
ear

THE LITHUANIAN DAILY

/j. .1
Darbo' Žmonių 

Dienraštis 
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Kiekvienas ‘‘Laisves”., 
skaitytojas praš omai; 
gaut bent .po vienų/ 
naują skaitytoją šiame 
“Laisves” vajuje.
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Nauja Didi Streikų| 
Banga Pakilo prieš 3
Francijos Valdžią 3

Krislai
Dvi Svarbios Pramogos.
Negalės Pasakyti Tiesos.
Bjaurus Niekinimas Kitos

Tautos.
Susiorganizavo!

Rašo R. Mizara

t

Dvi svarbios pramogos, į 
kurias noriu draugo skaity
tojo dėmesį atkreipti:

Šiandien ir rytoj Brook
lyne, Ukrainų salėje, įvyks 
vaidinimas gražios dramos, 
“Mirtų Vainikas.” Kurie ne
galės dalyvauti vaidinime 
šeštadienį, tie kviečiami at
silankyti sekmadienį.

Na, o rytoj, ’Philadelphi- 
joj, įvyks “Laisvės” naudai 
bankietas ir koncertas. Tai 
labai svarbi pramoga, į ku
rią Philadelphijos ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

Apie abi pramogas smulk
menų jieškokit skelbimuose.

:'fi Ąi *

Ponas Sirvydas fašistų 
“Vienybėje” pripažįsta tą 
faktą, kad nuo dabar Lietu
vos laikraščiai negalės tie
sos parašyti apie lenkus, nes 
tai yra uždrausta. Kas gi 
uždraudžia? Aišku: Sirvy
do garbinama tautininkų 
valdžia!

Todėl Sirvydas mano, kad 
“Tokiu būdu, tiesą apie len
kus Lietuvos piliečiam tega
lės pasakyti tik Amerikos ir 
Brazilijos lietuvių laikraš
čiai ...”

Ir čia p. Sirvydas nukalba 
nei šį nei tą. Jis puikiai ži
no, kad į Lietuvą tegali lai
svai įeiti tik fašistų spau
da. Pažangesnių iš užsienio 
laikraščių Lietuvos piliečiai 
negauna. Tai iš kur jie ims 
tą tiesą? Fašistų spaudoj 
tiesos niekad nebuvo ir ne
bus.

Dar toliau jis rašo, kad 
“pas lenką nėra nei garbės, 
nei žmoniškumo, nei teisy
bės. ..”

Pas kokį lenką? Yra len
kai ir lenkai. Yra lenkai pa
žangūs, teisingi žmonės, ge
ri žmonės, yra lenkai su- 
niekšėję, fašistai, imperia
listai. Lenkijos liaudis, Len
kijos šviesuomenė yra geri 
žmonės. Jie turi ir garbę, ir 
žmoniškumą, ir teisybę. Tuo 
pačiu sykiu lenkas fa
šistas, lenkas reakcininkas 
yra tolygus lietuviui reakci
ninkui, lietuviui fašistui.

Smerkti visą lenkų tautą, 
visus žmones, kaip daro Sir
vydas ir jo bendraminčiai, 
yra nežmoniška ir neteisin
ga, kaip smerkti visą žydų 
tautą yra nežmoniška ir 
neteisinga. Suprantąs daly
kus ir teisingas žmogus, 
aišku, ir lietuvių visbs tau
tos, nei vokiečių visos tau
tos, nei kitos kurios nors 
tautos nesmerkė ir ne
smerks.

Viena didžiųjų New Yor
ko departmentinių krautu
vių, Bloomingdale’s, šiomis 
dienomis pripažino savo 
darbininkų uniją. Apie 3,- 
000 darbininkų patampa 
unijistais, patampa nariais 
CIO.

Prieš kelis metus man 
teko kalbėtis su viena 
komuniste, kuri toje krau
tuvėje dirbo. Ji pasakojo, 
kaip paminėtosios krautu
vės susipratusios darbinin
kės pradėjo organizuotis. 
Susirinkdavo jos slapta kur 
nors į kambarį po kelias,

Fašistiniai Lenkai Vadina 
Jungtines Valstijas ir An-

Varšava. — Fašistinė len
kų spauda vadina Amerikos 
ir Anglijos valdžias “di
džiausiais po Hitlerio žydų 
priešais.” Tai todėl, kad jos 
turi įvalias vietos priimt 
ne tik Vokietijos, bet ir 
Lenkijos žydus, ale tik žo
džiais užtaria žydus, o tik
rumoj neįsileidžia žydų dau- 
guomenės iš Vokietijos ir 
Lenkijos.

Anglijos Katalikai ir 
Protestonai Smerkia 

Naziu Terorą
London. — 7,000 žmonių 

įvairių religijų ir politinių 
pažiūrų, masiniame susirin
kime Albert Hall, pasmerkė 
persekiojimus žydų ir krikš
čionių Vokietijoj ir priėmė 
rezoliuciją, kur pasižada, 
kiek galint pagelbėt ken- 
čiantiem nuo nazių teroro.

Susirinkime kalbėjo prieš 
nazius katalikų kardinolas 
Hinsley, anglikonų Yorko 
arkivyskupas, vyriausias ra
binas dr. J. Hertz ir politi
kai liberalų, darbiečių ir 
konservatų partijų.

Policininkas Užtaisė Bombą 
Pečiuje Savo Viršininkui
Bayonne, N. J. — Teismas 

atrado kaltu policininką G. 
W. Rogersą, kad jis mėgi
no bomba nužudyt policijos 
leitenantą V. J. Doyle. Jis 
tą bombą įdėjo į pečių, o 
bomba sprogdama nunešė 
tris leitenanto rankos pirš
tus ir sulaužė jam koją.

Policininkas Rogers pir
miau buvo “Morro Castle” 
laivo radio operatorius, ir 
kada tas laivas degė, Rogers 
gabiai ir drąsiai darbavosi, 
gelbėdamas žmones. Už tai 
buvo paskelbtas didvyriu.

Brussels. — Belgijos val
džia sako neduosianti jokių 
savo afrikinių kolonijų Vo
kietijai. Jas. jrirdi. Anglija 
ir Francija “užtikrino” Bel
gijai.

keliolika ir tardavosi, kaip 
skleisti propaganda už uni
ją. Tie mitingai turėdavo 
būti didelėj slaptybėj, nes 
kompanija, suvokusi, kad 
ta ar kita darbininkė taria
si apie uniją, mesdavo ją 
iš darbo.

Na, ir dėka tam kruopš
čiam ir ryžtingam kelių 
draugių darbui, šiandien vi
sos krautuvės darbininkės 
yra unijistės! Be abejo, ne 
viena pasišventusiu drąugių 
dėl to turėjo skaudžiai nu
kentėti.

Gal būt ir mano pažįsta
moji komunistė tuomet ne
sitikėjo, kad ųž taip trum
po laiko bus toki gražūs jos 
ir kitų draugių darbo vai
siai!

Francija Protestuoja 
Prieš Grobikiškus

Italijos Planus
Paryžius.— Francijos vai-’mą atiduot Italijai afrikinę

džia užprotestavo Italijai, 
kad Mussolinio “seimas” su
kėlė lermą, reikalaudamas 
atimt nuo Franci jos Nice, 
Savoy, salą Korsiką ir šiaur- 
afrikinę koloniją Tunisiją. 
Tame italų “seime” dalyva
vo ir Mussolinis ir kiti auk
šti juodmarškinių vadai.

Pranešama, kad į Franci- 
jos protestą atsakė Italijos 
ambasadorius R. • Guariglia, 
būk italų “seime netikėtai”) 
kilus ta demonstracija, “be” 
fašistų valdžios žinios.
Naziai Užpakalyj Italų Pa

sinio j imo ant Franci jos 
žemių

Paryžius.—Franci jos val
džia turi žinių, kad Hitleris 
remia Mussolinio reikalavi-

ISPANIJA ATŠAUKĖ AT
STOVĄ Iš BELGIJOS

Barselona, Ispanija. —; 
Kad Belgijos premjeras 
Spaak (renegatas socialis
tas) siunčia savo prekybos 
atstovą į generolo Franco 
valdomą plotą, tai Ispanijos 
respublika atšaukė savo am
basadorių M. R. Funesą iš 
Belgijos.

Spaak yra draugiškas Vo
kietijos naziams. Dabar jis 
nusprendė pripažint gen. 
Franco “valdžią.”

Rumunija Žada “Žaibo Grei
tumu” Sunaikint Nazius
Bucharest/ Rumunija. — 

Vidaus reikalų ministerija 
skelbia, kad “žaibo greitu
mu” reikia išnaikint rumu
niškus nazius - “geležinius” 
gvardiečius.

Paskutiniu laiku jie su
sprogdino daugelį dirbtuvių, 
žydų bažnyčių, mėgino dina
mitu ardyt žibalo šaltinius, 
darė pasimojimus nušaut 
Cluj Universiteto rektorių 
ir kitus ryškesnius hitleri
ninkų priešus.

Tapo areštuota daugis tų 
žmogžudžių ir bombininkų; 
ir bent daliai jų gręsia su
šaudymas.

Iš armijos paleista “ant 
pensijos” 20 oficierių kaip 
nužiūrimų Hitlerio pritarė
jų*

Paryžius. — Kardinolas 
Verdier ir protestonų baž
nyčių viršininkai Francijoj 
pasmerkė nazius už perse
kiojimą žydų ir krikščionių.

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia uždraudė žydiškai 
kalbėtis, nes “tai būtų ženk
las” naziam užpuldinėt žy
dus.

ORAS
Bus apsiniaukę ir šilčiau.

Franci jos koloniją Tunisiją, 
Korsikos salią, Savoy ir 
Nice.

Italijos fašistų laikraščiai, 
be to, reikalauja atimt iš 
Franci jos Jibutį, kuris ru- 
bežiuojasi su Ethiopija.

Roma, gruodžio 2. — Ita
lijos fašistų organas “Gior- 
nale dTtalia” rašo, kad “Ita
lija yra pasirengus kariškai 
maršuot prieš Franci ją, jei 
tik reikės.”

P a r y žius, gruodžio 2.— 
Nauji dideli streikai supa
ralyžiavo daugelį pramonių 
Francijoj. Įvairiose vietose 
policija susikirto su strei- 
kieriais.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 23 
MOKINIUS AUTO-BUSE

\ Salt Lake City, Utah. — 
Greitasis traukinys sukriu- 
šino važiavusį skersai bė
gių auto-busą ir mirtinai 
sutrėškė vairuotoją ir 23 
važiavusius į mokyklą vai
kus. 17 vaikų išliko gyvi.

Nelaimė įvyko laike snie
go audros. Traukinio maši
nistas sako, kad artinantis 
prie tos kryžkelės traukinys 
jau iš tolo švilpė, duodamas 
persergėjimą.

Žmogvagiai Ištrenkė iš Tro- 
ko Pagrobtą Mergaitę

Oxon Hill, Md. — Du dar
žovių pardavinėtojai buvo 
įsitempę į savo seną troką 
Mary Brown’aitę, 18 metų, 
studentę katalikų vienuoly
no akademijos. Pavežę ją 
kiek, jie apdraskė mergaitę 
ir išmetė ją laukan.

Dabar jinai sugrįžo pas 
tėvus. Mergaitė taip suner- 
vuota ir sujaudinta, kad 
dar sunku su ja susikalbėt.

Buvo išjudinta šimtai po
licijos ir CCC jaunuolių dar
bininkų j ieškoti tos mergai
tės ir jos “kidnaperių.”

Australija Priims Ateivius 
Tik su $1,000 arba su 
Užtikrintu Pragyvenimu
Canberra, Australija. — 

Per sekančius trejus metus 
bus į Australiją priin\ta 
15,000 ateivių iš Europos: 
nežydų, žydų ir “žydiško 
kraujo” krikščionių,—kaip 
pareiškė Australijos valdžia.

Bet kiekvienas - įleidžia
mas4 ateivis turės būt svef- 
kas, “gero ch&rakteriaus,” 
ir turės parodyt $1,000 pi
nigų, arba pavieniai Austra
lijos žmonės bei organizaci
jos turės užtikrint ateiviui 
pragyvenimą.

Deportuoti j Vokietiją 14-ka 
Žydą Pabėgėlių, Kurių 

Meksika Neįsileido
Mexico City. — Jau nu

gabenti atgal į Vokietiją 10 
žydų vyrų, 3 moterys ir vie
nas vaikas. Meksikos val
džia nedavė tiem pabėgė
liam prieglaudos todėl, kad, 
girdi, iš Jungtinių Valstijų 
esą grąžinama daug meksi
kiečių bedarbių; tai Meksi
ka turinti, visų pirma, sa
viškiais rūpintis.

