘draugus’ 

neužmirš-

šėrų ? Kiekvienas gali su
prasti, kad panaikinus balsa
vimą nuo šėrų tose bendrovė
se, jos imtų griūti arba bent 
sustotų augusios, t nes kam 
žmogus dės į bendrovę dau
giau pinigų, negu reikia vieno 
šėro nupirkimui, jeigu jisai 
vistiek neturi daugiau “galy
bės” už tą, kuris įdėjo 
penkis dolerius?

Šitą tiesą gerai žino ir 
munistai, kurių ne vienas 
skolinimo bendrovių 
Chicagoje ir kitur.
rųšies 
reikalauja iš Naujienų Ben
droves komunistų Krivulę, čia 
nė nemano praktikuoti.

6) Bet Krivūlė rašo, kad 
komunistų “Laisvė” ir “Vil
nis” savo bendrovėse laikosi 
demokratiškos ir kooperaty
viškos tvarkos. Tačiau tai yra 
blofas. Komunistų “demokra
tija” eina taip toli, kad pas 
juos tikri laikraščių bosai yra 
ne tie, kurie sudėjo pinigus 
tiems laikraščiams leisti, bet 
Amerikos Komunistų Partija

tik

jai nepalankiu, 
kritiška nuomo
tai komunistai 
atakuoti “Nau-

Šitomis atakomis 
“Naujienas” ir ypatingai 
prieš jų redaktorių, P. Gri
gaitį, komunistai vartoja mo-

prieš ka. ”

kompanija
i r sužiniai j 

ir kiti 
dėjęsi, tai butų
rašo tas asmuo ko- 
organe.
prigavo, 

no, suvylė savo 
darbininkus. Tai
tinas buržujaus darbas.”

Tai šitaip tas “Laisvės” 
bendradarbis puola “Naujie
nų” redaktorių — už tai, kad 
“Naujienose” buvo nurodyta, 
jogei sovietų valdžia, minėda
ma savo 21 metines sukaktu
ves, dar tebelaiko kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose 
socialistus — faktas, kurio nei 
“Laisvė,” nei jos “Krivūlė” 
negali užginčyti!

Ir kad butų toms komunistų 
“Krivūlės” blevyzgoms 
menkiausias pagrindas!

Ką Rodo Faktai.

“Laisvės” Krivūlė meluoja, 
sakydamas, kad Grigaitis stei
gė Naujienų Bendrovę. Jisai 
dar kartą meluoja, kai jisai 
pasakoja, kad pakeista Nau
jienų Bendrovės pagrindinė 
tvarka. Ir, pagalios, jisai 
meluoja, kai jisai vadina Nau
jienų Bendrovę “kapitalistiš-

bent

veikė 
metus 
vikai, 
pasigrobti, 
tikslui viėną “Naujienų
tą (Jamontą), kuris buvo ap- 
gavingai (Ar gražu šitaip 
apie mirusį žmogų kalbėti!— 
“L.” Red.) pasilaikęs apie 
100 šėrų, duotų jam, kad ji
sai juos pardavinėtų už komi
są. Tas agentas, bolševikų 
sukurstytas ( ?—“L.” Red.), 
nuėjo į teismą ir pareikalavo, 
kad balsavimai bendrovėje 
būtų pagal šėrus; o tuo tarpu 
bolševikai visur rinko šėrus ir 
nešė jam, pasitikėdami su jo 
pagalba “užkariauti” “Nau
jienas.” Bet jiems tai nepasi
sekė, o nelaimingas Jamontas, 
kurį besąžiniški intrigantai_________ ________ t _____ _
kurstė “paklupdyti” Naujienų ' jr jos agentai, kurie nė vieno 
Bendrovės viršininkus, gavo Ii-1 
gą ir mirė, prašvilpęs teis
muose apie $25,000!

Taigi ne Grigaitis sunaikino 
tą draugiškumu paremtą “ly-j 
gų balsavimą,” bet komunistai 
(Ir čia kalti komunistai! — 
“L.” Red.) ir jų pakalikai, su 
pagalba “buržuazinio’ teismo.

4) Tačiau po to, kai buvo 
atmuštas komunistų sąmokslas (

ben- mą atėjo Komunistų Partijos 
buvo įvesta daugiau pasiųstas Izrael Amter (kuris 

demokratiškumo ir ko- neturėjo nė vieno šėro bendro- 
L.” Red.), j vėje!) ir padiktavo šėrinin- 

Origi- i kams, ką jie turi rinkti direk- 
konstituci- j toriais ir kaip turi būti ve- 

.  žino
ma, netiesa. Amteris negalėjo 
padiktuoti, jis galėjo tik pra
šyti, kad šėrininkai nepadary
tų “Laisvės” lovestoniškai- 
trockistine, panašia, kokia 

fcN. Ga- 
Dauguma šėrininkų jo

ko- 
yra 

nariai
Ir jie tos

demokratijos,” kurios 
iš Naujienų

skatiko nėra įdėję į “Laisvės” 
arba “Vilnies” leidimą. (Tai 
begėdiškas P. G. melas: nei 
vienas asmuo, neturįs “L.” ar
ba “V.” bendrovės šėro, nega
li šėrininkų susirinkimuose 
balsuoti. — “L.” Red.) Kai 
anąmet iškilo kova Laisvės 
Bendrovėje tarpe Bimbos 
frakcijos ir Prūseikos frakci
jos, tai į šėrininkų susirinki-

pamėgdžiodami tą taktiką, 
kurią nuo senų laikų buvo pa
mėgę klerikalai kovoje su so
cialistais ir “bedieviais.” Kaip 
klerikalai savo idėjinius opo
nentus nuolat stengdavosi dis
kredituoti ir apjuodinti visuo
menės akyse, piešiant juos su
tvėrimais be doros, klaidinan
čiais ir tvirkinančiais “gerus 
žmones,” taip dabar komunis-

1) Naujienų Bendrovė bu
vo įsteigta dar tuo laiku, kai 
P. Grigaitis gyveno Baltimorė- 
je. Jau buvo sukeltas pradi

nis kapitalas laikraščiui leisti, 
buvo gautas čarteris iš valsti
jos sekretoriaus, buvo paga
minta konstitucija (by-laws) 
ir išrinkta direkcija, kai Gri
gaitis, tos direkcijos pakvies
tas už redaktorių, atvyko į 
Chicagą, vasario mėnesį 1914 
m.

Reiškia, nei su bendrovės 
steigimu, nei su jos tvarkos

tai nesidrovi prikaišioti bol-1 nustatyn;u p Grigaitis netu. tų.
ševikiškos diktatūros priešams rSjo nieko bcndro. 
juodžiausias nedorybes.

šituo atžvilgiu charakterin
gas yra vieno 
dradarbio, pasislėpusio 
pseudonimu “Krivūlė,”

su 
bu- 
ku- 

“drau-

mūsų kooperatyvams komu
nistų partija diktuojanti, etc. 
Tai, kaip sakėme, seni, nublu
kę dalykai, kuriems ir pats 
Grigaitis nebetiki.

Jis eina dar toliau. Dabar 
jis primeta komunistams net 
ir tai, būk mirusi? Jamontas 
buvęs “komunistų sukursty
tas.”

Jeigu kas žino ką nors, tai 
puikiai žino, kad pirmiausiai, 
kada Jamontas pradėjo “Nau
jienų” b-vėje veikti, jis ėjo su 
St. Strazdu, kurį šiandien 
Grigaitis taip gerbia. Jeigu jis 
drįsta šiandien vaginti mirusį 
žmogų, kuris tiek daug “Nau
jienoms” pasidarbavo, tai ko
dėl nieko nesako ponui Straz
dui, katras yra gyvas ir su 
Grigaičiu išvien plūsta komu
nistus ?!

Great Neck, N. Y. ®ninkai savo suvažiavimuose 
sprendžia , visus reikalus visiš
kai nepriklausomai nuo bent 
kokios partijos. Jei P. Grigai
tis nori ištikrųjų įsitikinti, kad 
taip yra, o ne kitaip, tegu 
jis, sakysim, apsilanko į “Vil
nies” šėrininkų metinį suva
žiavimą ir įsitikina. Jis pama
tys, kad čia kiekvienas šėri- 
ninkas turi pilną laisvę kalbė
ti ir balsuoti taip, kaip tik jis 
nori. Ir kaip dauguma nu
sprendžia, taip ir esti. Pama
tęs, kaip keletas šimtų šėri
ninkų, draugiškoj nuotaikoj 
demokratiškai sprendžia visus 
reikalus, gal būt ir jis pats 
mažiau apie demokratiją kal
bėtų, o daugiau ją praktikuo
tų.—“L.” Red.)

Taip Bimba pasielgė 
Pruseika, Stilsonu ir kitais 
vusiais savo parapijonais, 
rie nenorėjo klausyti
go” Amterio įsakymo ir Bim
bos autoriteto. Pruseika vėliau 
nusilenkė komunistų klebonui 
(O kas tuomet bus Grigaitis: 
socialistų popas ar rabinas? 
K.aip negražu!—“L.” Red.) ir 
buvo atgal priimtas į parapi
ją; bet tie “sklokininkai”, ku
rie partijos hierarchijos ne
klauso, dar ir šiandien yra 
prakeikti. (Kada jie pradėjo 
keikti komunistus ir ardyti 
darbininkų judėjimą, tai Gri
gaitis jų ne tik nekeikia, o 
laimina.—“L.” Red.)

Mes tokios “demokratijos” 
komunistams nepavydime. Bet 
į komunistų biznio reikalus 
mes niekuomet nesikišome. 
Tai kuriais sumetimais dabar 
“Laisvė” deda savo špaltose 
tokius begėdiškus melus apie 
Naujienų Bendrovę? Ar ji ti
kisi šituo keliu sustiprinti 
“bendrą frontą,” apie kurį ji 
nuolatos deklamuoja?

Jei taip, tai ji labai klysta. 
Protaujantieji lietuviai darbi
ninkai iš tų jos raštų padarys 
atitinkamas išvadas apie pa
čius komunistus.

Pas mus visuomeninio dar
bo laukas platus. Tarp apie 
keturių šimtų lietuvių šeimy
nų. čia gyvuoja vienuolika 
draugijų bei organizacijų. Iš 
šių organizacijų didžiuma yra 
aiškiai progresyviai.

Kas link narių, kiek atski* 
rai tos organizacijos turi, 
sunku pilnai pasakyti. Spėja
ma, bus apie du šimtai žmo
nių per visas, kurie įeina di
džiumoj į pašelpines draugi
jas, kurių čia randasi net pen-

■ kios.
Tiesa, pašelpinės draugystės 

nesudaro plačios visuomeninės 
veiklos. Todėl tas darbas gu
la ant politinių, apšvietos ir 
šiaip kultūrinių organizaciją. 
Pastarosios stengiasi reaguot’į 
gyvenimą. Reikia pasakyti, 
kad progresyviam fronte dar
bininkai gražiai kooperuoja su 
mūsų organizacijomis.

, Kur čia logika primesti ko
munistams kaltę už tai, kad 
velionis Jamontas, pasijautęs 
esąs nuskriaustas, ėjo į valdiš
ką teismą jieškoti tiesos (ne
radęs jos “N.” b-vėje)?!

Kai “N-nų” b-vė steigėsi ir 
buvo skelbta, kad ji bus pana
ši į ‘Laisvės” b-vę, tai yra, 
veiks kooperatyviais pagrin
dais, kur kiekvienas turės ly
gų balsą, nepaisant, kiek jis 
turi serų, tai daugelis tų laikų 
socialistų visoj Amerikoj tuos 
šėrus ir pirko. Paskui, kada 
jie pamatė, kad P. Grigaitis 
ir keli kiti individualai baigia 
tą demokratišką tvarką sunai
kinti ir perkasi šėrus, kad, 
balsuojant nuo Šerų, joje bo- 
sauti, kaip jiems patinka, tai 
tie patys darbininkai, ir ko
munistai ir nepartiniai, parda
vinėjo savo šėrus. Tūli jų teko 
velioniui Jomantui, kiti teko 
pačiam Grigaičiui, kuris šian
dien yra pilnas “Naujienų” 
bosas.

Grigaičio gyrimasis su įve
dimu “didesnės” demokratijos 
Naujienų Bendrovėj, negu bu
vo pradžioj — kad įstaigos 
darbininkai sudaro direktoria- 
to didžiumą—yra pigi dema
gogija. Darbininkų direktori- 
atas turėtų didelės demokrati
nės reikšmės tik tokiose įstai
gose, kur dirba tūkstančiai ar 

išimtai tūkstančių darbininkų. 
Tokioj įstaigoj, kaip “Naujie- 

l nų ” spaustuvė, jos darbinin-

—o—
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Kliubas buvo suruošęs kaukių 
balių. Nors tam šeštadienio ' 
vakare žiauriai lietus lijo, bet 
publikos prisirinko nemažai. 
Mat, kliubas pastaruoju laiku 
smarkiai progresuoja, auga • 
nariais ir turtu, taipgi ir vei- - j 
kla. Už tai įgauna visuome
nės simpatijos.

—o— z
Choras Pirmyn tai ta darbš

čioji bitė. Dainininkų grupė 
nedidelė, bet vieningai pasiry-' ' 
žę laikytis. Smagu žymėti tą 
faktą, kad Jaunuolės daininin
kės sustiprėjo ir ant jų rymo 
visas choro išlaikymas. Chor įj 
ro mokytojas Geo. Kazakevi
čius yra ne tik geras orkes^- . 
trininkas, bet ir choro vado- Y

prieš “Naujienas, 
drevėje 
tikro 
operacijos ( ? — “L.’ 
negu buvo pradžioje, 
nalioje bendrovės 
joje buvo draudžiama rinkti į i damas laikraštis. (Tai, 
direktorius darbininkus, kurie " ‘ ‘ ’
dirba “Naujienose” už atlygi
nimą. Toks patvarkymas, aiš
ku, yra priešingas kooperaci
jos principui. Jisai buvo vė
liau panaikintas, ir šiandie 1 šiandien yra Stilsono 
milžinišką daugumą Naujienų dynė.
Bendrovės direkcijoje (dau- paklausė ir šiandien džiaugia- 
giau, kaip tris ketvirtadalius) si. Pruseika ten visai nedaly- 
sudaro “Naujienų” darbinin
kai—iš kiekvieno departamen
to po keletą.

Todėl vadinti 
“kapitalistiška” 
ignorantas arba 
gu “Laisvė” arba jos Krivūlė 
nurodo bent vieną kapitalis- 

į tišką kompaniją, kurią valdo 
iš jos darbininkų išrinkti di
rektoriai !

Komunistiška “demokratija.”

5) Tas šmeižikas “Laisvė- 
! je” įrodinėja Naujienų Ben- 
I drovės “nedemokratiškumą” “L. 
tuo, kad joje “kiek šėrų, tiek irgi sudeda pinigus bažnyčios' diskusinį straipsnį. Jeigu ten 

I galybės arba valdžios viene- ir klebonijos pastatymui, betekąs nors nebuvo pasakyta
.” ' Tai, girdi, priešinga 1 gaspadorių šitam jų turtui pa- 

kooperacijai arba “proletariš-1 skiria vyskupas; ir jeigu pa
kai demokratijai.” Bet sėk-'rapijos nariai bando vyskupo 
mingiausios kooperacijos A- paskirtam klebonui pasiprie- 

' merikoje tai — visiems žino- šinti, tai jisai juos išmeta lauk 
mos kredito bendrovės, vadi- ir apšaukia “bedieviais.” (Čia 

spulkomis” arba tau-1 jau visai kreivai nukalbėta:
parapijų bažnyčios esti užra
šomos vyskupams, o darbinin
kiški kooperatyvai, įskaitant 
“Laisvės” ir “Vilnies”, nėra 
niekam aprašyti. Patys šėri-

Naujienų” Redaktorius.

šią bendrovę 
gali tiktai 
begėdis. Te-

vavo.— “L.” Red.)
Šitokioje “proletar i š k o j e 

demokratijoje,” aįškus daly
kas, kad visi gali balsuoti ly
giai, nežiūrint ar jie daug pi
nigų įdėjo į biznį, ar mažai,— 
kadangi jų balsai vistiek nie
ko nereiškia. (?!—“L.” Red.) 
Tiktai gaila, kad ta “proleta- 
riška demokratija” yra ne pa
čių komunistų sugalvota. Jie
pasiskolino ją iš katalikiškų Sovietų Sąjungą ir viską, kas

2) Naujienų Bendrovė buvo 
I iš karto įsteigta, kaip papras- 

Laisvės” ben- įa korporacija; toks buvo jos 
P° čarteris nuo pat pradžios ir 

raši- toks jisai pasiliko iki šiol. namos 
beje, I Pymo ir skolinimo bendrovė- 

kooperaciją, ! mis (Saving and Loan Asso- 
* t Building and 

O kaip
nuo

nys, įdėtas to komunistų or-, Bendrovės iniciatoriai, 
gano numeryje, iš lapkričio 25 
d.

norėjo steigti 1
Pusė to straipsnio yra pa- bet> ištyrę dalyką, surado, kad ciations arba 

švęsta nagrinėjimui Grigaičio uiinois valstijos įstatymai taip Loan Associations), 
i«»V n n ne? iicmi nmyo vi •• Ln lonni nnn o ei vjausmų,” kuriuos jisai neva suvaržo kooperacijų veikimą,

turėjęs, sukakus sovietų reži
mo 21 metams, 
nai “Naujienų’

. “jausmuose” 
x Grigaičiui, 
kad Trockis 
ku; bet jam 
Trockis buvo susektas, 
gaičiui “liūdna,” kad Zinov- 
jevas, Kamenevas ir Bucha- 
rinas sušaudyti; bet jam taip 
pat “liūdna,” kad Radekas 
dar sėdi kalėjime ir nėra su
šaudytas, ir t. t.

Tačiau šita ekskursija į 
“Naujienų” re d a k t o ri a u s 
“psychologiją,” tai tik įžanga 
į kitą, dar biauresnę, ataką 
prieš Grigaičio asmenį. Esą, 
“Naujienų” redaktorius, kuris 
kalba apie demokratiją, nie
kuomet nebuvo nuoširdus ti
krai demokratijai; jisai 
veidmainis ir apgavikas, 
girdi, jisai—

“Steigė 'Naujienų’ 
operatyvišką (taigi prole

įjose balsuojama, ar ne

Ir ve kas te- 
redaktoriaus 

surandama:
esą, “džiugu,” 
pavirto išdavi- 

gaila,” kad
Gri-

esąs 
nes,

ko

kad laikraštį, skiriamą plačia
jai visuomenei, beveik neįma
noma leisti kooperacijos pa- 

Igrindais. (Na, o kaipgi “Vil
nies” bendrovė tai įmano pa
daryti?—“L’.’ Red.) Koope
racijos leidžiamo laikraščio ne 
tik visi darbininkai, bet ir 
skaitytojai, turėtų būti ben
drovės nariai. ( ?—“L.” Red.) 
Todėl buvo įsteigta bendrovė 
šėrų (akcijų) pagrindu.'>

Čia nesvarbu, ar geras, ar 
blogas buvo toks bendrovės 
steigėjų pusistatymas, bet tai 
buvo ne Grigaičio nuopelnas 
arba kalte, nes jisai bendro
vės steigime nedalyvavo ir 
niekas neklausė jo nuomones, 
kaip ją steigti.

3) Dabar apie tą neva “de
mokratizmą,” kuris pradžioje 
buvęs Naujienų Bendrovėje. 
Negalėdami prisitaikyti prie' 
valstijos įstatymų apie koope-! 
racijas, bendrovės steigėjai 
norėjo bent tiek įvesti joje

“Laisvės” Redakcijos Prie
rašas.—Mums1 nesuprantama, 
iš kur čia P. Grigaitis bando 
surasti, kad “Laisvėje” tilpu- 
sios Krivūlės pastabos gali 
susilpninti bendrą frontą (ku-|^ drrektšr7atas ''turi“ atbulos 
rj jis pats jau dabar^.ma ^reikšmės. Iš vienos puses, 

įstaigos darbininkai direkto
riai gali palinkt į rūpinimąsi 
daugiau savo labu, negu pa- 

__v , v . čios organizacijos; o iš antros
J K.e ’T . f T." I L ,pa.za"?": □ .!•_1 taiP’n.°™! i Pus5s- didžiausiam šėrininkui 

, būna proga pasižvejot dolerių 
iš įstaigos darbininkų — spirt 
juos tapt tūkstantdoleriniais 
šėrininkais, už tai suteikiant 
jiems teisę būti direktoriais. 
O jų rolė—tik “rubber stam- 
pos” rolė, nes , patsai stam
biausias šėrininkas yra visas 
bosas: esi jam geras—gerai; 
ne—eik laukan ir iš direktorių 
ir iš darbo! Gi su kitur dar
bus turinčiais direktoriais rie- 
taip lengva. “Laisvės” ir “Vil- 

, nies” direktoriuosna įeina ir 
jų įstaigų darbininkai, bet 
stengiamasi kuodaugiausiai 
išrinkt į direktorius fabrikų 
darbininkus.