Lenkų Fašistų Kruvini 
Pogromai prieš Žydus 
Skelbiami ir Vykdomi
Varšava. — Vietinio uni

versiteto fašistai studentai 
paskelbė “savaitę be žydų” 
ir per tris dienas taip mu
šė žydus studentus iš kla
sių ir daužė juos gatvėse, 
kad vyriausybė laikinai už
darė universitetą. Fašistai 
sužeidė ir daugelį lenkų stu
dentų, kurie užtarė žydus. 
Jie taip pat įžeidinėjo uni-. 
Versiteto prezidentą ir kelis 
profesorius, kurie bandė at- 
sišaukt į fašistų “žmoniš
kumo” jausmus. , z

Lvove fašistai studentai 
peiliais ir kitais įnagiais pa
vojingai sužeidė keturis žy
dus studentus.

“Gazeta Polska” ir kiti fa
šistiniai laikraščiai kursto 
tuoj pradėt tokius “sėkmin
gus” žygius prieš žydus Len
kijoj, kokius naziai darė ir 
daro Vokietijoj. Ir jau visoj 
Lenkijoj per kelias paskuti
nes dienas fašistai daro po
gromus prieš žydus.

ŠAUDO SKERDYKLŲ 
DARBININKU STREIKO 

VADUS

Chicago, Ill. — Keturi, vy- 
rai automobilyj šaudė į Her
bertą Marcha, vada sker-. 
dyklų darbininkų CIO strei
ko. važiavusį kitu automo
biliu; bet ne viena kulka 
nepataikė Marchui. Pirmiau 
bosų gengsteriai subadė 
vieną negrą unijos veikėją.

MIRĖ DVIGALVE
MERGAITĖ

Maskva, gruodžio 2.—Mi
rė dvilypė mergaitė Galena- 
Irina, dvejų metų amžiaus. 
Jinai turėjo dvi galvas ir 
keturias rankas, bet vieną 
kraujo aplinktaką. Irina, 
pusė to kūdikio, gyveno dar 
30 minučių po Galenos mir
ties.

Komunistai Nevaldo Auto. 
Darbininkų Unijos

Washington. — Jungtinės 
A u t o m o b ilių Darbininkų 
Unijos pirmininkas Homer 
Martin sakė Dieso. tyrinė
jančiai komisijai, kad unijo
je yra komunistų ir jie 
stengiasi užimt vadovauja
mas vietas, bet komunistai 
nevaldo tos unijos.

Daladiero Valdžia Priversta Sušaukt Seimą—Pripažįsta; 
kad Visuotinas Streikas Verčia Ją švelnint Diktatoriškus 

Įsakymus prieš Darbininkus

Policija šturmavo streįParyžius, gruod. 2.—Dar
bininkai vėl paskelbė visuo- kierius sėdėtojus Schneider 
tinus streikus prieš valdžios ginklų fabrikuose ir po at* 
laivų statyklas ir lėktuvų kaklaus mūšio išvijo juos 
dirbyklas St. , N*azaire. Iš laukan.
naiijG sėdėjimu sustreikavo visuotinas Streikas

Valdžią Daryt Nuolaidų-/-
M i n i s t eris pirmininką?

keli tūkstančiai darbininkų 
didžiuosiuose Schneider gin
klu fabrikuose L Havre. _
Pasikartojo streikai Nice ir Daladier skelbė, būk jis vi* 
kituose miestuose. ' suotiną streiką “sekming®

Naujieji streikai yra dar- nuslopinęs” kariškomis i? 
bininkų protestai dėl to, kad policinėmis jėgomis, r Bet 
valdžia ir kapitalistai išme-1 streikas buvo toks galinga^ 
tę “šimtus tūkstančių” dar- kad privertė Daladierą 
bininkų iš valstybinių ir pri- (šaukt Francijos seimo sesi- 
vačių fabrikų. Jie pavaryti 
iš darbo už tai, kad dalyva
vo visuotiname streike tre
čiadienį.

ŽINIŲ ŽINELES
Berlin, gruodžio 2. — Na- 

zių valdžia įsakė nuimt ge-[ kus įsakymus “gal” privęįį 
ležinius aptvarus nuo žydų Juos suminkštini.
kapų, nes “reikią geležies.”

Bucharest, Rumunija. — 
Kurie ateiviai naturalizuoti 
piliečiai viešai kalbėsis bet 
kokia kita kalba, apart ru
muniškos, iš tų bus atimta 
pilietybė.

Tokio. — Japonijos val
džia skiria 1,200,000 jenų 
pinigų siųst japonus į Bra
ziliją ir ten apgyvendint 
juos.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų bankuose dabar gu
li be naudojimo $3,380,000,- 
000 pinigų. Tai, sakoma, 
daugiau negu bet kada 
bergždžių pinigų.

34 Daktarai Pabėgėliai Iš
laikė New Jersey Kvotimus

Trenton, N. J. — 34 dak
tarai , pabėgėliai iš Vokieti
jos ir kitų fašistinių kraštų 
išlaikė New Jersey valstijos 
kvotimus. Jie buvo egzami
nuojami anglų kalba. 12 ki
tų pabėgėlių-gydytojų su
klupo kvotimuose.

Sušaudyti Rumunijos Naziai 
Tai Hitlerio “Didvyriai”
Berlin. — Hitlerininkų 

laikraščiai vadina ’“tikrais 
žmogžudžiais” tuos Rumu
nijos policininkus, kurie nu
šovė rumunų n^izių vadą 
Codreanu ir tryhką jo sėb
rų. Jie buvo nušauti, kada 
bandė pabėgt, kuomet buvo 
gabenami iš vieno kalėjimo 
j kitą. Vokietijos nazių 
spauda juos vadiną “kanki
niais - didvyriais.”

Jų lavonai po trijų vaflan- 
' dų buvo palaidoti.

i

a
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ją gruodžio 8 d. . /X 
Seimas svarstys Daladię- 

ro įsakymus, naikinančiu^ 
40 valandų darbo savaitę ir 
uždedančius darbi ninkaiiV 
kitokias sunkenybes. Ir Dįf 
ladiero valdžia jau pripa
žįsta, kad žmonių pasipikti
nimas prieš tuos diktato f iš-

H____ • -I_________  a__ 1»,
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Blofai Grūmojimai
Pranešama, kad nors D&- 

ladier grūmojo pavaryt šim- 
tus tūkstančių streikavusį 
darbininkų ir skaudžiai 
baust daugį streikierių, bėf 
jis nedrįsiąs to daryti.

Prieš Daladierą išstoja ne / 
tik socialistai, komunistei 
ir milionai narių General^ 
Darbo Konfederacijos, bet

ik" 
r/

ir-daugelis radikalų, paties 
Daladiero partijos politikų^ 

Daugelyje vietų, visuotj- 
nas streikas buvo sekmihgaŠ; 
70'iki 100 %. Dar pit* 
mą kartą istorijoj su darbi
ninkais sykiu streikavo ir 
daugis krautuvininkų Pa
ryžiaus priemiesčiuose.

Anglija Primokės Savo Fa
brikantam prieš Nazius 1141
London. — Anglijos valdi

ninkai tariasi primokėt biz/ 
nieriams, vežantiems saVd 
produktus parduot j užsie? 
nius, kad jie galėtų pigiau 
tuos produktus pardavinet 
•ir atsilaikyt prieš VokieĮįL 
jos dirbinius.

Nazių valdžia jau 
primokė j imais remia 
fabrikantus ir tuo 
“dumpina” Vokietijos 
binius į rinkas Lenkijoj, 
Baltijos kraštuose ir kitose 
mažesnėse šalyse pietinėj ir 
centralinėj Europoj.

šenai
savo
būdu

dir- i

•T,

s 52.“ --------------- i—
KAPITALISTAS PJŪKLtt 

NUSIPJOVĖ GALVĄ ||
rCorsicana, Texas.— Nusi

žudė kapitalistas F. N. Dra- 
ne, 76 metų, nusipjaudamUS 
galvą apskritu pjūklu, va
romu elektra.

M, į
M
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Streikas Buvo Pasekmingas
Nepaisant buržuazijos spaudos šūka- 

vinio, būk Frakcijos visuotinas darbinin
kų streikas buvęs sulaužytas, jis tikru
moj buvo pasekmingas.

Tiesa, į streiką nebuvo išėję darbinin
kai visu šimtu nuošimčių. Bet to niekas 
ir nesitikėjo. Privatinėse industrijose 
streikan išėjo tarpe 80 ir 85 nuoš. visų 
dirbančių darbininkų. Valdiškose pramo
nėse jų, matyt, išėjo mažiau, bet tam 
buvo ir priežastis: ten stovėjo ginkluota 
armija, ginkluota policija, ginkluoti pa
daužos, kurie darė viską darbininkus va
ryti darban.
’’ Jeigu streikas nebūtų buvęs pasekmin
gas, tai Daladiero valdžia nebūtų uždėju
si tokios griežtos cenzūros, kokią ji už
dėjo ant į užsienį išeinančių žinių.
‘Pavyzdžiui, buvo sulaikomos kablegra- 

mos, siųstos “Daily Workeriui.” Reakci
nė Daladiero valdžia, matyti, darė viską, 
kad tik kaip nors “gražiau atrodytų” to
ji padėtis, kurią jis pats, Daladier, sukū
lė savo reakcioniškais žygiais.
-"•Daladiero straksėjimas, būk jis dabar 
bausiąs streikierius (tūlus jų kai kur nu
baudė kalėjimu) taipgi parodo, kad strei
kas buvo labai palietęs ir valdiškas pra
mones. Jis bando išmesti veiklesnius dar
bininkus iš valdiškų pramonių,—nubaus
ti juos darbų atėmimu.4‘‘Bet nepavyks 
jam ir čia. Jeigu Daladieras dar vis ban
dys darbininkams keršyti tik dėlto, kad 
teisėtai ėjo į streiką, tai tas darbininkus 
•tik labiau sukiršins ir nustatys prieš jį 
patį net tuos darbininkus, kurie streiko 
•dieną dirbo.
lt: Už keletos dienų susirinks Fran- 
cijos parlamento'atstovai į sesiją. Labai 
galimas daiktas, kad ir parlamente Da- 
Jądieras gaus antausį, kai jo paties parti
jos atstovai balsuos su socialistais ir ko- 
-piunistais prieš jį patį. Kitais žodžiais 
sakant, jis gali gauti saktį.

kalbėti arba rašyti, kad Vilnius yra Lie
tuvos ! ..

Prie to prigyveno nepriklausoma Lie
tuva ! Prie to prigyveno lietuvių tauta!

Mes visuomet manėme, kad Vilniui Va
duoti Sąjunga buvo suorganizuota tik dėl 
viso ko. Tautininkams Vilniaus atvadavi
mas nerūpėjo ir nerūpi. VVS agentai 
rinko iš žmonių pinigus ir juos leido tau
tininkų propagandai. O kai kur VVS 
skyriai dirbo tiesioginį fašistinį darbą. 
(Pav., Montrealy, Kanadoj, josios sky
rius ruošė Brooklyno fašistų laikraščiui 
pramogas!)

Tačiau, šiuo tarpų, kada VVS būtų su
vaidinusi tam tikrą rolę, ją uždarė.

Kodėl mes sakome, kad šiandien VVS 
galėjo suvaidinti pozityvę rolę? Ogi to
dėl, kad šiandien, atsteigus t. v. norma
lius santikius su Lenkija, pastarojo kraš
to žmonės būtų galėję pamatyti, jog lie
tuvių tauta trokšta Vilnių atvaduoti. Da
bar, kai Lietuvos spauda įeina į Lenkiją, 
Lietuvos žmonės gali į Lenkiją laisvai 
įvažiuoti, būtų labai gerai turėti organi
zaciją, kuri galėtų organizuotai pasakyti 
Lenkijos žmonėms ir tiemš Vilnijos gy
ventojams, kad Lietuvoj Vilniaus atva
davimo klausimas yra aktualus ir tam 
tikslui net organizacija palaikoma. Deja, 
kaip sakėme, kąda organizacija būtų 
naudinga, tautininkai, pataikaudami Len
kijai, ją uždarė! Ji patapo “neko^er,” ji 
jau anti-valstybinė ir anti-tautinė!

Esame tikri, jei šiandien Lietuvoj bū
tų viešpatavusi demokratinė santvarka, 
tokio dalyko nebūtų įvykę, štai kodėl 
mes sakome, kad Vilniaus atvadavimo 
klausimas yra labai artimai susijęs su 
atsteigimu demokratinės santvarkos Lie
tuvoj ! Kas nori, kad Vilnius būtų Lie
tuvos, jis turi pirmiausiai kovoti prieš 
tautininkų diktatūrą, už demokratinės 
santvarkos atsteigimą Lietuvoj!

Griauną
Tūlas Ralph Knox Detroite pradėjo’ 

organizuoti naują automobilistų “uniją,” 
kurią pavadino “American Automobile, 
Aircraft, Automotive and Allied ./ Em
ployees.” Girdi, ši unija kovosianti prieš 
komunizmą, fašizmą, revoliucionizmą, at- 
ėjizmą ir dar kitokį “izmą.”