Netiesą P. Grigaitis rašo, 
būk “Laisvės” redakcija var
toja “sąmoningą provokaciją 
prieš ‘Naujienas’.” Tokios in
tencijos mūsų dienraštis nie
kad neturėjo ir nemano turė
ti. “Laisvės” redakcijos noru 
yra visoj kairesnėjėj mūsų 
spaudoj sumažinti tuos kivir- 
čius, apie praeitį pamiršti ir 
žiūrėti, kad ateityj viskas ei
tųsi geriau, -šiuos žodžius ra
šant, Franci joj ir Ispanijoj ko
munistai su socialistais kovoja 
išvien petys petin. Mes norė
tum, kad taip būtų ir Ame
rikoj. Bet ar tokis darbas ga
limas, kai socialistinė spauda 
diena iš dienos be jokio reika
lo puola komunistus? Tą la- 
labai gerai parodo ir virš tel
pąs P. Grigaičio rašinys: už
uot atsakyti Krivūlei gražiai į 
tuos netikslumus, jei tokių pa
sirodė jo rašinyj, jis sielojasi 
ir kolioja kitus!

svetimženklius). Juk P. Gri-1 
gaitis savo laikraštyje diena 
iš dienos puola komunistus,

racijos skolinasi savo tvarky-, mūsų bendradarbio Krivūlės 
mosi formas iš parapijų.— straipsnį į “Laisvosios Sakyk- 

Red.). Parapijonai juk j los” skyrių,—vadinasi, kaipo 
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nors nebuvo pasakyta 
taip, kaip ištikrųjų buvo su 
“N-nų” b-ve, tai; einant laik
raštine etika, P. Grigaitis ar 
kas kitas galėjo be koliojimų 
ir faktų iškraipymo į tai at
sakyti ir užtenka.

Dabar gi jis surašė savos 
rūšies “visų šventų litaniją,” 
į kurią sudėjo tuos taip savo 
nudėvėtus “argumentus,” kaip 
pav., būk socialistai laikomi 
Sovietų kalėjimuose, arba būk

Bendras vaizdas iš CIO suvažiavimo Pittsburghe, kur buvo įkurtas Kongre
sas Industrinių Organizacijų.

vas.
Pastaruoju laiku choras mo

kinasi naujų gražių liaudie^ 
dainelių, kurias rūpestingai 
rengiasi sudainuoti savo rei> 
giamoj vakarienėj, kuri įvyks 
šį sekmadienį, gruodžio 4 čL 
A. ir J. Kasmočių svetainėj, 
91 Steamboat Rd., Great 
Neck. Prasidės 4 vai. Vaka> 
rienė ir programa — lygiai 5 . | 
vai. vakare.

Programos išpildyme daly
vauja: Pirmyn' Choras, vado- • 
vybėj G. Kazakevičiaus; H. ir 
L. Hamsky, grajys ir šoką; 
Phyllis Sangale, šoks klasiš
kus šokius; Pirmyn Choro 
Merginų Sekstetas, dainuos po 
vadovybe D. Krause; A. Viš- 
niauskas iš Bayonne, N. J.’, 
dainuos solus, šokiams grieš
Geo. Kazakevičiaus orkestrą.:

Vakarienę prirengs mūsiį 
virėjos ir iki valiai visiems bus 
skanių valgių. Prie valgio bus 
duota ir gėrimų. Pirmyn Cho
ras, kaip matote, duos dide- Y 
lį, neskūpų ir linksmą, drau
gišką visais žvilgsniais vaka
rą. Tik už vieną dolerį ypa- 
tai. Vien tik Šokiams 40c.

šiuo sykiu ne tik mūsų ir ' 
mūsų apielinkės choro drau
gai, bet ir brooklyniečiai 
iš kitų kolonijų visi dalyvaus.
Meno dėlei susieisime.

F. Kl—ton. / ;

Italija Reikalauja Partne- ’ 
rystės Suezo Kanale .

______
Roma. — Kada čia atvyks 

Anglijos premjeras Cham
berlain ir užsieninis minis- , jį fij
teris Halifax, tai Mussolinis 
reikalaus priimt Italiją į 
Suezo kanalo partnerius ar
ba bent numušt mokesčius 
už praleidimą Italijos laivų 
per tą kanalą iš Viduržemio 
Jūros j Raudonąsias MariaŠ.

-----------------------Daugiau Italų su Popiežium 
Negu su Mussoliniu

Roma, lapkr. 29. — Kad 
didelė dauguma italų prita
ria popiežiui, tai Mussolinis 
žada varu verst žmones pa
sisakyt, ar jie eina su po
piežium ar su fašistine vals
tybe.
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PHILADELPHIA, PA

“LAISVĖS” BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Šokiams Gros A. Habricchuk Orkestrą

t

WORCESTER, MASS

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrėhgtos dvi koplyčios duo-

lapkričio 26 d. 
kada SLA.Chk 
1930 metais su- 
keletas narių su

ir Silkių 
Lietuvos 
artinasi, 
vakaras

•K 
f-

kad į mūsų 
jaunuoliai.

susirinkimas, 
Smarkiai dan-

PROGRAMA:
N. Statkevičiiite, sopranas 
Sapovičiūt&s, šokikės 
Merginų Sekstetas .
Vaikų Balalaikų Orkestrą
A. Habricchuk, armonistas 
Lyros Choras

Parankumai Pagerinti

priešakio cementiniai 
naujai išlieti, iš šono 
pataisyti; skiepo dū

ki e-

Kalbės R. Mizara, “Laisves” Redaktorius

KONCERTO
“Lister,” Ispanų Choras 
Antonio Qiiintaiiia, gitaristas 
Lolita Larfea, sopranas 
S. Kuzmickas, baritonas 
VaidŽiulieno ir Duktė, dainuos 

duetus ir solus

MATTHEW P. BALLAS
. (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

THE STANTON HALL
360 Snyder Ave. Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų 
Vakarienė 6 vai., o šokiai 7:30 vai. vakare

’j

M

i

RAISTAS
LAISVI

Lawrence, Mass.
Ketvirtad., gruodžio 1,1938

(Tąsa) % *
Perleidę savaitę visokių atsitikimų, vaikai pradėjo 

suprasti, ko prie jų užsiėmimo reikia: jau žinojo viso
kius laikraščius ir po kiek kurio pasiimti, taip pat, ko
kiems žmonėms kuriuos pasiūlyti, kur eiti, ir kur ne. 
Po to, išėję iš namų ketvirtą valandą ryto, jie bėgioda
vo po gatves pirmiau su rytiniais laikraščiais, o vėliau 
su vakariniais, namon gi pareidavo vėlai vakare, turė
dami užsidirbę po dvidešimts ar trisdešimts centų, o 
pasitaikydavo, kad pelnydavo ir po keturias dešimts cen
tų. Iš tų jie turėdavo užsimokėti už parvažiavimą, nes 
eidavo toli į miestą. Bet toliau, susipažinę su kitais, jie 
daugiau dalykų sužinojo, o ypatingai, kaip už dyką 
parvažiuoti. Jie taikydavosi užšokti ant gatvekario, kada 
konduktorius nežiūri, ir įsimaišyti tarp žmonių, ir iš 
keturių sykių vis būdavo pasitaiko, kad tris sykius ne
klausia, ar tai nepatėmijęs jų, arba manydamas, kad jie 
jau užsimokėjo. O jeigu pasitaikydavo, kad užklausdavo, 
jie pradėdavo j ieškoti po kišenius, o paskui ipidavo gar
siai verkti ir tarpais pasitaikydavo, kad kokia geraširdė 
sena moteriškė užmokėdavo už juos, o jei ne, tai bandy
davo tokiu pat būdu apeiti kitą konduktorių. Jiem, žino
ma, rodėsi, kad šitaip daryti yra visai teisinga. Keno gi 
kaltė, jei konduktorius ne nuo visų gali surinkti fėrus 
už važiavimą rytmečiais, kada visi į darbus traukia, 
arba vakarais, kada namon grįžta ir kada gatvekariai 
esti prisikimšę? Be to, žmonės kalbėdavo, kad kompa-l 
nijos yra vagys, nes jos su pagalba parsidavusių jų joms 
politikierių yra gavusios teises daryti biznį miesto gat
vėse. , . h

Dabar, kada jau žiema praėjo ir sniego jau nebuvo 
ko bijotis, nereikėjo pirkti anglies ir kitas kambarys 
buvo užtektinai šiltas, galima suguldyti vaikus, kada 
tie pradeda verkti, taip pat turint užtektinai pinigų 
galą su galu sudurti, tai ir Jurgis buvo ne toks piktas, 
kaip pirmiau. Su laiku žmogus prie visko pripranti, taigi 
ir Jurgis priprato gulėti lovoje, neturint ką veikti. Ona 
matė tai, ir saugodavosi sugadinti tokį jo ramumą, tad 
nieko nepasakodavo, kiek jai reikia nukentėti. Dabar 
dažnai užeidavo pavasario lietūs ir Ona dažnai turėdavo 
važiuoti į darbą, nepaisant iškaščių; ji kas kart buvo 
labiau išblyškus ir kai kada, nepaisant jos besistengimo, 
kad Jurgis to nepatėmytų, jai gaila būdavo, kad jis 
apie tai nežino. Jai. rūpėdavo, ar jis dar vis tiek paiso 
apie ją, ir ar jo meilė nesumažėjo. Ji beveik visą laiką 
turi būti atskirta nuo jo, turi kęsti savo nesmagumus, 
kuomet jį kitoki nesmagumai teriojo, o kada pareidavo 
namon, tai būdavo labai nusikamavusi ir jei jie ir pra
dėdavo apie ką pasikalbėti, tai tik apie savo vargus taip, 
kad gyvenant tokiose apystovose geresniems jausmams 
ir vietos nebūdavo. Ona labai tuomi rūpindavosi ir bū
davo naktį apkabina savo didįjį vyrą ir net ima verkti, 
norėdama žinoti, ar ištikro dar jis ją myli. Jurgis, su- 
teriotas ligos ir skurdo, paprastai nežinodavo, kas darosi

kiekviename kambaryje, į kurį galima įeiti, bet pamatęs, 
kad niekur darbo negalima gauti, jis raminosi, kad gal 
pasitaikys proga kurioje nors vietoje, ką jau buvo ap
lankęs keletą dienų atgal; taigi pradėjo eiti per jas 
išnaujo, kol kompanijų policistai ir tėmytojai jį gerai 
pažinojo ir grasindami išvydavo. Tada jam •nieko dau
giau neliko, kaip tik eiti rytmetį su minia žmonių ir 
prasigrūdus, stovėti pryšakinėse eilėse, godžiai laukiant, 
ar ne priims, o paskui eiti namon ir žaisti su Katriute 
ir vaiku.

Jurgis juo labiau atjautė tą, kad dabar jis jau supra
to, ką tai reiškia. Pradžioje jis buvo smagus ir stiprus 
ir darbą gavo tuojau, pirmą dieną, bet dabar jis jau 
buvo antraeilis, sugadintas daiktas, ir jiems jo jau ne
reikėjo. Kas buvo jame geriausio, tą jie jau išnaudojo, 
nualino jį savo skubinimu ir nepaisymu apie žmogų ir 
dabar numetė šalin! Jurgis susipažino su daugeliu kitų 
bedarbių ir persitikrino, kad ir juos tas pats likimas 
pasiekė. Tarp jų, žinoma, buvo daugelis atvykusių iš 
kitų vietų, nubaigtų kitose dirbtuvėse; tarp jų buvo 
daugelis netekusių darbo per, savo pačių kaltę, nes, duo
kime sau, daugelis negali atstovėti tokios nykumos— 
pradeda gerti. Didžioji pusė vienok buvo tai tik nualin
tosios dalys didžiosios, begailestingosios skerdyklų maši
nerijos; jie dirbo ten, skubino, kad tesėti su kitais; 
kažkurie jų dirbo per dešimtį ar dvidešimtį metų, kol 
pagaliau, atėjo laikas, kad jie jau negalėjo spėti. Kai 
kuriems bosai atvirai pasakė, "kad jie jau per seni, o 
darbui reikalingi esą apsukresni vyrai; kitus atstatė 
kai tik proga pasitaikė, kada tieji kur nors neatsargūs 
pasirodė, ar atliko ką nors neužtektinai gerai; daugiau
siai vienok neteko darbo tokiu pat būdu, kaip ir Jurgis. 
Per ilgą laiką jie dirbdavo, kiek galėdami, o maitinda
vosi labai blogai, taigi pagaliau ir pradėdavo liegti; 
arba pasitaikydavo, kad įsikirsdavo ir gaudavo kraujo 
užnuodinimą, ar taip kokia nelaimė patikdavo juos. Jeigu 
kuris pasveikęs, ir gaudavo darbo, tai tik jei “susižino
davo” su bosu. Abelnai, jie sirgusių jų, nepriimdavo, ne 
bent tik tais atsitikimais, kur firma būdavo kalta, kai 
darbininką sužeidė; bet prie tokių atsitikimų jie nu
siųsdavo apsukrų apdokatą išgauti nuo sužeistojo parašą, 
kad tas nesikabinsiąs prie kompanijos; jeigu gi darbi
ninkas pasirodydavo per smarkus, nesiduodavo tokiu 
būdu save apeiti, tai jam prižadėdavo visados duoti dar
bo. Tokį prižadėjimą jie pildydavo dvejus metus, nes 
Amerikoje dveji metai tai yra taip vadinamas “apriba- 
vimo įstatymas,” tai yra, jeigu neskundei per dvejus 
metus, arba ir šiaip kokiam dalykui įvykus, jeigu pra
sitęsia dveji metai, jau paskui negali pa j ieškoti. Taigi po 
dvejų metų darbininkas negali skųsti ir jie tada jau 
neprivalo juo rūpintis.

Kas pasidarydavo su žmonėmis tokiems dalykams 
įvykus, priklausydavo nuo apystovų. Jeigu darbininkas

Lawrencio “Bulvių 
Parengimas” naudai 
Šelpimo Fondo jau 
nes tas milžiniškas 
bus gruodžio 10, 6 vai. vaka
re, Kliubo apielinkinėj žemėj. 
O jei oras pasipriešins, tai at
sibus apatinėj salėj. Gražiam 
orui pasirodžius, buš tikrai 
tam įtaisyta kepyklos bulvėm 
kepti, o silkių bus šimtai. Iš
rinktosios geriausios Lawren
cio gaspadinės gamins valgius. 
Jos pasižadėjo ir kitų įvairių 
valgių pagaminti, kaip tai, 
kilbasų su kopūstais, naminės 
babkos ir kitų skanių užkan
džių. Prie to, bus ir gėrimų, 
minkštų ir stiprių.

Įvykusiam Lietuvos šelpimo 
Fondo posėdyj lapkričio 26 
buvo svarstyta virš minėtos 
vakaruškos. Gaspadoriai ra
portavo, kad jau pusėtinai ti- 
kietų išparduota ir tikisi tu
rėti svečių iš kitų miestų. Spe
cialiai muzikantai gros lietu
viškas polkas ir suktinius. Se
kančios gaspadinės vaišins 
suomenę: N. Pajerskienė, 
Peslikienė, O. Milienė ir 
šimkonienė.

Kitas susirinkimas bus lai
komas po vakaruškų šeštadie
nį, gruodžio 17, 4 vai. po 
pietų, kuriame bus duotos at
skaitos ir svarstoma daugiau 
veiklos. Visi delegatai mel
džiami atsilankyti į šį posėdį, 
nes reikia būti prisirengusiems 
finansiniai ir morališkai, jei 
Lietuvą užpultų grūmojanti 
fašistai.

A. Markevičiūtė.
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ir stengdavosi atsiminti, kada paskutiniu kartu jis buvo būdavo gerai išsilavinęs, tai gal turėdavo sutaupytų pi-
įpykęs; abelnai, Ona turėdavo dovanoti jam ir verkdavo 
viena, kol užmigdavo.

Balandžio pabaigoje Jurgis nuėjo pas daktarą ir 
tas, davęs tam tyčia pritaisytus diržčlips suvaržyti kulnį, 
pasakė, jog jau galėsiąs į darbą grįžti. Sugrįžti į darbą 
neužteko daktaro leidimo, kaip Jurgis persitikrino. Nuė
jus į Brown’o skerdimo skyrių, bosas pasakė jam, kad 
nebuvo galima išlaikyti jam darbas taip ilgai. Jurgis 
labai gerai žinojo, jog “tas reiškė, kad bosas surado kitą 
darbininką, kuris darbą atlieka taip pat gerai, kaip ir jis, 
o todėl nėra reikalo kokias nors atmainas ten daryti. 
Dar valandėlę jis pastovėjo duryse, žiūrėdamas, kaip jo 
draugai ir pažįstamieji dirba ir jautėsi, tarytum, pats 
būtų patapęs išmata.. Paskui jis išėjo ir t atsistojo be- 

/ darbių minioje pas vartus.
Pats Jurgis dabar nesitikėjo taip greit darbą gauti, 

nes suprato jau nesąs tuomi dideliu, gerai išrodančiu vy
ru, tarp pulko bedarbių, kokį bosai tuojau pamato; 
dabar jis buvo liesas ir sunykęs, drapanos nuskurę; 
abelnai, išrodė visiškai suvargęs. O ten buvo šimtai, 
kurie išrodė ir jautėsi taip pat, kaip ir jis, kurie ne 

• vieną mėnesį goglinėjo po Packingtown’ą melsdami, kad 
jiems kokį nors darbą duotų. Tai buvo kritiška valanda 
Jurgio gyvenime ir jeigu jis būtų silpnesnio būdo, tai 
gal būtų nuėjęs tuo keliu, kaip ir kiti. Bedarbiai vargšai 
būdavo stovi apie skerdyklas apstoję kas rytą, kol polici
ja juos nuo ten nuvaiko, tada jie susirenka- į aplinkines 
karčiamas. Retai kas eidavo į vidurį pasikalbėti su bosais, 
nes iš ten dažnai nedailiai juos išvydavo; jeigu nieko 
nelaimėdavo paryčiu, tai jiems nieko daugiau nelikdavo, 
kaip tik stumdytis po aplinkines karčiamas per dieną 
ir per naktį, o anksti rytmetį vėl grįžti prie vartų. Jurgis 
nereikalaudavo^taip daryti iš dalies todėl, kad jau buvo 
dailus oras ir jis neprivalėjo sėdėti viduje, o antra, jo 
žmonos paveikslas visados stovėjo jam akyse. Jis turįs 
gauti darbą, sakydavo jis pats sau, stengdamasis per
galėti nusiminimą. Jis turįs gauti darbą! Jis turįs vėl 
gauti kur nors vietą ir sutaupyti šiek tiek pinigų pir
miau, negu žiema užstos.

■ Bet jis jokį darbą negalėjo gauti. Jis kalbėjosi su 
unijos nariais, nes .prie unijos laikėsi kiek tik galėdamas 
per visą tą laiką, ir meldė tųjų užtarti nors žodį už jį. 
Jis apsilankė pas kiekvieną, su kuriais tiktai buvo susi
pažinęs, klausdamas, ar jie nežiną kur kokios vietos. 
Jis per dieną vaikščiojo po skerdyklų pastatus ir į sa
vaitę, ar dvi jis buvo apsilankęs visose skerdyklose ir

nigų, už ko nors kito stvertis. Geriausiai apmokamieji 
darbininkai buvo kapo to j ai ir jie gaudavo penkiasde
šimts centų per valandą darbo ir padarydavo penkis, 
arba šešis dolerius per dieną, dikčiai darbo esant, o 
vieną dolerį arba du, darbams sumažėjus. Tiek gaunant 
buvo galima pragyventi ir dar atidėti, bet kiekvienoj 
skerdykloj buvo tiktai apie pusė tuzino kapotojų, o vienas 
iš jų, kurį Jurgis pažinojo, turėjo dvidešimts du vaiku 
ir visi pasitikėjo, užaugę, pastoti kapotojais, kaip ir jų 
tėvas. Paprastam darbininkui, kuris uždirbdavo dešimtį 
dolerių savaitei, esant dideliam pareikalavimui mėsos, 
o penkis dolerius, esant mažai darbo—na, tai priklausy
davo nuo to, kaip senas jis jau būdavo ir kiek namie jis 
turėdavo užlaikyti. Nevedęs vyras galėdavo kiek sutau
pyti, jeigu jis negerdavo, arba būdavo saumylys—tai yra, 
jeigu jis nepaisydavo, kaip ten einasi jo tėvams, ar jo 
mažiems broliams ar seserims, arba kitiems kokiems 
giminėms, jeigu jis jų turėdavo, o tik rūpindavosi vien 
apie save, atydos visai neatkreipdamas, kaip ten einasi 
unijos nariams, jo draugams, arba kaimynams, kurie 
kituose namuose, šalę jo, gal badu miršta.