Kad paminėtasis Ralph Knox nedirba 
vienas,—aišku! Jis dirba su įsakymu po
no Greeno iš ADF. Jis ir skelbia, būk 
jo naujoji unija būsianti dalimi, Ame
rikos Darbo Federacijos.

Dalykai, vadinasi, daugiau, negu aiš
kūs: Ponas Green per savo agentus pra- 

• dėjo griauti automobilistų darbininkų 
uniją, priklausančią CIO. Greenas ir 
kompanija puikiai žino, kad automobilių 
pramonės darbininkai jo organizuoja
mon “tyron” unijon masiniai nestos. Ta
čiau atsiras vienas • kitas, kuris pavyks 
suklaidinti ir suorganizuoti.

Tokio žygio labai nori automobilių 
pramonės magnatai. Jie, aišku, ir finan
suos p. Knoxo darbelius. Todėl automo
bilistai darbininkai privalo tatai, žinoti 
ir nesiduoti save suvadžioti. Naujos 
“unijos” organizatoriai dirba bosų darbą 
ir todėl jie privalo būti laikomi, kaipo 
taki!

“Laisvės” Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų Baigsis 

Su 1 Diena Sausio 
«

Užsisakykite Dienraštį “Laisyę” ĮCąĮedų Dovanom Savo 
Giminėm ir Draugam

Labiausia įvertinama, ilgiausia atmintina Kalėdų dovana 
bus dienraštis “Laisvė.” Todėl, vietoje pirkti kokį mažos 
vertės daiktą dovanom, užsakykite dienraštį “Laisvę.”

Kontestantų prašome įsitėmyti, kad “Laisvės” vajus ga
vimui naujų skaitytojų baigsis su pirma diena sąusio (Jan.). 
Pasispauskite, kad gauti kuo daugiausia naujų skaitytojų.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Waterburio vajininkai punktų turi...........................................3149
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi ...»............ 3086
ALDLD 6 Apskritys punktų turi ............. . ... ............... 2665
ALDLD 9 Apskritys punktų turi .......................................... 2485
Hartfordo Komitetas punktų turi ........................................ 1296
K. Žukauskiene, Newark, N. J,,, punktų turi ................  1082
LLD I Rajonas, Montreal, Canąęja, punktu turį ...... 967 
S. Puidokas, Rumford, Mę., punktų turi............r................... 8^0
J. Simutis, Nashua,, ir S. Penkauskas, Lawrpnce, pkt.. turi 715 
C. K. Urban, Hudson, Mass.,, punktų turi......................... 541
V. Černiauskas, Rochester, N. Y. 495
ALDLD 20 kp.» Binghamton .... 419
J. Grybas, Trakimavičius ir
Zaruba, Norwood .......................... 416
A. Buivid, So. Boston ................ 866
Pittsburgh ir Apylinke ... ....... 864
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. 844
A. Valinčius, Pittston, Pa......... •... 310
E. Doyidoniene, Worcester ........ 307
A. Balčiūnas, Brooklyn ................ 804
G. Shlmaitis, Montello, Mass. 300
K. Peslis Ir J. Kalvelis

Bridgewater, ’Mass........................ 286
J. Rudman, New Haven ............ 276
S. Paulenka, Lowell Mass..........  232
J. Bimba, Patterson, N. J........... 163
Bridgeporto Komitetas ................ 154
V. Padgalskas, Mexico, Me........ 148
A. Valinčius, Pittston, Pa...... ...... 144
J. Burba, So. Boston .................. 138
ALDLD 96 kp., Spdbury, Canada 134
J. Adams, Grand Rapids ............ 134
K. Kazlauskas, Š. Boston .........  182
S. Žostautas, Kapuskasing ...... 122
F. Kiezis, S. Boston ..................... 120
J. Kalvaitis, B’klyn ..................... 120
S. K. Mazan, Cleveland ............ 110
J. Gugas, Detroit, Mich............... 108
B. A. žalimas, Worcester .......... 106
A. Lideikiene, Gr. Neck .............. 104

Ar Laimės Chinija

Jau antri metai Chinijos Hopeh, didesnę dalį Shansi, 
liaudis didvyriškai kaunasi Shantung, Anhwei, Kiang- 
už savo tautinę laisvę. Da

Vilniui Vaduoti Sąjunga Uždaryta
’'' Skaitytojas, be abejo, bus pastebėjęs 
vakar dienos “Laisvėje” žinią—

’ “Vadovaudamasis valstybės ir tautos 
I, -reikalų sumetimais, vidaus reikalų minis

teris uždarė Vilniui Vaduoti Sąjungą...” 
-'•Kaip tik panašiais “sumetimais” tau- 
&njnkų valdžios vidaus reikalų ministe
ris uždarė ir liaudininkų partiją, ir krik
demų partiją, ir socialdemokratų partiją, 
.ir; žinoma, neleidžia viešai veikti Lietų- 
-vqs Komunistų Partijai. Vis tai padaryta 
“valstybės ir tautos reikalų sumetimais.” 

i c .'Žmogus, kuris nežino, iš ko susideda 
-Vilniui Vaduoti Sąjunga, aišku, gali pa- 
iftianyti, jog tai organizacija, priešinga 
-valstybei, priešinga tautai.
is.Peja, brangus skaitytojau, to nėra. 

•Jeigu nei viena iš aukščiau paminėtųjų 
organizacijų nebuvo valstybės ir tautos 
priešai, juo labiau tokia nebuvo VVS.

; Tai buvo organizacija, suorganizuota 
pilniui atvaduoti,” istorinei Lietuvos 
-sėstinei. Jai priklausė nemažas skaičius 
ir tautininkų. Jos organas, “Mūsų < Vil- 

1 • ųiųs,” nuolat garbindavo Smetoną ir jojo 
rėžimą. Na, ir dabar toji Sąjunga užda
ryta. O jeigu bus žmonių, kurie norės tą 
-Sąjungą palaikyti slapta, tai, žinoma, vi- 
daus reikalų ministeris su savo žvalgyba 
-ir policija juos gaudys, areštuos ir baus 

, .kalėjimu!
— Kame gi čia dalykas? Kas VVS už
darė? Aišku! Vidaus reikalų ministeris 
tik formalumus atliko, Ją uždarė Varšu
vos ponai. Jų įsakymu tasai darbas at
liktas. Jų įsakymu nuo dabar Lietuvoj 
bus baudžiami tie žipončs, kurie drįs

Kalti!
Federalė Jungt. Valstijų džūrė, klau

siusi keturių Vokietijos fašjstų šnipų 
Amerikoję bylos, pagaliau, išnešė nuos
prendį : keturi šnipai kalti.

Šiuos žodžius rašant, teisėjas Knox iš
neš sprendimą dėl paskyrimo jiems baųs-r 
mes. . ‘ '

Mes dar nežinome, kokią jiems teisė
jas bausmę paskirs, bet* labai svąrbu, 
kad džūrė surado šnįpus kaltais. Jeigu 
jiems nebus paskirtą tokia bausmė, ko
kia, sulyg prokuroro Hardy nuomonės, 
jiems būtų reikalinga, tai jis mano pra
dėti kitą bylą tiems patiems šnipams.

Kalbėdamas su spaudos koresponden
tais, p. Hardy pareiškė:

“Pripažinimas jų (šnipų) kaltais yra 
pasmerkimas Vokietijos espionažo, šni
pinėjimo, sistemos, veikiančios šitoj šaly 
ir diriguojamos aukštų valdininkų, gy
venančių Vokietijoj.” ‘

Teisinga!
Vokietijos nazių šnipai, kaip amąrąs 

apsėdo visą demokratinį pasaulį. Su jais 
elgtis negalima kitaip, bąįp tik be atidė
liojimo gaudyti ir griežtai bausti!

bartinė Chinija užima 1,- 
532,815 ketvirtaines mylias 
žemės plotą ir turi 3,70,690,- 
000 gyventojų. Pirma Chi
nija buvo kur kas didesnė, 
bet 1920 metais nuo jos aU 
siskyrė Tanų-Tuvą liaudies 
respublika, 64,000 ketvirtais 
nių mylių ploto su 65,000 gy
ventojų. Tais pat metais at
siskyrė Mongolijos Liaudies 
Respublika 1,367,600 ketvir
tainių mylių su 1,800,000 gy
ventojų. Sinkiąng užima 
550,340 ketvigtainiųųpylių ir 
turi 2,500,000 gyventojų, Jįs 
kitaip vadinamas Chinijos 
Turkestąnąš. Šios respubli
kos rubežiuojasi su .Sovietų 
Sąjunga ir gyvuoja savystos 
viai nuo Chinijos. Thibet 
užima 463,200 ketvirtainių 
mylių ir turi 2,000,000 gys 
ventojų. Tai kalnuota šalis, 
prie Indijos ir faktiškai yra, 
po Ąnglijos imperialistų les 
tena. Mandžpriją užima 
363,700 ketvirtainių mylių įr 
turi 27,990,000 gyventojų. 
Ją Japonijos imperialistai 
pavergė .1931-1932 metąis ir 
pavadino IVĮanchtlkuo. Tai
gi, kaip matome, tai Chinija 
pfrieš 20 metų buvo didefe 
plati ir turėjo api,e 4§0,Q00?7 
00Q gyventojų. Mongolija jr 
Tanų-Tuva atsiskyrė' ir laisr 
vai gyvuoja. Kiti jos kraš-. 
tai pavergti. ,Bet ir be jų 
Chinija yra kaip pusė Jung
tinių Valstijų savo plotu, o 
gyventojų turi tris kartus 
daugiau.'

Ęįęk Japonija Užėmė?
Iš 18-kos Chipįjos provim 

cijų Japonija užėmus jauu

Mrs. Stepon, Lewiston ................ 100
C. Stasiu, Sellersville ................. 10Q
S. Mason, New Haven ................ 100
C. P. Lewis, Los Angeles .........  100
V. Kavaliauskas, Tacoirja .........  100
A. Daukąntaite, Boston ............ Į00
J. Liaudansfcas, Lewiston, Me.... 100
J. Žilinskas, Lewiston ................ 94
|*. Šlekaitis, Scranton ................ 89
J. Stankevičius, Wilkes-Barre.... 66 
V. Jonauskas, Bloomfield ........... 55
E. Vilkaitė, Brooklyn .................. 55
M. Slekiene, Gardner .................. 44
J. Naruševičius, Red Lake ........ 44
K. Mugiapienė, San ^rpncisco.... 44
V. Globich, Wilkes-Barre........... 44
J. Galdis, Maynard, Mass............. 44
M. Shlaye, Gjardner ...................... 40
J. Sleivis, Chelsea ....................... 22
J. Ruseckas, p’idyn .................... 22
J. Kairys, B’klyn .....   22
I. Klevinskas, Scrahtop ........... 16

“Laisvės” Stabo darbininkai, kurie 
pasidarbayo šiame vajuje:

D. M. šolomskas ..........   630
P. Buknys ..................................... 240
G. Kuraitis —................   108
R. Mizara ......................................... 80
1 2 1

su, Suiyuan ir Chahar pro- 
vincijąs ir gerą dalį Che
kiang, Kiansi ir Kiukiang 
provincijų. Tai labai svar
bios Chinijos provincijos, 
kur yra dideli miestai—Pei*- 
pipg, Nanking, Tientsin, 
Shanghai, Hangchow, Han
kow, Suchow ir kiti. Tai 
turtingoj proymcij^s ir 
skaitlingai apgyventos. Prie 
tq Japonijos armija išlipus 
pietuose Kwangtung pro
vincijoj įr užėmus Cąnįono 
miestą. Labai daug CJiimjos 
gyventojų pąbėgo įš užim-r 
tų tęritorjjų ir todėl savo 
sąlyję sudaro apie 30,00Q,000 
benamiu žmonių? Kiti pasili
kę vęda su iapnnaįs parįį? 
zanų karą. Dabar japonų 
užimta teritoriją sudaro 
apie vieną šeštadali Chini
jos. Bet-toj teritorįjoj yrą 
veik yj$Į Chinijos gelžkeliai 
ir. svarbiausi miestai bei 
prieplaukos.
Chinijos Strategija Kovoj

Sovietų Sąjungos karo 
specialistas B. Ševielev ma
no, kad Chinija prisilaiko 
teisingos taktikos kovoj— 
gelbėja armiją kąd ir lėšo
mis už}ęidimo Japonijai sa
vo miestų ir naujų teritori
jų. Chinija turi užtektinai 
vietos trauktis; Ji nieką 
daugiau pralaimėti negali, 
nes jos visos svarbiausios 
prieplaukos ir centrai užim
ti. Ji giliau įvesdama Japo
nijos armiją tik daugiau ją 
apsunkina ir velka paskui 
saveį kaip 18J-8 metais Rur 
sijną maršalas Kutuzęvas 
vilko Napoleoną net į Mas

kvą, kad ten padarius galą 
jo viešpatavimui ir karo 
garbėi.