(Bus daugiau)

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pa- 
šelpines Draugijos Veikimas

L. S. ir D. P. D. pirm. W. 
J. Norris trustisų ir valdybos 
susirinkime pateikė sumany
mą padaryti vajų gavimui 
naujų narių. Sumanymas li
kosi priimtas. Taipgi nutarta, 
kad vajaus laiku nuo 16 iki 
35 metų amžiaus nupiginti 
įstojimo kainą per pusę ir dar 
prie tų sumanymų suruošti 
vajaus balių ir kurie atsilan
kys į balių, tai kaip seni, 
taip ir nauji nariai, gaus po 
25c baliavojimui.

Spalių 11-fti visuotiname 
organizacijos susirinkime per 
trustisų ir valdybos sekreto
rių buvo pateikti šitie suma
nymai 
tarta, 
sausio

Draugingumas Grįžta SLA 
57-toj Kuopoj

Po suvirs 8 metų garsioji 
SLA 57 kuopa pirmą sykį at
laike savo metinį balių Lietu
vių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Balius įvyko

Nuo laiko, 
cagos Seimas 
skilo, 57 kp.
pagelba Vitaicio perorganiza
vo L. U. Kliubo svetainėje. 
Ten kuopa ir egzistavo. Da
bar, pakitėjus Centro Valdy
bai, ypač po pastarojo seimo, 
kuomet pasikeitė organo 
“Tėvynės” redaktorius, su
mažėjo fašistinės propagandos 
varinėjimas bei kiršinimas na
rių,-tai ir 57 kp. nariai.rado 
galimybės savo senojoj buvei-

--------- ,-------------------------- -J--- 
nėj (Lietuvių Svetainėj) lai
kyti balių ir gana draugingai 
ir skaitlingai praleido vakarą, 
maišydamiesi sykiu su LDS 
nariais.

Tai geras apsireiškimas, 
kad griežtumai mažinasi. 
Kuopoje yra senyvų darbuo
tojų ir neblogai gyvuoja. Se
niokas šimkonis nešiojasi jau
nuolių žurnalą „ “Voice” ir 
stengiasi užrašinėti. LDS '57 
kp. irgi tą patį žurnalą smar
kiai remia. Reiškia, abi kuo
pos į tą patį tašką muša.

Beje, visi žinokite, kad šį 
sekmadienį, gruodžio 4 d., irgi 
įvyksta balius LDS 57 kuo
pos. Tai bus šaunus' balius, 
nes Olympia Parko vasarna
my bus, bus ir orkestrą, ir 
skanių valgių ir įvairių gėri
mų.

LDS 57 Kp. Koresp.

ir likosi užtvirtinti. Nu- 
kad vajus tęstųsi iki 
mėnesio.

Pasekmes

Lapkričio mėnesį visuotina
me draugijos susirinkime pro
tokolų raštininkas jau turėjo 
daugiau darbo, nes turėjo 
perskaityti 40 aplikacijų. O 
kur dar galas! Aplikacijos vi
sos buvo priimtos. Iš aplika
cijų pasirodė, 
draugiją rašosi 
Smagus buvo 
ūpas pakilęs.
buojasi mūsų pirmininkas W. 
J. Norris, A. Khsparaitis, (ris
tikas), Al. Morris, Atkins ir 
kiti.

Vajaus balius, kuris įvyko 
lapkričio 23-čią, pavyko kuo 
puikiausiai. Netik nariai da
lyvavo, bet dar turėjome daug 
svečių.
Namo

Iš 
laiptai 
laiptai
rys naujos padarytos; 
mas pagerintas. Viduje, elek
tros svičiai įdėti, kur buvo rei
kalinga ; moderniškos lempos 
sudėtos, kur dar buvo seno
viškos; baras pagerintas, nau
jas, moderniškas .registers 
nupirktas, 
mui ir virimui naujausios 
rūšies moderniškas pečius 
nupirktas; graži pato gi 
sinka įdėta; šiltas ir šaltas 
vanduo bėga.

Į viršų geros rūšies šildo
mas pečius nupirktas; moder
niškas vandens fontanas įdė
tas ir daug mažesnių dalykė
lių pataisyta. Taipgi šį metą 
nepaprastai daug ligonių tu
rėjome, taipgi vieną nabaš- 
ninką. Jurgis Lukas pasimirė. 
Su visais ligoniais ir mirusiais 
teisingai atsiteista.

Sutraukus viską į krūvą, 
sudaro didelę sumą pinigų ir 
ta didelė suma pinigų buvo at
mokėta iš šių metų įplaukų. 
Taigi mums visiems yra ma
toma, kad nei vienas penas 
neturėjo progos pasprukti 
šelmystės keliais. Tais paran- 
kumais, kurie buvo padaryta 
šį metą, ne tik mes nariai tu
rime progą* pasidžiaugti, bet ir 
tie, kurie renduoja, džiaugia
si.

Už tuos milžiniškus atliktus 
darbus ir už palaikymą pui
kios tvarkos kreditas priklau
so draugijos valdybai.

Gruodžio 13-tą įvyks prieš- 
metinis susirinkimas, ir bus 
valdybos rinkimas. Dabartiniu 
laiku baro gaspadorium yra 
ristikas A. Kasparaitis. Ren
gia mankštinimo ristynes kas 
nedėldienis po pietų; šokius 
rengia subatos vakarais. Įžan
ga veltui. Narys.

Angly “Ketveriukam” Suėjo 
Treji Metai Amžiaus

St. Neots, Anglija. — Su
kako treji metai Miles šei
mynoj keturiem kūdikiam, 
gimusiem vienu pradėjimu. 
Visi keturi, mergaitė ir trys 
berniukai, sveiki ir gražiai 
auga.

Kas tai siūlė motinai 50 
tūkstančių doleriiį, kad ati
duotų vienų kūdikį įsūninP 
ir augint. Motina atsakė, 
“neduočiau ir už penkis mi- 
lionus dolerių nė vieno iš 
jų.”

Harrison ■ Kearny, NJ
Lietuvių Atydai

Sekmadienį, 4-tą d. gruo
džio, įvyks platus lietuvių' su
sirinkimas 15-17 Ann St., Har
rison, N. J. Pradžia 2-rą vai. 
dieną. Susirinkimo tikslas — 
padėti pamatą Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopai.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 136 kuopos susirinkime, 
laikytame 6-tą d. lapkričio, 
buvo išrinktas komitetas iš 
penkių, kuriam buvo pavesta 
prirengti visą procedūrą padė
jimui kertinio akmens LDS 
kuopai. šiame susirinkime 
dalyvaus iš LDS centro ir Tre
čio Apskričio atstovai, bus ir 
įstojimo aplikacijos ir kiti rei
kalingi dalykai atvesti. Tad 
visi ir visos dalyvaukite skait
lingai. Šios dvi lietuvių kolo
nijos skaitlingai apgyventos 
lietuviais ir jose nesiranda 
LDS kuopų. Vietos veikėjai 
prašomi tuomi susidomėti, pa
gelbėti LDS kuopą suorgani
zuoti. A. Matulis.

Anglijos Valdžia Tikrumoj 
Yra Žydų Priešininkė

Berlin.
dienraštis “Berliner Tage- 
blatt” rašo, kad, matyt, ir 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain yra 
žydų priešas. “Tageblatt”
sutinka su lenkų “Wieczor 
Warzawski,” kad Chamber
lain ir Anglijos vidaus rei
kalų ministeris S. Hoare yra 
“prieš-žydiški” politikai.

Kaip minimi Berlyno ir 
Varsa vos laikraščiai nuro
do, tai Anglijos valdžia tik 
šneka apie prieglaudą Vo
kietijos žydam, bet net pa
tys anglai neima rimtai do
mėn tų šnekų.

Sekmadienį

Gruodžio 4 December

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patąrt)»vi- 
mas bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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> Paterson, N. J.
Parodys Ateitis, Analyzas 

Praėjusių Rinkimų
Šiuos faktus surinko Lco 

Perlis, valstijos organizatorius 
Labor Non-Partisan League.

Reakcionierių spauda, pri
rašydama po astuonias špal- 
tas, džiaugiasi, kad Roosevel- 
to Naujoji Dalyba pralaimė
jo rinkimus, nes Roosevelto 
remiami kandidatai—AI u r p h y 
Michigan valstijoj, Benson 
Minnesota valstijoj, LaFollette 
Wisconsin valstijoj, Jerry O’
Connell Montana Valstijoj — 
nebuvo išrinkti. Priešai ran
kom plodami džiaugėsi, kad 
II. Hoover laikai sugrįš.

Bet paanalyzavus praėju
sius rinkimus, štai kas pasi
rodo: Californijos valstijoj 
tapo išrinktas į gubernatorius 
Gilbert Olson, jis ne tik remia 
Naująją Dalybą, bet jo yra 
platforma paliuosuoti Thomą
Mooney ir Billingsą iš kalėji-|ta

Merginos ir vaikinai susi
organizavo į CIO uniją ir pa
reiškė ponui W. T. Grant, ar 
mokėsi 25c į valandą, ar mes 
streikuosim. Ponas W. T. G. 
manė, kad darbininkai tik blo- 
fina. Jis pareiškė, “aš jus 
visus išmesiu iš darbo, o pa
imsiu naujus, nes daugybė 
dirbs už tiek, kiek aš duosiu.”

Merginos ir vaikinai, visi, 
kai vienas, paskelbė streiką. 
Pradėjo pikietuoti storą. Po
nas W. T. G. pasišaukė poli
ciją.

Nežinia, kas bus iš šios ko
vos. Ateitis parodys.

W. T. Grant Co. turi 480 
storų 38 valstijose. W. T. G. 
turi 650,000 Šerų. Nuo bir
želio iki lapkričio, 1938 m., 
įeigos pasiekė $455,000, o jo 
viršininkai, pav., prez. K. D. 

| Gardner, gauna algos į me
ilus $65,348. Vice-prez. Edge- 
| comb, $33,223.

Ir dėl šnipų-šnipelių saugo
jimui darbininkų, kad nesusi- 

1 organizuotų į unijas, išmokė- 
nuo sausio 1, 1938, $26,-

Cleveland, Ohio
Įvairios Naujienos*

šeštadienį, gruodžio 10 d;, 
lietuvių komunistų kuopa ren
gia baztfrą lietuvių darbinin
kų svetainėj, 920 E. 79th St., 
vakare. Bazaras yra rengia
mas tuo tikslu , kad išpildyti 
lietuviam paskirtą kvotą, 150 
dolerių, dėl “Mid-West Daily 
Record” ir abelnai visam vei
kimui — radio prakalbom, 
kur komunistai jau keletą sy
kių kalbėjo.

m o.
New Yorko Rinkiniai

Naujosios Dalybos kandida
tai laimėjo. Gubernatorius 
Lehman, senatorius Wagner 
ir Vito Marcantonio. Tai pa
sirodo, kad progresyviai ir 
progresas auga New Yorko 
valstijoj.