Tai sunki kova. Chinija 
nustojo geriausius miestus, 
prieplaukas, fabrikus, veik 
visus gelžkelius. Ji privers
ta pasitraukti į atsilikusį, 
neišvystytą plotą, ten vysty- 
tyti fabrikus, budavoti ar
miją, tęsti kelius, organi
zuotis ir kovoti. Bet tuo pat 
kartu Chinijos armija stip
rėja ir prieš japonų armiją 
kovoja išvien su partiza
nais, kurie japonų armijos 
užfrontėj energingai veikia.

Nuo pat karo pradžios 
Japonijos karininkų buvo 
strategija ne tiek miestus 
užimti, kiek-apsupti Chini
jos armiją ir ją sunaikinti. 
Tą japonai siekė padaryti 
prie Peipingo, Shanghajaus, 
Nankingo, o dabar prie| 
Hankowo. Bet visur chinai 
gabiai veikė ir po didelių 
kautynių mokėjo sugabiai! 
pasitraukti, kad japonams 
neliko nei ginklų, nei be
laisvių.

Ar Susilpnėjo Chipija?
Japonai užėmė didelius 

Chinijos plotus, ar nuo to ■ 
daug susilpnėjo Chinija? 
Chinijai skaudus smūgis kas 
liečia jos strategines vietas 
įr industriją. Japonai užė
mė daug fabrikų, kur buvo 
taisomi ginklai ir gamina
mą afnųnicija. Bet Chinija 
vysto tą industriją giliau ir 
ji perkasi ginklų Sovietų 
Sąjungoj ir gauna per Fran- 
cijos koloniją—Indo-Chini- 
ją ir Indiją. Jeigu palyginti 
dabartinę Chinijos armiją 
su kąro pradžios armija, tai 
dabar Chinijos armija turi 
apie 2,000,000 kovotojų, 
daug geriąu apginkluotų, 
pralavintų ir patyrusių, kaip 
kovoti. Jeigu 1937 metais 
Chinija būtų turėjus tokią 
jėgą, tai vargiai Japonija 
būtų galėjus paimti tokį di
delį Chinijos plotą. Prieš 
šią Chinijos armiją veikia 
apie 1,000,000 Japonijos ar
mijos, veik visas laivynas ir 
galingas orlaivynas. Japo
nija turi užtektinai ginklų. 
Jos armija apginkluota pir
mos rūšies ginklais. Japoni
ja naudojasi jūromis, nes 
Chinijos maži karo laive
liai arba suvyti į upes, arba 
sunaikinti. Japonija turi 
dąug tankų ir lėktuvų ir 
pagelba šios karo technikos 
įveikia ęhinus.

. ... . . ■ ............ : - " " - -

Klausimai ir Atsakymai
Nęat^akoinąs Pasielgimas ir 
Nętęisingį Pranešimai Su

laiko Pilietystę

Klausimas
Aįvykau į Ameriką 1913 

m. Sužinodama, kad mano 
vyras, kurį pąlikau Lietu
voje, dabar gyvena su kita 
žjrioną, ir neturėdama gana 
pinigų gauti Įegališką nuo 
jo persiskyrimą, aš ėjau 
gyventi su kitų tautiečiu, 
kgip jo “common-law” žmo
na. Dabar turiu tris vaikus. 
Dų metai atgal šis antrasis 
vyras mane apleįdo, ir šian
dien ąš save ir savo vaikus 
gang gerai užlaikau. Dabar 
man būtinai reikalinga tap
ti Amerikos piliete, nuo dar
bo dabarpradeda nepįliečius 
atstatyti, o man darbas la
bai reikalingas. Vyras, su 
kuriuom čion gyvenau, jau 
padavė pilietystės prašymą, 
pranešdamas, kad turi žmo-

Partizanų Ęovos
Chinijos armijai ateina^ 

didelė pagelba, tai partiza
nai. Japoriija užimtoj Chi- 
nijoj laiko savo rankose tik 
miestus ir geležinklius. Bent 
10 mylių į šalį nuo gelžke- 
lių japonai negali pasirody
ti, nes ten juos užpuola par
tizanai. Todėl japonai už
imtoj teritorijoj silpnai lai
kosi. Shantungo provincijoj 
liko apie 80,000 chinų re- 
guliarės armijos, kuri susi
jungė su partizanais ir ten 
valdo ištisus apskričįus. 
Shansi provincijoj veikia 
apie 300,000 partizanų, ku
riuos suorganizavo chinai 
kovotojai, buvę raudonar
miečiai. Ten įsteigta liau
dies valdžia. Tas plotas turi 
apie 6,000,000 gyventojų. 
Jo gyventojai gaminasi gin
klus ir amuniciją. Peipingo 
srityje veikia apie 90,000 
partiząnų, kurie kelis kar
tus atakavo miestą ir japo
nus privertė gintis. Lapkr. 
20 dieną iš Shanghajalis ko
respondentas F. T. Durdįn 
praneša, kad patys japonai 
pripažįsta, jog tarpe Shang
hajaus ir Nankingo veikia 
200,000 chinų partizanų. 
Japonai'prieš juos priversti 
naudoti kanuoles ir karo 
orlaivius. Iš Harbino prane- 
ša, kad di dėlės parti
zanų a r m i j os susidūrė 
Mandžurijoj, viena tarpe 
Sovietų sienos ir Tsitsihar, 
kita—Harbino apylinkėj ir 
trečia arti gelžkelio nuo 
prieplaukos Yuki. Tokis 
partizanų veikimas sudaro 
daug japonams vargo. Lap
kričio 25 d. Shanghajaus 
mieste padaryta pasikėsini
mas ant Japonijos guberna
toriaus'Fu-Hsiangeno, kur 
užmušta jo Sargai.

Tas partizanų išstojimas 
smarkiai auga japonų armi
jos užfrontėj. Jis įtraukia 
vis daugiau ir daugiau chi
nų į kovą.

Japonijos Nuostoliai
Japonijos barbarai bjau

riai žudo chinų žmones. Jie 
degina miestus ir sodžius iš 
kanuolių ir lėktuvais. Chinų* 
nuostoliai dideli. Bet ir Ja
ponija paneša baisius nuos
tolius. Jai karas su Chinija 
kasdien du kartus tiek atsi
eina, kaip atsiėjo karas su 
Rusija 1904-1905 metais. 
1938 metais Japonijos išlai
dos pasiekė 8,400,000,000 

—:----r- :—r   _ _
(Tąsa 8-čiam pusi.)

šeštadienis, gruod. 3, 1938

ną ir tris vaikus. Ąpie jokį 
nelegališkumą visai neį ne
minėjo. Ar aš galiu prašyti 
pilietystės? Jeigu galiu, tai 
kaip ? \

Atsakymas
Mes patariame nebandyti 

įgyti Amerikos pilietystės, 
pakol nesutvarkysi savo 
namines bėdas. Tamstai'rei
kalinga legališkos pagelbos. 
Išsiimant pirmas popieras, 
žmogus turi prislėgti prie 
visko, kas tik aplikacijoj 
paduota. Tamsta turėsi pra
nešti, kad nuo pirmo vyro 
persiskyrus, ir kad su an
tru vyrų gyvenai be jokio 
legališko persiskyrimo, ir 
kad turi tris vaikus. Paslė
pus tas informacijas, val
džia galės atimti pilietystę/

Yra daug tokių atsitiki
mų. Kreipkis prie advoka
to, jis pagelbės tamstai iš
rišti savo ženybišką stovį.

FLIS.

i'



Atsisveikinant Prie 
Vienų Durų

(Skiriu G-tei) 
žingsnis, dar kitas ir trečias, 
Trumpas jau kelias lig durų anų;
Tu įeisi, drauguže, į jas,
Kada grįši—iš mūsų nė vienas nežino. 
Tu žinai, kiek kart jau jos užsivėrė, 
Kiek salėn suvarė mūsiškės kartos,

i I
I

Kiek pražydusių meilių žuvo už durų, 
Kiek nutrūko jaunatvės dienų.
Mes prašom perdaug netikėti, drauguže, 
Kad draugas liks draugu lig galo, 
Kad mylimą rasi pargrįžus
Ir žmones širdingus, dienas tas pačias. 
Bus pasenę tie žmonės, žodžiai užkimę, 
Išnykę draugai, veidai mylimieji, 
Bus padangė kita, kitos bus dienos, 
Kai be grotų tu žvelgsi į jas.
Mes prašom perdaug netikėti, drauguže, 
Kad tave jie minės, kai nebūsi;
Kad laiškus rašys, .kad žodį pasiųs, 
Kai laisvės jau tu neturėsi.
Slinks valandos, metai ir dienos 
Tarp blokų granito visų pamirštai; 
O gatvės šitos kiti subanguos 
Štai tie, kur be kelnių rėplioja.
Tada vienumoj, einant saulei į guolį, 
Prašom tave neužmiršti, drauguže, 
Kad miršta žmogus, maino kailį, meluoja, 
Tik atvangos milijonai nežino, 
žydinti meilė nuseris, nužydės, 
Mūs kartą jaunieji pakeis, nulydės, 
Bus miestas ne tas, bus žmonės ir žodžiai 

.kiti,
Tas darbas gyvuos, kurį dirbt su kitais 

pasiryžai.
Tu eini į duris už idėją tą stoti,
Kuri kaip dūžis jūrinis nelaisvės uoloms 
Įsiklausyk: Madride, Lamanše, Nemuno 

slėny
—Tad ir vienumoj tu nebūsi viena! 
Išėjai tu silpnutė grumtis, žygiuoti, 
Klausei švilpų varinių komandos, 
Bet žinai, juk, drauguže, iš seno: 
Pančiai laisvūnams nukalti.
Kurį pavasario ūkanų rytą 
Išgirsi tą dūžį virš miesto ir slėnių, 
Išgirsi vėl šaukiančias švilpas— 
žinoki: ta minutė lauktoji jau čia! 
Tu duodi mums ranką, tari: nepavar.kit! 
Tave šaukia grandinių daina:
Tarp durtuvų eina draugai, jie neša grandis
Ir laisvę širdyse jie neša...
Mes liekame gatvėj—tavo žingsniai nutilo,
Užsitrenkė durys dainuojant grandinėm,
Beliko tik žodžiai sustingę lentoj: 
“Kariuomenės teismo raštinė.”
Mes grįžtame vėl, kur žaizdrai, mašinos, 
Kur muskulai kaista kas kartą labiau, 
Kur rankos sugrubę, pasruvusios akys 
Su ilgesiu laikrodin žvelgia.
Akys pasruvę, gniaužiasi .kumščiai, 
Kas sekundą—greičiau vis tekiniai, 
Šaukia rodiklėm milijonai krūtinių:

—Greičiau, didžioji dvylika, greičiau! 
Kaunas
Rugsėjis, 1936. Julmis.

Aukščiau telpančios eilės yra Julmio ar
ba Juliaus Misikevičiaus, kuris .krito kovo 
mėn. 26 d., š. m., bekovodamas su fašizmu 
Aragono fronte, Ispanijoj. ,

Mes jau buvome rašę, kad savu laiku Jul
mis (Julius Misikevičius) buvo labai gausus 
“Laisvės” bendradarbis. Jis rašinėjo po ki
tais slapyvardžiais. Dėl tam tikrų nesusi
pratimų (ne nuo mūs, tačiau, priklausan
čių), mes, keliais mėnesiais pirm jo išvyki
mo į Ispaniją, nutraukėme su Julmiu ryšius. 
Šiuo tarpu turime redakcijos archyvuose di
delį pluoštą velionio Misikevičiaus rašinių, 
kuriuos prie progos paduosime savo skaity
tojams. Be to, turime stambų jo vertirpą 
žymaus rašytojo Erenburgo apysakos “Ant
roji diena.”—“L.” Red.

Viktoras Januška
Lapkričio 27 d. Brooklyne pasimirė Vikto

ras Januška. Jis sirgo silikosis liga ir sirgu
liavo gan ilgai. Draugai sumanė sumesti po 
kelis centus arba dolerius pinigų ir d. Januš
ką išsiųsti Kalifornijon poilsiui ir pasveiki
mui. Deja, užėjęs ruduo neleido to projek
to gyveniman įvykinti: Viktoras Januška nu
mirė. Jis turėjo apie 52 metus amžiaus.

Meno ir kultūros srity velionis Januška nu
sipelnė labai daug. Jis buvo vienas tų, kurie 

■ ■ ■ ..

organizavo ir auklėjo Brooklyn© Aido Chorą, 
—patį seniausį lietuvių liaudies chorą Ameri
koje. Per ilgą laiką velionis šiam chorui pri
klausė ir buvo jo pirmininku. Jis pats mėgo 
dainuoti ir ragino kitus daryti tą patį.

Tiesa, d. Januška priklausė ne tik chorui: 
jis buvo narys ALDLD, LDS ir, prieš kelis 
metus,—Komunistų Partijos. Tai buvo gilių 
įsitikinimų žmogus, pasirįžęs, energingas, duo
dąs pavyzdį kitiems.

Aido Choras nupirko gražų velioniui gėlių 
vainiką su užrašu: “Nuo Choro, kurį Tu suor
ganizavai. Aido Choras.” Be to, antradienį 
aidiečių grupė sudainavo prie velionio grabo 
tris dainas.

Viktoras Januška palaidotas trečiadienį, 
lapkričio 30 d., Alyvų Kalno Kapinėse, Mąs- 
pethe, L. L

Ilsėkis ramiai, Viktorai, kruopštus ir kuk
lus liaudies meno ir kultūros kėlėjau! Mes ne
nuilstamai dirbsime tąjį darbą, kuriam tu 
paaukojai visą savo liuoslaikį!

Menininkas.

Daugiau Nuomonių 
Apie “Ūkanas”
PAKLYDO “ŪKANOSE”

Apie naujai pasirodžiusį Miko Rasodos kū
rinį tūlas J. N. pereitos savaitės šio skyriaus 
laidoje rašo: “ ‘Ūkanos’—tikros ūkanos”. Tuo- 
mi J. N. duoda suprasti, kad M. Rasodos kū
rinys jam (J. N.) nesuprantamas, neaiškus, 
ūkanotas.

Už .prisipažinimą, .kad jam “Ūkanos” ne
suprantamos, kaltinti negalima. Už tai gali
ma duoti net pliusas. Tačiau, nesuprantant, 
nereikėtų imtis literatūrinio prokuroro rolės, 
daryti nežmoniškus autoriui priekaištus, vis
ką kreivai interpretuoti. . .

J. N. nei nebando patį kūrinį imti iš esmės, 
duoti šiek tiek išsamesnę peržvalgą, o, tik pa
daro autoriui keletą savotiškų primetimų, ar
ba, tariant jo paties žodžiais, paberia “vėjo 
atneštas frazes.”

J. N. autoriui primeta, kam jis savo vei
kale vaizduoja diskusijas apie dievą ir dū
šią, nes, anot jo, tas “obalsas jau atslūgęs, jis 
buvo madoje tik prieškariniais laikais,” o vei
kalas vaizduoja “spikyzninkų gadynę.”

Visų pirma, netiesa, kad tik anose vgady
nėse” buvo madoje^, diskusuoti apie dievo ir 
dūšios buvimą ar nebuvimą. Tas dar iš ma
dos nėra išėjęs. Tą matome spaudoje ir tam 
tikruose mitinguose dar ir dabar. Kol randasi 
žmonių klaidintojai ir klaidinimas, tol yra ir 
kova prieš tai. O jeigu taip yra, tai kodėl apie 
tai negalima vaizduoti beletristikoje? J. N. 
kalba apie kokias ten “gadynes” yra tuščiu 
dalyku.

Antras “neįtikėtinumas” sulyg J. N. esąs 
tas, kad Ričvilės seniau užsigyvenę profesiona
lai, kunigas ir miestuko valdžia neturėjusi dr. 
Rudį persekioti ir vadinti “raudonu revoliucio
nierium,” nes jis tokios garbės neturėjęs.

Konkurencijoj, varžytinėse ir iš nesamo 
bandoma padaryti esamu. Pavyzdžiui, šios ša
lies reakcionieriai net prez. Roos^veltą krikš- 
tina raudonųjų draugu. To reikalauja jų biz
nis. Jeigu tokie gyvenimiški dalykai “kriti
kui” J. N. neaiškūs, anot jo, ūkanos, tai kal
tininko reikia jieškoti ne kūrinio autoriuje, o 
po savo kepure.

J. N. labai rūstinasl ant. tokių charakterių 
kaip dr. Rudis ir Vanda Sundukaitė. Rudį jis 
vadina ablavuku, donžuanu, kuriam, tariant jo 
paties žodžiais, “Vandos padurkai daugiau rū
pėjo, negu daktariška profesija, negu skleidi
mas bedievybės.” Charakteris Vanda Sundu
kaitė jam — “velnio nešta ir pamesta.” Ji— 
“koketė”, ji—“paleistuvė,” ji—“žmogžudė,” ir 
t.t. ir t.t.

Gerai. Pilnai užjaučiu J. N. užsirūstinimui 
ant Rudžio ir Vandos, ir jo širdingai užuojau
tai nelaimingai Onai Rudienei! Tik štai kas 
man neaišku: iš kur J. N. gavo taip didelę 
neapykantą prieš Rudį ir Vandą, jeigu ne iš 
.kūrinio “ūkanos,” kurio autoriui primeta Ru
džio ir Vandos idealizavimą? Ir ar J. N. širdis 
būtų iki ašarų suminkštėjusi dėl nelaimingos 
Onos erškėčiuoto kelio, jeigu pirmieji du cha
rakteriai (Rudis ir Vanda) ‘būtų buvę “taip 
sau žmonės,” negriešni, panašios širdies, kaip 
ir J. N.? Ne. Jeigu autorius Rudį ir Vandą 
būtų sukūręs netokiais, tai J. N. juos kitokiais 
ir matytų, jais nesipiktintų; jeigu Onos nu- 
skriaudimas nebūtų aiškiai vaizduojamas—J. 
N. nebraųkytų ašarų dėlei jos nelaimingumo!

I Tą “revoliuciją” J. N. sieloje sukėlė pats kū

rinys, autoriaus kūrybinė intryga į jį paveikė. 
. Jeigu J. N. spjaudo kerštu prieš bloguosius 
charakterius, o gailisi gerųjų,—tai liudija, kad 
autorius blogų ir gerą mokėjo atvaizduoti, 
palodyti.

Garbė “Ūkanų” autoriui, kad jis savo kūri- 
nyj nepasakė, kad Rudis, Vanda ir jiems pa
našūs tipai yra blogi, o Ona—gera. Skaityto
jai ir nenori, kad autorius jiems papasakotų 
kas blogas, kas geras. Jie nori, kad visa tai 
vaizdu būtų parodyta. Taip ir padaryta. Jeigu 
J. N. “ ‘ūkanose’ paklydo,” tai ką gi jam pa
darysi . . . Gaila.

Balsas iš Minios.
!

“ŪKANOS”

Nors jau keli yra pareiškę savo mintis 
apie paskutinį drg. R. Mizaros veikalą 
“ŪKANAS,” bet manau, jog juo daugiau 
minčių, tuo bus daugiau įvairumo. Per
skaičius “ŪKANAS,” turiu prisipažinti, jog 
autoriaus triūsu esu kiek apsivylusi. Tiesa, 
veikalas skaitosi lengvai, įvairus ir impo
nuojantis sekti kas bus toliaus,—na, ir jau 
pabaigia. Pabaiga lig ir be užbaigos. Gal 
autorius turi mintyje rašyti sekamą tomą, 
nušviečiant Rudžio gyvenimą jau Onos at
sikračius ir vėla politiniai ragožium persi- 
vertus ? ' '

“ūkanose” autorius charakterizuoja, kaip 
lietuviai darbininkai troško išsiauklėti inte
ligentijos savo tarpe. «Justinas Rudis, da 
jaunas vaikinas, atvažiuoja iš Lietuvos pas 
savo brolį. Pagyvenęs kelis metus Ameri
koje, ,sumano mokytis būt daktaru. Brolis 

dr draugai karštai pritaria Justino suma
nymui ir patys pasižada jį remti sulig išga
lės, bet po kelių metų Justinas patiria, kad 
ir su draugų pagalba daktaro mokslo pa
siekti negalės; draugai nepaisant kaip sim
patizuoja, bet kožnas turi savo rūpesčių- 
vargų, ir kada prisieina gauti didesnė pini
gų suma, niekur jos rasti nedali. Rudis 
susiranda taupią merginą, kuriai prižada 
savo meilę ir laimingą ateitį. Ona patiki jo 
žodžiams, išteka už jo. Ištekėjus atiduoda 
Justinėliui visas savo sutaupąs, pamiršta 
pati save ir motiną; jokis darbas jai liekasi 
nepersunkus, kad tik daugiau sutaupius 
Justinėliui, kad tik jis sėkmingai baigtų 
mokslą. Ona, kaip ir kiekviena moteris, 
rengiasi laimingai baigtų mokslą. Ona, kaip 
ir kiekviena moteris, rengiasi laimingai at
eičiai ir šeimos auklėjimui. Tokiu, rodos, 
turėjo būt ir Justinas. Bet ° j is perdaug sa
vęs nepamiršo; apart sunkių studijų, jam 
reikėjo ir dvasinio susiraminimo, o juomi 
buvo panelė McCarthy, kuriai, be abejo, 
neblogesnę ateitį piešė, kaip Onai.

Užbaigus mokslą, atvykus į Ričvilę, kai 
tik dr. Rudis pamatė kito daktaro dukterį, 
ja susiįdomavo, o jau pamatęs Vandą ir visai 
prie jos prilipo. Be abejo, jeigu būt sutikęs 
da kelias profesionalų ar biznierių dukteris, 
tai ir iš lygsvaros būt išvirtęs. Vaizduotė- 
susidaro, kad Rudis, vietoje studijuoti me
diciną, skendo padelkų ^studijose, nes apie 
gilesnį tobulinimąsi profesijoje, apie rašinė
jimą į laikraščius, apie liaudies švietimą, 
nebuvo nei laiko nei noro mąstyti. Dabar 
jo svarbiausias gyvenimo tikslas buvo—Onos 
atsikratymas. Tiesa, autorius pažymi, kad 
kartą Rudis buvo manąs nesivaidinti su Ona, 
rašinėti į laikraščius, gilintis savo profesijo
je, bet per ištisą veikalą, apart merginėji- 
mo, Rudis daugiau nieku nepasižymi: išsi
žadėjo savo buvusių draugų; pradėjo pa
taikauti buvusiem priešams; buvęs bedieviu, ’ 
paėmė antrą šliūbą su visom ceremonijom, ir 
visa tai darė, kad tik uždirbus daugiau pinigų.

Nors dr. Rudis per savo meilužę ir susi
pažino su pačiomis miesto viršūnėmis, bet, 
kaipo profesionalas, aukščiau nei kiek nepa
kilo ;' pragyvenimą darė tik iš tų pačių žmo
nių, kurių tarpe gyveno; į mięsto viršūnes 
neiškilo, valdininkai nei turtingesnieji pas jį 
gydytis nėjo, nepaisant, kąd jis aniem visaip 
pataikavo.

Vandos charakteris, tai lyg ji būt pasakiš
kų raganų atnešta iš kur tai kokia miegan
ti karalaitė: da tik 30 metų ir taip stebė
tinai prikibo prie apygremėzdžio, juodom 
panagėm, netoli 50 m. amžiaus dr. Rudžio. 
Sakoma, kad tik pirmu kart žmonės apsive- 
da iš meilės, .kiti apsiyedįmai turi vienokį bei ‘ 
kitokį išrokavimą. Vandos tipo mergina, iš
tekėdama, statytų klausimą—“įtiek jis turi 
ir kiek jis man duos?” Rudį? apart žmonos, 
kurios nežinojo, kąip atsikratyti, daugiąus 
nieko neturėjo. Jeigu Vandą būt charakte

rizuojama kaipo kokią jau senai peršokusi

bent keturis kryžiukus amžiaus, kūda sen
mergė, tuomet gal ir būt kiek panašumo, bet 
charakterizuojamoji, galėjo susirasti savo 
amžiaus, su geru turtu ir reputacija, profe
sionalą; arba biznierių.