Reakcionieriai baugina pi
liečius raudonuoju baubu, bet
jie gavo didelę nosį. Visai ■ 
gerai padarė balsuotojai, kad į 
uždavė smūgį visai reakcijai, i 
kartu ir fašistams.

420.
Štai kiek kompanija pinigų 

gauna. O darbininkas — tik 
suvytusią-supuvusią špygutę.

Pranešu, Pątersono ir apy
linkės gyventojam, kad strei- 

1 kieriai prašo nepirkti to ka- 
i pitalisto krautuvėse, kol jis 
j neišpildys darbininkų reikala- 
| vinių.

J. Matačiūnas.

Harrison, N. J.
Paanalyzuosime New Jersey Lietuvių Literatūros Drau- 

! gijos 136 kuopos susirinkime, 
Į senatorius tapo išrinktas laikytam lapkričio 6 d., buvo

republikonas Warren Bar- skaitytas laiškas nuo Lietuvių 
bour, 45,330 balsų dauguma Darbininkų Susivienijimo Tre- 
prieš demokratą William H. į čio Apskričio komiteto. Laiš-

Ohio valstijoj reakcionieriai 
nuolat atakuoja pažangiąsias 

i unijas ir jų veikėjus, prikerg
dami jiem raudonumą, ir tuo- 
mi mano susilpninti progre
syvių poziciją. Kad atmušti 
reakciją ir jos puolimus prieš 
progresyvius, Komunistų Par
tijos kalbėtojai jau ne sykį 
spėjo atsakyti į. reakcinius už
metimus progresyviam žmo
nėm ir Komunistų Partijai. 
Komunistų Partija visuomet 
negali atmušti priešingos pu
sės šmeižimus ir puolimus, 
neturėdama finansų panaudo
ti radio prakalbom, skleidi
mui literatūros ir geros pro
pagandos.

Todėl, kad sukelti finansų, 
mes lietuviai būtinai turim 
dirbti, kad šis bazaras gruo
džio 10 d. būtų pasekmingas 
ir kad mes išpildytumėm šią 
kvotą.

Kuopos rengimo komisija 
prašome visų prisidėti, paau
kaujant kokį daiktą bazaruįn 

" • o
Komunistų Frakcijos ir Kuo

pos Ruošia Parengimų ir
Prakalbų Maršrutą

Šią Žiemą

Naziai Nubaus žydus 600 
Miiionų Dolerių

Po to, kai naziai išrinks 
$400,000,000 baudos iš žy
dų už tai, kad žydas jaunuo
lis Grynszpan nušovė Vo
kietijos ambasados tarnau
toją Paryžiuj, ir kai išvers 
iš žydų dar $200,000,000 už 
nuostolius, kuriuos patys 
naziai padarė per pogro
mus prieš žydus, tai žydų 
labdarybės jau nedaug te
galės sušelpt savo tautie
čius bedarbius ir šiaip pa
vargėlius.

Įveikt Chinus Tai Dar Ilgas, 
Sunkus Darbas

Kas liečia karą Chinijoj, 
tai generolas Tojo dar ne
mato jam galo. Jis sakė, jog 
Chinija tebeturi apie 1,000,- 
000 vyrų armiją ir apie 
500,000 partizanų, kurie už
nugaryje visų frontų užpul
dinėja japonus. O jei Chi- 
nijos valdžia, galop, ir pasi
duotų, dėl to dalykai mažai 
persimainytų, nes chinų 
partizanų armija nesiliaus 
veikus prieš japonus,—kaip 
pripažino Japonijos karo 
vice-ministeris gen. Tojo.

Japonija griežtai atsisako 
atidaryt Yangtze upę Chi
nijoj laivams Amerikos, 
Anglijos, Franci jos ir Itali
jos.

Choristai kviečia visus skaitlingai 
dalyvauti, mes užtikriname, kad ne
sigailėsite. — įžanga tik 40c — Ko
misija. (281-282)

HARRISO1JĮ-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks 4 d. gruodžio, 2:30 vai. p. p., 
115-17 Ann St., Harrisone. Prašome 
visų draugų dalyvauti šiame susi
rinkime, gausite knygą “Ūkanos,” 
taip pat turime įvairių komisijų ra
portus išklausyti. Todėl dalyvaukite 
laiku. — K. K. Sekr. (281-282)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 4 
d., 2 vai. po p., pas dd. Vainauskus, 
55 Miami St. Visi nariai dalyvauki-j 
te, ir naujų narių atsiveskite. — J. 
Egeris, Kp. Org. (281-282)

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus nedėldienį, gruodžio 4 
d., 1 vai. po pietų, 4097 Porter St. 
Visi nariai dalyvaukite, bus kuopos 
valdybos rinkimas 1939 metams. 
Taipgi, kurie esate neužsimokėję už 
šiuos metus duoklių, turite užsimo-
keti, kad neliktumėt skolingi ki
tiems melams. — A. Gailušis.

(281-282)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 1 d., 4634 Milnor St. Pradžia 8 
vai. vak. Visi nariai laiku būkite, 
nepamirškite, kad “Laisves” Bankie- 
tas visai arti, 4 d. gruodžio, tai tu
rime būti gerai prisirengę prie dar
bo. — J. Mickis. (280-281)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gruodžio 1 d., 7:30*/. v. 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Prašome visų narių dalyvauti, užsi
mokėkite užvilktas duokles. Knygos 
jau atėjo iš Centro. Taip pat bandy
kite atsivesti nors po vieną ndują 
narį prirašyti prie organizacijos. — 
Prot. Sekr. J. B. (280-281)
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
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417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. .
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.
, ---

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIO UGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

organi- Centro

J. Ely, Frank Hague robe- 
rinę štampą. Analyzas paro
do, kad Barbour yra fabrikan
tas ir turi daugelį fabrikų, 
vieną Paterson, N. J. Bet jo 
fabrikų darbininkai
zuoti į CIO. *W. B. balsavo 
už S. S. Act, už National La
bor Relations Act, pasmerkė 
Jersey City Hitleriuką Praną 
Hague, reikalaudamas, kad 
P. H. liautųsi neigęs civiles 
teises, leistų organizuotis į 
CIO unijas. Passaic County 
laimėjo visi republikonai pro
gresyviai. Reakcionieriams di
delis smūgis.

L. Non-P. L. indorsuoti kan
didatai laimėjo: Morris Coun
ty — Henry R. Sperling, še
rifas; Essex County — Samu
el S. Jester, rep., kandidatas 
į assembly, laimėjo 131,101 
balsų. Taipgi laimėjo 1-mam 
kongreso dist. Charley A. 
Wolverton, progresyvis ir 
Naujosios Dalybos rėmėjas.

Naujosios Dalybos rėmėjai 
laimėjo Bergen County, Hud
son, Ocean, Monmouth, 
Middlesex. ''*•

Dar reikia prisiminti, kad 
Passaic County Oscar R. Wi- 
lensky į assembly laimėjo 
prieš dem. oponentą. O. R. 
W. yra Naujosios Dalybos rė
mėjas. Taipgi Robert Wardle 
j “freeholder” laimėjo. R. W. 
yra Central Darbo Unijos 
Passaic County prezidentas ir 
Plumber Unijos biznio agen
tas. Galima sakyti iš kalno, 
kad Patersone miesto majoru 
bus išrinktas progresyvis. Vi
si reakcijonieriai 'bus nušluo
ti vėliaus ar anksčiaus. Frank 
Hague pakalikams neturi bū
ti vietos Passaic County.

ke prašoma mūsų kuopa su
tverti Harrisone LDS kuopą. 
Kuopai besvarstant šitą reika
lą,. tai ir pribuvo Trečio Ap
skričio atstovas A. Matulis ir 

sekretorius J. Siurba.
Plačiai apsvarsčius šitos ko

lonijos aplinkybes ir LDS kuo
pos vertę, visi nariai sutiko 
kuopą sutverti ir nenuleisti 
rankų taip ilgai, kol kuopa 
nebus sutverta. Ant vietos 
buvo išrinkta tam reikalui ko
misija iš 6 draugų. Drg. J. 
Siurba sutiko dalyvauti pir
mame susirinkime ir suteikti 
visas reikalingas informacijas 
ir dokumentus.

Draugės ir draugai, nepa
mirškite šito svarbaus reikalo. 
Jūs žinote, kad tas viskas 
priklauso nuo pačių pasišven
timo ir darbo.

Drg. Siurba susirinkime pla
čiai aiškino LDS organizaci
joje pigumą apdraudos ir tei
singumą išmokėjimo pomirti
nių ir pašalpų.

Todėl, draugai ir draugės, 
kuriems rūpi jūsų pačių atei
tis, būtinai privalote dalyvauti 
sekančiam susirinkime ir suži
noti visą LDS kuopos vertę. 
Tie, kuriems kas nors yra ne
aišku, galėsite statyti klausi
mus, o drg. Siurba viską išaiš
kins.

Susirinkimas įvyks gruodžio 
3 d., 2:30 vai. po pietų, po 
numeriu 15-17 Ann St.

Kviečiami dalyvauti visi ir 
visos — ir tie, kurie norėsite 
įstoti į kuopą ir tie, kurie no
rėsite daugiau sužinoti apie 
LDS.

ALDLD Sekretorius,
Kuzmickas.

W. T. Grant Co. pasidarė 
$455,000 pelno iŠ biznio j 6 
mėnesius laiko, o darbininkam 
temokėjo $8 už 60 valandų j 
savaitę.

Jau 3 savaitės kai strei
kuoja darbininkai milijonie
riaus W. T. Grant Co. štcjro, 
ant Main St. Darbininkai rei
kalauja pakėlimo algų. Pir
miau ant valandos mokėdavo 
tik 13 centų, dirba po 60 va
landų savaitėj ir teuždirba $8. 
Tai baisu ir pamislyti. Mergai
tės turi išdirbti 60 valandų 
savaitėj!

Išskrido į Japoniją Naziu 
“Draugiškumo” Lėktuvas 
Berlin, —r Su nazių “drau- 

giškupio” misija išskrido į 
Japoniją k e tu r-motorinis 
lėktuvas. Savo 9,300 mylių 
kelionėje jis staptelės trijo
se vietose. Skrenda 5 įgulos 
nariai ir vienas keleivis.

Berlin, lapkr. 29. — Na- 
ziai padidino armiją dar 4 
korpusais; tai dabar turės 
1,060,000 pastovios armijos.

Nesenai drg. A. Bimba Cle- 
velando draugų klausė, kas 
yra veikiama naudai Komu
nistų Partijos ir Agitacijos 
Fondui. Cleveland© lietuvių 
komunistų frakcija rengia 
koncertą ir prakalbas vasa
rio 5 d., 1939 m.