Labiausia man nepatiko, tai paskutiniai 
Onos gyvenimo žingsniai. Kada Ona netikė
tai namon sugrįžus rado Rudžio meilužę, 
be abejo, tai buvo tragiškiausia jos gyveni
mo valanda. Rudis išėjo su savo meiluže, 
o pasilikusi Ona, išgyrė jodo. Netikėtas

su ja 
ir iš- 
profe-
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Onos sugrįžimas, matomai, sudrebino Ru
džio su Vanda tos nakties meilės sty
gas, todėl kad ir paryčiu, bet visgi Rudis 
namo sugrįžo, veikiausiai dar daugiau išsi
barti su Ona, bet, . . vos tik pajuto, kad 
Onos lavonas jau atšalęs, “Skubiai paėmė 
ją, kaip mylimąją, daktaras minešė ir pa
guldė lovon.” Veikiausiai nei rankų nenusi
plovęs, su kuriomis mylavo Vandą, įdėjo 
Onos lavoną į brdngų karstą, apstatė gėlė
mis ir pats atsisėdęs gale karsto darė “sume- 
nijos rokūndą.” Na ir padarė. Tuoj Rudis 
pertraukė ryšius su kunigu ir “aukštąja vi
suomene”, prisipažino, kad Ona buvo gera 
moteris, tik jis su ja nedorai elgėsi, atsipra
šė draugų už padarytus jiems nesmagumus, 
pasižadėjo atlyginti paskolas ir ignoravo 
Vandos laiškus. Dabar jau atrodė, kad Ru
dis bus tikru gyvenimo pavyzdžiu. Jeigu taip, 
tai gal nei neverta Onos gailėtis? Aš neti
kiu, kad gyvenime taip įvyktų. Aš tikėjausi 
matyt skirtingą Onos charakterį. Tiesa, gy
venime daugelis tokių Onų savo vargus už
baigia išgjerdamos iš bonkutės arba atsisuk
damas geso kranelius. Taip būdavo, bet ar 
jau taip ir turės būti? Ar Ona negalėjo ko
vot su savo likimu. Ona, kaip ir daugelis 
moterų, perdaug savo vyru pasitikėjo, jinai 
atidavė jam viską, ką tik moteris gali duoti 
mylimam vyrui, o jis taip nedėkingai 
elgėsi. Ona žinojo, kad jos jaunystė 
eikvotos spėkos jau negrįš; jai atsiekt 
sija arba kokis lengvesnis amatas jau per- 
vėlu, bet ji turėjo surasti kitokį išėjimą ii 
to dumblyno; Ona galėjo palikt Justinėlį 
studijuot padelkas ir toliau, o pati imtis už 
ko įvairesnio, nepasitenkint vien Justinėliui 
valgio gaminimu, kambarių valymu ir jo 
pančiakų lopymu. Ona galėjo daugiau mo
kytis kalbos, gilintis į literatūrą, lankyt pre- 
lekcijas, susirinkimus ir pasidaryt gyveni
mą įvairiu ir naudingu. Na, daleiskime, jei
gu Justinėlis„ besidaužydamas su abejotinos 
reputacijos panelėmis būt nusisukęs sau 
sprandą, ar Ona dėl to būt žudžiusis? Su
prantama, kad ne. Leiskit man iškelt ir šį 
klausimą: jeigu Justinas būt gyvenime Onai 
davęs tą, ką Ona Justinui davė, ar būt Ona 
su juomi taip pasielgusi, kaip jis su ja pa
sielgė? Labai galima. Justinas Onai išme
tinėja, “Aš progresavau, kartais net šuo
liais, o tu stovėjai ant vietos.” Tame tai ir bu
vo jų didžiausia nelaimė; apsivesdami abu bu
vo vienodo arba netoli vienodo išsilavinimo, 
bet, neturėdami gyvenime praktiško paty
rimo, nusprendė viens pasiaukoti dėl kito 
geresnio išsitobulinimo. Išvesti gyvenimo li
niją iki galui reikalinga stipraus charakte
rio gi Rudis tokiu nebuvo, jį bile gražesnė 
moteris galėjo vynioti aplinkui savo kojas.

Veikale visur vartojama fiktyviai vardai; 
gi pasikalbėjime su “aukštos klasės” tam
sia moterėle, įterpiama vardas plačiai vi
suomenėje žinomo profesionalo. Tai rodosi 
neturėjo įvykti.

Drg. Mizaros pasibrėžtas darbas buvo di
delis ii’ jis mūs išeivijoje turėjo būti daug 
reiškiantis, tik visa bėda, tai veikalas išėjo 
neganėtinai apdirbtas. Didžiausia bėda mūs 
rašėjams, tai viskas atliekama paskubomis, 
vėlai vakarais ir dažnai nei rašalui nenu- 
džiūvus, jau reikia duoti spaudai. Jeigu ne 
tie kasdieniniai sunkumai, be abejo veika
las būtų išėjęs daug gražesnis ir gilesnis.

K. Petrikienė.
------------------- i_______

Rezoliucijos
Lietuvių Meno Sąjungos Ą-to Apskričio 

Metinės Konferencijos, Laikytos 
Spalių 30 d. Neiv Britaine

• I
Po plataus apsvarstymo, Apskričio

ferencija suranda būtiną reikalą sudaryti 
LMS. 4-to Apskričio Komitetą iš septynių na
rių, kuris privalo nusiskirti iš savo tarpo tris 
narius į organizacinę komisiją organizavimui 
naujų ęhorų, dramos ir šokikų grupių.

II
Kadangi pasaulinė padėtis keičiasi, fašiz- 

(Tąsa aht 4-to pusi.)

Kon-

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
(aštuonis bilionus ir keturis 
šimtus milionų) janų. Val
džios paskola pasiekė 12,- 
422,000,000 janų. Karo išlai
dos sudaro 81 nuošimtį vi: 
sų valdžios įplaukų. Aukso 
rezervai labai greitai baigia
si. Į kelis mėnesius į užsiO; 
nį išvežta 400,000,000 jariiį 
vertės aukso, o į metus Ja
ponija jo pagamina tik už 
200,000,000 janų. Popierinių 
pinigų skaičius labai auga ir 
todėl jų vertė puola. Pra
gyvenimas labai brangsta. 
Pirmame pusmetyje, 1938 
metais, Japonijos įvežimas 
nupuolė ant 34%, o išveži
mas ant 20%, palyginus su 
1937 metais. Japonija tą fi
nansinę padėtį bando užlo- 
pyti aplupdama Chinijos 
liaudį ir gaudama paskolų 
pas Vokietijos fašistus. . ..

Kariniai Japonijos nuo$- 
toliai dideli. 1937 metais ji . 
Chinijoj neteko 500,000 ką- \ 
reivių užmuštais, sužeistais į 
ir susirgusiais. Šiemet tik 
kampanijoj už Hankowo 
miesto paėmimą ne,teko 300,- 
000 kareivių. Jos amunici
jos ir ginklų sandėliai jau 
išsisemia. Metalą reikią^ 
pirkti kitur. Chiniečiai su
naikino jau virš 1,000 ja
ponų karo lėktuvų ir nema
žai karo laivų. Chinai iš
sprogdino du japonų arse
nalus.

’Taigi, karas sunkus ne 
vien Chinijos liaudžiai. Jis 
sunkus ir Japonijai, Hanko- 
vo mieste korespondentai 
matė japonų kareivius be 
ūpo, apdriskusius ir basus. 
Sako, kad japonai komao- 
dieriai juos grūdo prieš chi- 
nus sakydami, kad kada už
ims miestą, tai karas baig
sis Japonijos laimėjimu. 
Miestą užėmė, bet karas ne
sibaigė, chinai pasitraukė, 
persiorganizavo ir toliau ve-

O
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Japonijos imperialistai 
manė, kad kada jie užims 
Hankową ir Cantoną, tai 
chiniečiai įpuls į nusimini- •< 
mą, Chiang Kai-shekas atsi- ' l 
rz.zz frcr_± ±1-10

1

mes nuo liaudies fronto su 
komunistais ir pasiduos Ja- s., 
ponijai. Bet jie apsirikę. 
Chinijoj liaudies frontas lai
kosi gerai. Ir jeigu jis lai
kysis, bus daugiau praveda
ma demokratinių ir pažan
gių reformų, jeigu sekmia*- 
gai veiks Chinijos . armija, 
orlaivynas ir partizanai, tai 
nėra abejonės, kad Chinijos ffigį 
liaudis bus karo laimėtoja. . jį
Ji turi yisas progas jį lai
mėti. Jai reikia tik vieny
bės, pasirįžimo, noro. Jos 
kova yra sunki ir bus sun
ki, bet bus pergalinga.

D. M. S. -
i
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“LAISVĖS” BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Šokiams Gros A. Habricchuk Orkestrą

Kalbės R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius

KONCERTO
“Lister,” Ispanų Choras 
Antonio Quintailia, gitaristas 
Lolita Larrea, sopranas 
S. Kuzmickas, baritonas 
Vaidžiulienė ir Duktė, dainuos 

duetus ir solus

PROGRAMA:
N. StatkevlčlūtŠ, sopranas 
Sapovičiūtės, šokikės 
Merginų Sekstetas
Vaikų Balalaikų Orkestrą
A. Habricchuk, armonistas 
Lyros Choras

Rengia Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos 

Sekmadienį

Gruodžio 4 December
THE STANTON HALL

360 Snyder Ave. Philadelphia; Pa.
k «

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

šeštadienis, gruod. 3, 1933

Į
Į.

(Tąsa)
Ant viršutinių to mūrė lubų jie džiovindavo išmatas 

daririėjant ir numetamas lavonų dalis, iš jų riebumą 
jad visiškai išvirinę; Tą išdžiovintąją medžiagą jie su
mala gana smulkiai ir sumaišo su nieko nekenkiančiu 
rdtfšVttojti ūkmėniu, kurį iš kalnynų vagonais gabena 
tam tikslui, o kurį taipgi gana smulkiai šUmala ir paskui 
tą mišinį pila į maišus ir siunčia į visą pasaulį, kaipo 
kaulų fosfatą. Farmeriai Maine ar Kalifornijoje arba 
Tėkšftse perkasi kaipo išgirtąjį užvaisintoją, mokėdami, 
duokime saū, po dvidešimts penkis dolerius už toną, ir 
UŽtfęšia lauką kviečiams. Keletą dienų po už tręšimui nė 
tik kad laukas bjauriai atsiduoda, bet ir pats farmerys, jo 
vėžimas ir arkliai būva tuomi kvapu persiėmę.

Prie tosios dirbtuvės Jurgis eidavo kas diena, ta
rytum jį kokia nematoma ranka ten* traukė. Gegužės 
mėnesis buvo labai vėsus ir Jurgis net meldėsi, kad karš
čiai užstotų; birželio pradžioje užėjo toki karščiai, kaip 
retai kada būva ir tenai pradėjo darbininkų reikalauti.

Malimo skyriaus bosas pažinojo Jurgį, labai dažnai 
matydamas jį stovint ir turėjo akį ant jo, kaipo ant 
tinkamo darbininko, kada proga pasitaikys; vieną karštą 
dieną, apie antrą valandą po pietų, bosas išėjo pas duris, 
i? Jurgiui net karšta pasidarė, kada jį pamojo. Už de
šimts minučių jis jau buvo nusivilkęs drapanas ir vir
šutinius marškinius ir, sukandęs dantis, stvėrėsi darbo. 
Čia jis turėjo susitikti su dar viena sunkenybe ir tąją 
pergalėti!

Ėmė apie minutą laiko išmokti savo darbą. Priešais 
jį buvo ryna, einanti nuo girnų, kuriose viską sūma- 
la, ir iš tosios vertėsi, kaip upelis tamsus mišinys, nuo 
kurio dulkės kilo debesiais. Jurgiui padavė šiupėlį ir jo 
darbu buvo, drauge su puse tuzino kitų, sumesti tąjį 
mišinį į vežimėlius. Kad ten dirbo ir kiti, jis galėjo 

• žinoti, nes girdėjo dirbant, o tarpais ir atsimušdavo į 
kurį nors, bet šiaip jie ten galėjo ir nebūti, nes taip 
bjauriai dulkant, per šešias pėdas nuo savęs jau nieko 
negalėjai įžiūrėti. Kada jis pripylė savo vežimėlį, turėjo 
grabalioti, kol kitą surado, o jeigu arti jokio nebuvo, 
grabaliodavo, kol kitas ateidavo. Praėjus penkioms minu
tėms, jis visas buvo vien didelė krūva trąšos nuo galvos 
iki kojų; jie davė jam kempę prisirišti prie burnos, kad 
jis galėtų kvėpuoti, bet jo lūpos ir akių vokai priskrėsda
vo prie kempės, o ausys visai užsikimšdavo dulkėmis. 
Jis išrodė kaip kokia durpinė šmėkla temstant. Prade
dant nuo galvos ik eeverykų, jis visas buvo tos pat spal
vos, kaip ir dirbtuvės mūras arba ir visa žemė per 
šimtus mastų aplinkui. Mūrą turėdavo laikyti atdarą ir 
kada pakildavo vėjas, tai Durham’ui ir kompanijai daug 
tbšios trąšos išpūsdavo laukan.

Dirbant pasiraitojus rankoves, kuomet karštis buvo 
nėišpasakytas, fosfatai giliai įsiėdė į Jurgio odą ir už 
penkių minučių jau galvą jam skaudėjo, o už penkiolikos 
buvo apkvaitęs. Jis jautė, kaip jam kraujas mušėsi į 
šrh^gėnis ir labai Skaudėjo viršugalvį ir vos pajėgė ran
kas valdyti. Vienok, atmindamas keturis mėnesius ne
darbo, jis laikėsi £u pašėlusiu pasirįžimu; bet pusę va- 

hadėjo vemti ir tai taip jį tąsė, kad 
urius ištąsys. Bosas ramino jį, kad 

darbininkai priprlnta gana veikiai, jei tik stengiasi ne
paisyti visokių mažmožių.

- Besibaigiant tai baisybių dienąi, vos galėjo pastovėti. 
Kėlis kartus turėjo nusitverti ko nors, kad neparpultų, 
arba pasiremti prie sienos, kad kiek atsikvėpti. Didesnė 
darbininkų dalis vakare, vos spėję išeiti, tiesiog traukė 
į karčiamas, bet Jurgis perdaug blogai jautėsi, kad galė
tų pamąstyti apie gėrimą; jis ėjo, svyruodamas, linkui 
karo. Vėliau jis turėdavo juokų, įsėdūs į karą, žiūrėda
mas, kas darosi. Dabar vienok jis jautėsi per daug blo
gai, kad galėtų patėmyti,/kaip žmonės karė pradėjo 
Š^rangsėfi ir spjaudyti, dėstyti skepetaitės priė nosių, 
žiūfėti aštriai, tarytum norėdami pėrvėrti jį akimis. 
Jūrgis tik tiek atminė, kad žmogus, kur priešais jį sėdė
jo, pakilo ir jis gavo tėn atsisėsti, ir kad pūsę minutoš 
Vėliau, kitu du iŠ abiejų jo pusių pakilo, o į minutą laiko 
pilnasis gatvekaris vos visai neištuštėjo—tie. pasažiėriai, 
Kurie neturėjo kur gale stovėti, nulipo ir ėjo pėsti;

Žinoma, Jurgis savo namus pavertė į mėšlyną, kaip 
tik spėjo įeiti. Toji medžiaga buvo įsiėdusi apie bertainį 
colio į jo Odą ir būtų ėmę apie savaitę laiko gerai jį 
Šiūruoti ir visaip mankštyti, kad tą iš jo prašalinti. Jis 
visas taip bjauriai atsidavė, kad veikiai visas valgis ant 
štdld pradėjo trenkti ir visiems namiškiams prisiėjd 
vėtūti; jo paties viduriuose tik po trijų dienų maistas 
prddėjd užsilaikyti; rankas galėjo prausti kiek tik norėjo 
ir Valgydamas vartoti peilį su šakute, bet argi jo burna 
ir gerklė nebuvo prisigėrusioš nuodų?
/• • O vienok Jurgis laikėsi darbe iš paskutiniųjų! Ne
paisydamas tokių aštrių galvos skaudėjimų, jis vilkda
vosi į darbą ir, užėmęs savo vietą, pradėdavo šiupeliuoti, 
ifOts dulkės vertėsi kamuoliais. Suėjus savaitei, jis jau 
galėjo būti trąšų dirbtuvės darbininkas visam amžiui: 
jis galėjo jau valgyti ir nors galvą niekados nenustodavo 
skaudėjus, bet jau vis buvb ne taip blogai ir jis galėjo 
dirbti.
1. Praėjo ir kita vasara. Visoj šalyje buvo jaučiamas 
gerbūvis, taigi žmonės gerokai suvalydavo visokių sker
dyklų sutaisomų išdirbinių taip, kad ir darbų buvo 
daugidtt Mūsiškiai vėl pataikė apmokėti skolas ir šiek 
tiek pasidėti, bet vieną pasišventimą jie manė per daug

dideliu esant, kad jį ilgai būtų galima kęsti: blogas buvo 
dalukas, kad vaikai tokiame amžiuje turi pardavinėti 
laikraščiūš. Nieko negelbėjo persergėjimai ir meldimai, 
jie nejučiomis persiimdavo dalykais, tarp kurių jie mai
šėsi. Veikiai jie išmoko gerai angliškai keikti; įprato 
rinkti cigarų galus ir rūkyti juos, praleisdavo laiką 
užsiėmimę visokiomis žaismėmis: mėtymu kauliukų arba 
cigatetų skrynelių korčiukėmis, bet dažniausiai tai loš
dami iš centų; jie jau žinojo, kur yra paleistuvystės 
nafnai, taip pat kaip vadinasi “madame,” kuri tą ar 
kitą vietą užlaiko ir dienas, kada tosios surengia didžią
sias puotas, į kurias policijos kapitonai ir didieji politi
kieriai atsilanko. Jeigu svetimas žmogus iš toliau jų būtų 
užklausęs, jie būtų galėję parodyti, kuri yra “Hinky- 
dink’6” garsioji karčiama^ ir būtų galėję net vardais 
parodyti įvairius apgavikus, plėšikus ir galvažudžius^ 
kurių tenai buvo žinomoji užeiga. O kas dar aršiausia, 
vaikai įprato nepareiti namon. Argi užsimoka, jie klaus- 
davOj gaišinti laiką ir spėką^ o taipgi ir mokėti už par
važiavimą į “stokj ardus” kasnakt^ kuomet tokiam pui
kiam orui esant, taip pat gerai galima pramigti palin
dus kur po vežimu^ ar kur tarpduriuose arba po laiptais? 
Kol jie parneša po pUšę dolerio už kiekvieną dieną, tai 
ar ne vis tiek, kada jie atiduoda pinigus, kas diena ar 
vienu kartu? Bet Jurgis kitaip manė; jam buvo aišku, 
kad iki jie visai ims nepareiti, lieka tik vienas žingsnis, 
taigi, po ilgų besitarimų, namiškiai sutarė, kad Vincen
tas ir Mykolas rudenį eis vėl į mokyklą, o vietoje jų, 
teta 'Elzbieta pasijieškos darbOj namie gi galės apsieiti 
jos jauniausioji duktė.

Katriutė, kaip ir daugelis kitų neturtėlių vaikų, per 
greit bUvo subrendusi; ji turėdavo prižiūrėti savo raišąjį 
broliuką, o taipgi ir Onos kūdikį; turėdavo valgį virti, 
plauti indus, apžiūrėti namus ir visados turėti vaka
rienę parengus, dirbantiems vakare namon parėjus. Ji 
buvo trylikos metų, ir visai nedidelė, bet visą darbą atlik
davo nemurmėdama; motina gi, išėjusi darbo jieškoti ir 
pasitrankiusi keletą diedų, likos pristatyta prie dešrų 
mašinos.

Elzbieta buvo pripratusi dirbti, bet ji pamatė, kad 
prie jos naūjojo užsiėmimo labai sunku priprasti dėl tos 
priežasties, kad jai prisieina stovėti nesijudinant nuo 
septynių rytmečio iki pusės po dvylikos, ir vėl nuo pir
mos iki pusės po penkių vakare. Keletą pirmutinių dienų 
rodėsi, jog ji negalėsianti išlaikyti; jai prisieidavo beveik 
tiek nukentėti, kaip ir Jurgiui trąšų dirbtuvėje, ir va
kare, išėjus, jai galva sukdavosi. Be to, ji dirbo vienoje 
iš tamsiųjų skylių, priė šviesos elektriškųjų žiburių, kur 
visados buvo baisiai drėgna, nes ten vis stovėdavo klanas 
vandens ant grindų, o visame kambary priklus drėgnos 
mėsos kvapas.

liberalizuoti ir suteikti demo
kratiškumą, tuomet tik unijos 
atsistos ant tvirtų kojų, nes 
eiliniai nariai priduos svarbos 
organizacijai ir aktualiai da
lyvaus visuose reikaluose. 
Tuomet nebus girdima tokių 
pareiškimų, kaip: “unija man 
nieko gero neduoda; unija tik 
duokles kolektuoja..y” ir tt. 
Tokius pareiškimus daro uni
jos nariai; reiškia, eiliniai na
riai nesijaučia, kad tai jų or
ganizacija. Unija jie skaito 
organizatorių bei biznio agen
tą. Kodėl? Todėl, kad ne- 
kurie lokalai neturėjo nei vie
no mitingo nuo pat suorgani
zavimo, jau keli metai!

Daug yra taisytino tuo at
žvilgiu. Imkime kad ir pa
skutinius rinkimus Pennsylva- 
nijoj. Reakcija laimėjo. Lai
mėjo dalinai dėl viršminėtos 
priežasties. Nebuvo ganėti
nos mobilizacijos upijistų. 
Tiesa, viršūnės (unijos) indor- 
savo New Deal kandidatus, 
bet tik ant popieros, aktua
liai nedaug darbuotasi ton 
linkmėm Permažai mitingų, 
permažai rinkiminės agitaci
jos, lapelių ir tt.
šią apielinkę, 
tosi, tai visoj 
su nekuriom 
daug panašus 
vo. Viršūnės

Kalbu apie 
bet kaip ma- 
Pensylvanijoj, 

išimtim, maž- 
paveikslas bu- 
perdaug pasi

tikėjo savim, paliko eilinius 
narius “dievo valiai,” o reak
cionieriai nesnaudė, dirbo su
šilę, varė smarkią agitaciją— 
pasekmes: republikonai lai
mėjo.

Tai gera pamoka ateinan
tiems rinkimams; taipgi pa
moka unijų viršininkams, kad 
reikia daugiau domės kreipti 
į eilinius narius, jei norima 
laimėti politiniame fronte, 
taipgi ir ekonominiame, Rpvo- 

su bosais šapose.
—o—

Partijos Veikla
Komunistų Partijos 

buvo ant sekcijos

je

(Bus daugiau)
Tai praktiškas 
ypatingai rinki-

landos vėliau jis 
ftfdėsi visus jo

U

Easton, Pa
Ir Vėl Nepdsisekė

šioj vietoj jau buvo atžy
mėta, kad reakcionieriams ne
pasisekė Central Labor Union 
pravesti rezoliuciją prieš ne
grus. Gavę antausį nuo pro
gresyvių unijistų, šie bosų pa
kalikai tačiau nenurimo. Da
bar buvo iškepę naują režo- 
liuciją prieš kohiunišlų įsilei
dimą į kliubą. Pridėngihiui 
savo purvino veido, rezoliuci
joj įdėjo žodį ir prieš fašis
tus, bet nieko tuomi nėpriga- 
vo.
■ Tiesa, toji rezoliucija tapo 
didžiumos priimta kliubo ko
miteto, bet kadangi tas komi
tetas yra pb tiesiogine kontro
le Cėhtral Labor Unijos, tai 
CLU'savo mitinge lapkričio 16 
d. tą rezoliuciją su pasipikti
nimu’ atšaukę-dtmetė. Reiš
kia, reakcijai vėl nepasisekė.

Ar dabar jie nurims? Aiš
ku, ne. Iš viško matyti, reak
cionieriai hori suardyti vieny
bę tarpe CIO ir AFL. Ar re
akcionieriams tas pavyks, tai 
priklausys, ant kiek progre-

jokioms provokacijoms, 
keistoka, • kad tų rezo- 
autorium yra Central

Union sekretorius, ku-

šyviai, bus ant sargybos ir ne
siduos

Kas 
liucijų 
Labor
rio ištisas veikimas gana ūka
notas buvo ir pirmiau. Tai 
konservatyvių pažiūrų asmuo, 
turįs didelį apetitą vadovauti. 
Rodos, nieko tame blogo, ta- 
čiaus tas jo vadovavimas vi
suomet naudingas bosams. 
Bent kokiame susikirtime’dar
bininkų su bosais šapose, 
“mūsų” sekretorius daug pra
kaituoja, kad bosai nenuken
tėtų. Visi atsimename pa
sekmes Tippet and Wood, ma- 
liavinės, Dixie cšp šapose ir 
tt. Tai nekokis rekordas to 
žmogaus. Progresyviams rei
kia budėti. Anksčiau ar vė
liau, jei norima išvengti de
moralizacijos, progresyviai tu
rės daryti pakeitimų valdybo
se, ypatingai CLU kliube.

—o—>
Eiliniai Unijos Nariai _ ■*

Kalbant apie unijas, kaip 
kuriuose lokaluose eiliniai na
riai mažai balso turi, o kituo
se visai neturi, turi teisę tik 
duokles mokėti, k. t., Amal- 
gameitų ir ILGW. Reikalinga

Kom.
Iki šiol 

struktūra 
pamatų. Nuo dabar veikimas
pastatytas ant pavieto (coun
ty) papėdės. Lapkričio 20 d. 
įvyko Northampton pavieto 
komunistų suvažiavimas ir, ap
art kitko, tapo išrinktas pavieto 
komitetas, 
pakeitimas,
muose į. valdvietes.

Kas liečia abelną darbuotę, 
partijai gana sunku bent ką 
žymesnio nuveikti. Stoka fi- 

p arti jos chroniš- 
trukdo veikimą, 
daug, tas reikia 
ir kitas klausi- 
Bet vis nusitę- 

nepadarytas.

nansų. Tai 
ka liga, kuri 
O darbo tiek 
padaryti, tas 
mas prieky, 
šia tinkamai

Vienok, nežiūrint visų tų 
skerspainių, nuveikta nema
žai, ypač unijose.

Tad tuo labiau darbininkų 
pareiga yra remti savo par
tiją įvairiais būdais jos kovoj 
prieš įvairaus plauko atža
gareivius. Barbintas.

--------- :------- tį*-----------------------

Jugoslavijos Žandarai Du 
Kroatus Nušovė, 11 Sužeidė

Belgrad, Jugoslavija. — 
Kada kroatai valstiečiai grį
žo iš rinkimų vajaus mitin
go, Jugoslavijos žandarai 
papliūpa šovė į juos ir du 
kroatus nukovė ir 11 pavo
jingai sužeidė, žandarai sa
ko, tai todėl, kad kroatai 
kaimiečiai turėję ginklus ir 
atsisakę juos atiduot žan
daram.