Kiek mes spėjome patirti iš 
Pittsburgh© ir Chicagos drau
gų, jie sutinka su draugo 
Bimbos pasiūlymu rengti pa
rengimus ir prakalbas.

Iš Detroito draugų dar nie
ko nepatyrėm; nežinia, ką jie 
mano apie tai. Detroito ir 
Pittsburgh© draugai tuojau 
turėtų veikti reikale šio marš
ruto. Pranešimus tuojau siųs
kite draugui A. Bimbai, Cen
tro Biuro sekretoriui. Marš
rutą reikia sutvarkyt taip, kad 
galėtų pradėti garsinti apie 
komunistų kuopų ir frakcijų 
parengimus.

—o—
Kortavimas ir Užkandžiai
šeštadienį, lapkričio 26 d., 

N. P. L. — Clevelando Lietu
vių Bepartyviškas Kliubas, 
1216 Addison Rd., 7:30 vai. 
vakare, rengia kortavimą ir 
užkandžius.

Lietuvių Nepartinis Kliubas 
nesenai susiorganizavo tikslu, 
kad sutraukti kuo daugiausia 
pažangiųjų lietuvių prie to 
kliubo ir prie Labor Non-Part
isan League. Lietuviai, parem
kite šį kliubą, dalyvaukite jo 
surengtoj vakaruškoj.

—o—
Iš LDS 44 Kp. Parengimo

šeštadienį, lapkričio ’ 2 d., 
LDS 44 kuopa turėjo smagų 
parengimą kuopos naudai. 
Collinwoodo LDS 44 kuopa 
pusėtinai gerai pasilaiko fi
nansais, bet naūjų narių vi
sai mažai iki šiol prirašyta į 
kuopą, šiame parengime bu
vo ir LDS nenarių. Veikiau
sia tie žmonės vėliau įstos į 
LDS, jei kuopiečiai vėl juos 
paragins stoti. I. A. V.

Vatikanas. — Popiežius 
eina vis sveikyn.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 
49—35 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
liremises.

PHILIP F. O’ROURKE 
d-b-a Phil’s Esso Diner

49—35 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 424 Empire Blvd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. ,

CHARLES CALANDRIELLO 
Empire Restaurant

424 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HW 6 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8846—20th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bo consumed on 
the premises.

MICHAEL PACCIONE
8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

šeštadienj, gruod. 3 d., Am. Liet. 
Kongresas, Wilkes-Barre Skyrius, 
rengia balių svarbiam tikslui. Turė
sime gerą orkestrą šokiam, taip pat 
gerų valgių ir gėrimų. Visos organi
zacijos prigulinčios prie šio Sky
riaus skaitlingai dalyvaukite, pasi
kviečiant ir kitus darbininkus-kes. 
Pradžia 7 v. v. Crystal Ballroom, 
325 E. Market St. Kviečiam ir jau
nimą dalyvauti. — Rengėjai.

(281-282)

LDS III APSKR. KOMITETO 
ATYDAI

Sekmadienį, gruodžio 4, 9:30 v. ry
to, 147 Fulton Ave., Jersey City, 
N. J., įvyks LDS III Apskr. Komi
teto posėdis. Visiem svarbu dalyvau
ti, nes yra daug reikalų aptarimui. 
Taipgi teikitės atvykti skirtu laiku 
— taupykime savo ir kitų laiką. — 
Sekretorius. (281-282)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruod. 5 d., Liet. Tautiškam Name, 
kampas Vine ir N. Main Sts. Pra
džia 7 vai. vakaro. Būtinai dalyvau
kite, nes turime svarbių dalykų ap
svarstyti. — G. Šimaitis. (281-282)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp, susirinkimas įvyks, 

^gruodžio 4 d., 11 vai. ryto pas B. 
Radzevičių, 9 Carbon Lane. Drau
gai, dalyvaukite susirinkime, reikės 
rinkti delegatai į 12 Apskr. konfe
renciją, taipgi rinksime naują val
dybą 1939 metams. Iš Centro jau 
gauta knygos “Ūkanos,” užsimokė
ję nariai gaus po kopiją. Taipgi 
įvyks pamokos, 2-rą vai., “Pussese
rės Salomėjos” ir "Bosienės,” rei
kės sulošti 15 d. sausio. Dalyvauki
te laiku. — O. Radzevičienė.

(281-282)
Washington. — Amerikos 

valstybės ministerija vėl 
priminė Vokietijai, kad ji
nai turi atsiteist Amerikai 
visas buvusios Austrijos 
skolas. '

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia Minstrel 

Show, įvyks sekmadienį, gruodžio 4 
d. Pradžia 7:30 v. v. Liet. Salėje, 
kampas E ir Silver Sts. Bus juokai, 
dainos, muzika ir visokios įviyreny- 
bčs pilsis kaip iš gausybės -rago.

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks penktadienį, gruodžio 
2 d., 7:30 v. v., 3014 Yemans. Visi 
nariai būkite laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, taip pat 
bus rinkimas kuopos valdybos 1939 
metams. Atsiveskite ir naujų narių. 
— A. Varaneckienė. (280-281)

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
gruodžio pas drg. A. Macukienę, 16 
Carver St. Pradžia 7:30 v. v. Prašo
me dalyvauti šiame susirinkime, nes 
reikės rinkti valdybą 1939 metams. 
Prie progos nepamirškite ir naujų 
narių prirašyti prie kuopos. — M. 
Kulbienė, Sekr. (280-281)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro repeticijos įvyks 2 «d. 

gruodžio, 8 v. v., 735 Fairmount 
Avė. visi nariai būkite skaitlingai ir 
anksti, kad galėtume gerai padai
nuoti “Laisves” bankiote, įvykstan
čiam 4 d. gruodžio. Bus žmonių iš 
tolimesnių miestų ir iš apylinkės. 
Todėl dalyvaukite repeticijose. — 
Kom. (280-282)

SHENANDOAH, PA.
Komunistų Partijos, Schuylkill 

Pavieto Sekcijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, 7:30 v. v., West End 
Svet. Bus kalbėtojas iš Philadelphia. 
Visi K. P. nariai ir ne nariai yra 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me. — Kom. (280-281)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 
Tyrimai Atliekami 

Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
J 9 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

VARPO KEPTUVEU

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
WORCESTER, MASS.

Penktadienį, gruodžio 2 d., 7:30 
vai. vakaro, 29 Endicott St., įvyks 
“Laisvės,” “Vilnies,” abiejų ALDLD 
kuopų narių, simpatikų ir veikėjų 
susirinkimas. Prašome visų skait
lingai dalyvauti, nes turime du 
svarbius dalykus aptarti. — J. M. L.

(280-281)
llllllllllllllllllllllllllllllllffl

Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apio 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams 'apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apio lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žpiogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai-

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDEKITE į konvęrtą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai, 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—-128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

ši knyga yra Ir “Laisvės” knygyne.

oiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmiiiiiniiiiyiiiiiiiHiiiiiiiiu

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių k^ksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunkę ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

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



LAISVĖ Ketvirtad./ gruodžio 1, 1938
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SrewYorko^/^fc?7liii(« Drg. Januškos Fondas
Draugė Kačergienė iš Jer

sey City painformavo, kad jų 
korespondentas sąraše aukų j

A. Abreau, Bronxo WPA 
darbininkas, iš užvydo nušovė 
kito glėbyje pamatytą myli
mą moteriškę Mrs. Barana ir 
pavojingai pašovė savo kon
kurentą Rodriguez.

Amteris Mieste Gavo
100,100 Balsų

Israel\ Amter, Komunistų 
Partijos kandidatas į kongres- 
manus-at-large, tik didžiaja
me New Yorke gavo 100,100 
balsų, kaip .praneša Rinkimų 
Tarybos oficialės skaitlinės, 
paskelbtos šią savaitę.

Visos valstijos galutinos 
oficialės skaitlinės dar vis ne
žinomos, tačiau žinia tiek, 
kad ir iš ten prisidės gerokas 
skaičius balsų.

Penkiose miesto dalyse už 
Amterį balsuota sekamai:

1938 1937 1936
Manhattan 25,200 18,354 15,717
Kings 40,896 30,237 25,534
Bronx 28.941 20,946 19.474
Queens 4,731 4,611 3,378
Richmond 332 313

Viso 100,100 74,148 64,436

Palyginamosios skaitlinės 
parodo, kiek 1936 metais Am
teris gavo balsų, kada jis kan
didatavo į Aldermanų Tary
bos pirmininkus, taipgi kiek 
1937 metais komunistų kandi
datai gavo balsų į Miesto Ta
rybos narius. Richmonde bal
sų nėra už 1937 metus dėlto, 
kad ten komunistai nestatė sa
vo kandidato.

Neoficialėmis skaitlinėmis 
komunistai buvo aprokavę,

kad mieste už Amterj gau
ta 97,291 ir sprendė, kad su 
visos valstijos balsais Amte- 
rio skaitlinė prašoks šimto 
tūkstančių markę. Kai kas 
sakė, kad komunistai giriasi. 
Tačiau pasirodo, kad komu
nistų aprokavimas buvo ne 
perdėtas, bet nedadėtas — 
Amterio balsai prašoko tą 
markę be “u p-st at e” balsų. ’

Thomaso Balsai Sumažėjo

Norman Thomas, socialistų 
vado ir kandidato j guberna
torius, balsai sumažėjo. Neo
ficialiai buvo aprokuota Tho
mas gavus 18,052, gi oficialės 
skaitlinės skelbia tik 17,406. 
Socialistų kandidatas j guber
natorius 1936 metų rinkimais 
buvo gavęs 47,051 balsą. Tu
rint omenyje, kad tos parti
jos kandidatas j majorus kar
tą buvo gavęs arti ketvirtada- 

I lio miliono balsų, pastarieji 
rinkimai parodo tos partijos 
apgailėtiną netekimą įtakos 
masėse.

Lehmanas mieste gavęs 681, 
364 daugiau balsų už Dewey. 
Iš tų 340,749 paduoti Ameri
kos Darbo Partijos tikietu.

Mirė Drg. Michailo 
Andreičuk (Gan)

Lapkričio 28 dieną mirė 
draugas Michailo Andreičuk 
(Gan), vienas iš draugų 
ukrainiečių dienraščio “Ukrai- 
jinski Visti” (Ukrainiškos ži
nios) redakcijos narių. Velio
nis darbininkų judėjime pra
dėjo veikti 1915 metais. Drau
gams ukrainiečiams reiškiame 
užuojautą šioj liūdesio valan
doj. ■ Draugas.

WPA Darbininkai
Nebus Atleisti

Legal Notice
NOTICE Jr hereby Riven that Hochbeff^ 
Liquor Store Corporation, at 325 Knicker
bocker Avenue, Brooklyn, New York, has 
filed its trade-mark, ‘'La Toscana,” with 
the Secretary of the State of New York, 
to be used on bottles, packaRea and contain
ers for wines, whiskeys and liquors, and 
other associated products.

Džiaugiasi
šį sezoną Lietuvių Liaudies 

Teatras stato scenon pirmą 
veikalą—“Mirtų Vainiką.” 'ra
čiaus teatrininkai su šypsą 
veiduose džiaugiasi, didžiuo
damiesi tokiu puikiu veikalu, 
romansiška drama; taipgi tu
ri už garbę paminėti šio veika-

WPA nacionalis administra
torius Hopkins antradienį te
legrafavo New York o WP A 
administratoriui S o m e r veli, 
kad atleidimas 7,000 WPA 
darbininkų sulaikoma. Apsi
džiaugęs, administratoriusktuo- 
jau pranešinėjo apie tai įvai
riems projektams. Smagiau
si, aišku, buvo tie, kurie jau 
buvo gavę “ružavus slipu- 
kus” — atleidimo iš darbo 
notas.

drg. Januškos fondą apleido 
du vardus: A. ir P. Juškai, 

'aukoję $1, ir K. Maziliauskas, 
aukojęs 50c.

Šiuos žodžius jau renkant, 
pasiekė mus laiškas worces- 
terietės draugės M. K. Sukac
kienės su auka $2—vienas do
leris jos, o kitas drg. J. ža
limo.

Sekantis pranešimas apie 
fondą bus ' padarytas tada, 
kai sutvarkysim jo likvidavi
mą. J. Kuod is.

J

Į Manhattan Liquor Store
| 264 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.)
H Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

I Manhattan Liquor Store
H Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė Williamsburgh’e

H

Hopkins manąs, kad padi
dėjęs ėmimas darbininkų pri
vatinei! industrijon išrišiąs šį 
klausimą, neb.ereiksią masi
niai atleist. Taigi, jau esan
tiem darbuose atleidimo pavo
jus nebegręsia, tačiau WPA 
darbininkų skaičius bus suma
žintas kaip buvo planuota, ne- 
beimant naujų vieton išėjusių 
privatinei! i n d ustri j on.

i
Workers Alliance patalpo

se, kurių yra apie 100 visa
me mieste, darbininkai > buvo 
susirinkę ruoštis protesto pi- 
kietams ir demonstracijoms 
prieš atleidimą darbininkų, 
žinia, kad kova laimėta, su
kėlė džiaugsmingas ovacijas.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 

i naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

Specialis Geras Pirkinys
Old Maturitz Straight Rye 4 metų senumo Įįįi 

$1.09 Pt- 90 proof $2.09 kv. 90 proof
reguliarė kaina $1.39 reguliarė kaina $2.69

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROŠIŲ GĖRIMŲ įg

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Padėjo Pamatus Unijos 
Mokyklai

' Antradienį padėta kertinis 
akmuo Adatos Amatų Centra- 
lei Vidurinei Mokyklai, kurią 
statys prie 8th Avenue ir 24th 
St., N. Y. Atidarymo cere
monijose dalyvavo majoras 
LaGuardia ir ILGWU viršinin
kas Dubinsky.

Savo kalboj, majoras La
Guardia pažymėjo, kad tie 
miestai, kurie kviečia industri
jas “ateit į mūsų miestą, kur 
darbas yra pigus,” turėtų “nu
leist galvas iš gėdos.” Jis 
vardų neminėjo, tačiau visiem 
buvo aišku, kad tas taikoma’ 
Jersey City hitlerininkui 
Hague.
. “Mes tikime į sanitariškas, 

malonias, smagias šapas,” sa
ko majoras. “Mes tikime į in
teligentiškus, lavintus darbi
ninkus šapose. Mes už tai 
nieko neatsiprašinėjame.”

“Bile miestas, kuris remiasi 
ant išnaudojimo darbininkų, 
kuris nori, bujot išnaudojimu 
vaikų darbo, kuris turi žemus 
taksus neturėjimu tinkamos 
švietimo sistemos turėtų at- 
bust, jei nori užimt tinkamą 
vietą mūs šalies amerikoniška- 
rne gyvenime.

“New Y orkas eina pirma ir 
duoda tinkamą pavyzdį. Visos 
Šalies miestai pagils iki mūs 
lygmalos, nes mes atsisakom 
nusileist į ją gelmes.”

Majoras pasakė daug kitų 
jdomių dalykų ir pasiuntė ne
mažai ironiškos pašaipos reak
cininkų ir fašizmo antrašu.

Mergenthaler Streikieriam 
Rengia Smagų Vakarą

Penktadienio vakarą, gruo
džio 2-rą, Linotypistų Unijos 
1222 Lokalo patalpose, Len- 
ruth Hali, 446 Myrtle Ave., 
Brooklyne, rengiamas smagus 
vakaras, į kurį kviečia visus 
Mergenthaler darbininkus su 
šeimynomis ir abelnai publi
ką. Programą pildys Broad- 
wės talentai, kurie aukauja 
savo darbą, kad paremt strei- 
kierius, kadangi visas vakaro 
pelnas skiriamas streikierių 
gynimosi fondui.

Marcantonio Atmušė 
Renegato Ataką

Vito Marcantonio, naujai 
išrinktas kongresmanas iš 20- 
to kongresinio distrikto, New 
orke, taipgi Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo naciona- 
lis prezidentas pasiuntė Dies 
Komitetui telegramą, kurioj 
pareiškė, kad jų liudininkas 
renegatas socialistas Sam Ba
ron meluoja sakydamas, kad 
TDA yra “komunistinio fron
to” organizacija, kad jisai 
kaipo toks yra viso darbinin
kiško ir progresyvio judėjimo 
New Yorke pasmerktas ir at-' 
mestas.

Traukinys Nušoko nuo Bėgiu
Išeinantis iš Grand Central 

stoties Bostonan ekspresinis 
traukinis “Owl” nuslydo nuo 
bėgių, šeši keleiviai sužeista.

Marcantonio reikalavo, kad 
jo telegrama būtų paimta į re
kordus ir kad jam būtų leis
ta komiteto posėdžiuose at
sakyt į to melagiaus užmeti
mus.

Tarp Maspetho Lietuvių
Pereitą sekmadienį maspeth- 

iečiai lietuviai turėjo nepapras
tai gražią pramogą sykiu su ki
tataučiais — lenkais ir rusais. 
Rengime figūravo lenkų-rusų 
IW0 kuopos, o mūsiškių — 
Liet. Literatūros Draugijos 
kuopa. Programa, kaip dauge
lis išsireiškė, tu reta-••$1.50 ver
tės, o bilietas buvo tik 40c.

Ištiesų programa buvo įdomi 
ir žavinga. Iš lietuvių progra
moj dalyvavo Brooklyno Aido 
Choras, vadovaujamas Žilins
kaitės. Ir publikos turėjo gana 
daug. \

Maspethiečiu šeima daugėja, 
čion, 58-10 69th Lane, apsigy
veno jaunavedžiai Frank ir 
Nellie (Tamalonis) Kabašins- 
kai. Jų vedybos įvyko lapkričio 
26-tą vietinės parapijos bažny
čioje, o pokilis Brooklyno Pil. 
Kliube. Ž. R.

Išvyko Floridon
Anastazija Janušauskaitė, 

Moterų Apšvietos Kliubo narė, 
pereitą savaitę išvyko apsi
lankyt šiltojoj Floridoj. kVis 
daugiau lietuvių pradeda iš
mokt su paukščiais skrist į 
pietus užėjus šalčiams.

Rep.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore K-6H1

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

JUOZAS KAČERGIUS, 
žymus scenos mėgėjas ir reži
sierius; jis savo scenišku ta
lentu ir gabumais atsireko- 
menduos sekančiuose vaidini
muose.

lo mokytoją, kuris taip atsi
davusiai ir pasišventusiai šią 
drama—“Mirtų Vainiką” mo
kina. Tokiu mokytoju yra:

“Mirtų vainikas” bus vaidi
nama per du vakarus: šį šeš
tadienį ir sekmadienį, gruod
žio 3 ir 4. Beje, nedėlioj bus 
šokiai, gros gera orkestrą, lai- j 
ke vaidinimo pertraukose ir, 
po vaidinimo. Vieta: 101! 
Grand St., Ukrainų Svetainėj, 
Brooklyne. Reporteris.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL•
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių. Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras .kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886

Office Phone
EVergreen 8-1090

Unija Tarėsi su BMT
Transporto Darbininkų Uni

ja, CIO, turėjo trijų valandų 
pasitarimą su BMT vedėjais 
pereitą antradienį. Po pasi
tarimo, unija ir kompanijos 
atstovai paskelbė, jog pasita
rimai pertraukiami iki gruo
džio 7-tai ir kad kompanijos 
viršininkai perduos unijos rei
kalavimus kompanijos direk
torių mitingui gruodžio 5-tą.

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y.

Puiki vakarienė su gražia progra- | 
ma įvyks sekmadienį, gruodžio 4 d., 
A. ir J. Kasmočių Svet., 91 Steam
boat Rd. Pradžia 4 vai. p. p. Vaka-1 
rienė ir Programa lygiai 5 vai. vak. 
Šokiams grieš G. Kazakevičiaus or
kestrą. įžanga vakarienei ir šo
kiams $1.00, vien tik šokiams 40c. 
Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. (280-282)

REIKATAVIMA!
Reikalinga mergina prie namų ; 

darbo ir Bar-Grill patarnavimo. Tu- i 
ri būti nuo 22 m. iki 30 m. am
žiaus. Su alga susitarsime ant vie
tos. Kreipkitės: Anna Warwick, 27 
Fourth St., Elizabeth, N. J.

(280-285)

“ŠllŠIRiNtŪMAf
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, gruodžio 1 d., pas Za- 
blackus, 7042 Link Ct. Pradžia 8 v. 
v. Prašome visų narių dalyvauti. — 
Sekr. , (280-281)

BROOKLYN, N. Y.
k-DS 1 kp. susirinkimas įvyks ket

virtadienį, gruodžio 1 d., 7:30 v. v. 
"Laisvės” Svet. Prašome visų narių 
skaitlingai dalyvauti, nes bus Val
dybos rinkimas 1939 metams. Nepa- j 
mirškite užsimokėti užvilktas duo
kles. — Prot. Sekr. C. Reinis.

(280-281)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Išdirbėjai Gražią Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITĮELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Tel. Evergreen 7-2875 L-1870

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

•
You will he surprised when you see our 

New Large Headquarters.

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.