REZOLIUCIJOS
(T (įsa ant 3-čio Pusi.) 

mas grobia mažąsias valstybėles ir tuomi jis 
ruošia baisųjį karą žmonijai skersti, todėl 
Konferencija pasisako už plėtimą kovos prieš 
karą ir fašizmą ir ragiha visus chorus, jų rė
mėjus ir visus žmohes dėtis pHė tos kovos, 
kad išvystyti stiprią demokratinę jėgą, kad 
karas ir-.fašižmks nepraeitų. i 

• XX-X-'XX 7 -X steigimo demokratijos LiOtttvOje.
- ■' • jn . ’ .

, Conn5 valstijoje ■ dUf yra chorU- ktlrie kol 
kas nėra nariais Lietuvių’ MėhO1Sąjungos ii* 
jie nesusirišę: nei' su ' Apskričio veikia. Todėl,

dėl genesnio auklėjimo lietuvių liaudies meno 
ir kėlimo abelnos veiklos, raginame tuos cho
rus dėtis prie LMS. ir sykiu darbuotis.

IV
Kadangi nieno ir kultūros kėlimas chorų 

nariuose yra būtinas reikalas, tai Konferenci
ja įpafeiguoja Apskričio Komitetą surasti at
atinkamus pt-elegenttis, kurie chorų plačiuose 
susirinkimuose išaiškintų meno įr j kultūros 

Taipgi' r^ikaiaujaihe; .Šmėtohos valdžios^*^.^rash^W";
kultūros srityje veikėjų.

Komisija: ' ,
J, Kaniauskas,

> J. Paukov
V. Jokimas.

)

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.) 

License No. L. 886

Perkant Sau Vyhus ir

Specialis Geras Pirkinys
Old Mahiritz Straight Rye 4 metų senumo 

$1.09 PL 90 proof $2.09 ky. 90 proof
reguliarė kaina $1.89 reguliarė kaina $2.69

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GfcRlMŲ

Manhattan Liquor Store
264 Grand St

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo j Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė Wiiliamsburgh’c

tel. Stagg 2-2173Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS 

701 Grand St. Arti Graham Ave. 

KALĖDŲ SPECIALAI
14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 da*- 
monto akutėm ................................................

Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
nuo ........................................................ ..........
17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece 
Dresser Set) ..................................................

Brooklyn

$2*50

*675

ASHLAND . . . Tiny new square style Gruen. Yellow 
gold filled case, 17 jewel Precision movetnent,...$39.75

Išsikirpkitė šį skelbimą ir atsineškite, b 
gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.

Taisome Laikrodžius ir kiltis brangdaikčius
Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

GARS1NK1TĖS “LAISVĖJE"

• • , <

. niBi



šeštadienis, gruod. 3, 1938

Chicagos Žinios
Frances

KANKLIEČIAI PUIKIAI PA- 
SIŽYMĖJO “STUDENTO 

PRINCO” PERSTATYME

Žavingos Kankliečių Dainos ir 
Klasiškas Vaidylų Artistiš
kumas pas Stebėtojus Il

gai Pasiliks Galvoje
<"5

Lapkričio 27 d., Sokolų sve
tainėje, Laisvės Kanklių Miš
rus Choras statė scenoj ope
retę “Studentas Princas.” Vai
dinimas tęsėsi arti keturias 
valandas, bet publika ne tik 
nenuvargo, bet jautė, kad dar 
biskį būtų daugiau duodama 
to meniško skanėsio.

i Kunigaikštienė
Yurgel.

Von Mark—V. Preikšą.
Princesė—O. Sokiūtė.
Lutz—A. Garšinskas.
Hubert—A. Gužauskas.
Detleff—A. Sarcevičius.
Lukas—P. Kazlauskas.
Von Asterberg—W. Gali- 

naitis.
Kapitonas Tarnitz—H. že

braitis.
Ruder—J. Stulgaitis.
Toni—J. Stulgis.
1. Lekajus—J. Česna.
II Lekajus—L. Kelly.
III Lekajus—E. Dočkus.
IV Lekajus—L. Jonikas. 
Studentai—LKM Choras. 
Režisierius—J. Kenstavičius.
Publikos buvo daug ir ji vi

sa giliai pasitenkino šauniu 
vaidinimu. Rep.

ADF NEPASISEKĖ LAUŽYTI 
GYVULIŲ PRIŽIŪRĖ

TOJŲ STREIKĄ

Gyvulių Pirklių Taryba Pa
reiškė,- Jog Pardavimas 
ir Pirkimus Sulaikytas

Lapkričio 28 d. 250 gyvu
lių prižiūrėtojų nuo 5 vai. ry
to Išstojo į pikieto liniją/ 
Amerikos Darbo Federacijos

Kankliečiai meisteriškai pa
tiekė publikai didžiausią ir 
gražiausią operetę, kokia bu
vo statyta Amerikos lietuvių 
scenoje.

Juozas Kenstavičius, choro 
mokytojas, prie puikios vięų 
dainininkų ir vaidylų koope
racijos, parodė, ką pažangie
čiai lietuviai menininkai dai
nos ir dramos srityje gali pa
daryti. Kankliečiai užkopė į 
naują kultūrinio veikimo 
aukštumą. Tą pripažino kiek
vienas, sekmadienį buvęs So
kolų svetainėje. x

Publikos prisirinko pilna 517 lokalo prezidentas Deve- 
svetainė. Buvo 300 ekstra Ao, kuris prižadėjo pristatyti 
krėslų parūpinta, ir, be to, darbininkų streiko laužymui, 
dar matėsi pasieniais stovina. kaip į akmeninę sieną, darbi- 
čių. Lietuvių publika šiltai at- ninku solidarumą, 
sinešė ir draugingai kooperavo kakta, 
su rengėjais.

Vaidylos ir Dainininkai
Agotėlė KenstaviČienė, ’Vy

tautas Tarutis,, Marytė Šim- 
kiūtė, Sarcevičius, F. Sadaus
kas, Antanas Garšinskas, O. 
Sokiūtė, J. žebraitis ir F. Jur» 
geliūtė laikė į save atkreipę 
publikos atydą per keturių 
valandų vaidinimą.

V. Tarutis, princo asmeny
je, A. KenstaviČienė, kaimie
tės Katriutės asmenyje; M. 
Šimkiūtė, smuklės patarnau
tojos asmenyj, ir A. Garšins
kas, princo tarno asmenyje, 
tai tipai, charakteriai, kokius 
gali matyti tik aukštai lavin
tų, profesionalų artistų tarpe. 
Jie liuosai, pilnai įėjo į anų 
laikų žmonių gyventą padėtį 
ir visai liuosai, natūraliai iš
pildė kas reikėjo.

A. KenstaviČienė — Katriu
tė kaimietė mergina — įsimy
lėjo į karalaitį studentą—V. 
Tarutį, o studentas įsimylėjo 
į ją. Meilė jų tarpe užsi
liepsnojo.

Katriutė kaip blezdinga sa
vo romantišku lipšnumu suža
vėjo princą, o princas savo di
džiu paprastumu, savo verian
čiom meilės akimis ir giliu 
atjautimu ją paviliojo.

Meilės įkarščio polėkiuose 
ir meilės atoslūgiuose tarpais 
puikių solų ir duetų V. Taru
tis ir A. KenstaviČienė sudai
navo. Jų balso tembras, gra
žus vibravimas, aukštų tonų 
išlaikymas žavėjo publiką, o 
meilės atoslūgiuose daugelis iš 
stebėtojų braukė ašaras ir 
siuntė apmaudą, kai valstybės 
ministeris V. Preikšą, šaltai 
atėjo ir paliepė studentui 
princui apleisti universitetą, 
apleisti Katriutę ir priimti 
Valstybės Tarybos įsakymą 
apsivesti su nemylima prince
se—O. Sokiūte.

Visi vaidylos, kurių rolių 
apibudinti negalima dėl per
nelyg ilgo nutęsimo aprašymo, 
tenka pasakyti, kad pasižymė
jo ne kaip mėgėjai, bet kaip 
profesionalai, o nekurie, ypač 
A. KenstaviČienė ir V. Taru
tis, kaipo klasikai.

Publiką scenoj sudarė cho
ras. Vaidylos buvo šie:

Karolis Pranas (Student 
Prince) — Vytautas Tarutis.

Kathie — Agotėlė Kensta
viČienė.

Dr. Engei—Pranas Sadaus
kas.

Gretchen—M. šimkiūtė.

ir čyfas 
kad po
tvarkes 
kad ne-

atsimušė 
Nei vienas darbinin

kas nepasirodė prie vartų.
Union Stockyards and Tran

sit Co. manadžeris O. T.
■ Henkel pripažino, kad nei 
vienas streiklaužis nepasirodė.

CIO išleistam pareiškime 
sako, kad į ADF raštinę ryte 
susirinkę tik 23 žmonės. Jų 
tarpe 5 apmokami organiza
toriai. Vadinasi, eilinių narių 
buvo tik, 18. Iš jų 5 atsime
tė ir prieš pietus pirmadienį 
atėjo ir įsirašė į CIO uniją.

Taigi, ADF streiko laužy
mo ’politika visai subliūško.

CIO unija, kuri vadovauja 
gyvulių prižiūrėtojų streikui, 
ačiuoja publikai už koopera- 
vimą su streikieriais. Ačiuoja 
kunigui T. Hume, kunigui 
Tompkins, advokatui A. Ku- 
men ir kitiems, kurie pirma
dienio rytą 4:30 atėjo į 
Stakjardų policijos stotį, kur 
buvo kapitonas Stege 
Pendergast, ir prašė, 
licija atsižvelgtų į 
palaikymą ir budėtų,
įvyktų kraujo praliejimo.

ADF 517 lokalo vado De- 
vero žingsnis streiką laužyti 
buvo panašus 1937 metais 
žingsniui Republic Steel kom
panijos streiką laužyti ir pra
lieti darbininkų kraują. Bet 
Deverio nepasisekė ir darbi
ninkų kraujas nebuvo pralie
tas.
*** Van A. Bittner, CIO Chi
cagos apielinkės direktorius, 
žymi, kad CIO unija pasiren
gusi iššaukti nacionalį streiką 
23 miestuose prieš Armour 
and/ Co., jeigu ta kompanija 
bandys viską-painioti dėl gy
vulių prižiūrėtojų streiko lau
žymo. Jis nurodė, kad dau
giausiai turi šėrų supirkus 
Union Stockyards and Tran
sit Corporation. Prieš šią 
kompaniją ir eina streikas.

Darbininkai reikalauja to, 
kas jiems priklauso, tai tą, 
kad kompanija mokėtų visiem 
nemažiau 62 ir vieną ketvirta-j 
dalį cento į valandą, duotų 
apmokamų vakacijų ir pripa
žintų ilgalaikinio darbo pin- 
menybę. Taipgi, kad kompa
nija pasirašytų kontraktą, jog 
ji teisingai pildys sutartį.

Gyvulių prižiūrėtojų CIO 
unijos 567 lokalas rūpestingai 
ir sėkmingai vadovauja strei
kui.
Brown 
ne tik 
plačioj

Lokalo prezidentas 
turi didelį pasitikėjimą 
darbininkuose, bet. ir 
visuomenėj. Rep.

» ' > •? t • w

Vaizdas iš Hankowo miesto, Chinijoj: chiniečių šeimos pasiruošę apleisti mie
stą—bėgti nuo Japonijos ihiperialistų įsiveržėlių.

Pittston, Pa.
Iš Bedarbių arba Workers 

Alliance Veikimo
Buvo atsiradę tokių, kurie 

norėjo šią bedarbių organiza
ciją sugriauti. Mat, atsirado 
trys bailiai, kurie išsigando 
pamatę kapitalistiniuose laik
raščiuose pranešimą, būk 
Workers Alliance esanti ko
munistinė organizacija. Dar 
nieko, jeigu tie trys bailiai bū
tų patys pasitraukę iš organi
zacijos ir ją palikę ramybėje. 
Bet jie bandė nusFuje^U v^sus 
95 narius. Spalių 5/d. jie pa
garsino, kad po kitu vardu 
tai yra, Workers-'Alliance, ko
munistai nori valdžią nuversti 
ir iš kapitalistų turtus atimti 
ir pasidalinti. O po kiek, gir
di, k i e k v i e n am pareis? 
Tiktai po 50 dolerių ypatai. 
Ar ilgai užteks pasidalinus 
tuos turtus tarp mūsų darbi
ninkų ?

Tais bailiais pasirodė kuo- pestingai 
pos prezidentas ir vice-prezi- 
dentas. 
antrhSM 
saukeL
ėjo susirinkimą atidaryti, tai 
susirinko tiktai trys iš 95 na
rių.

Nariai puikiai < įvertino tų 
žmonių darbus ir tuomi paro
dė, kad Workers Alliance ir 
jo vadai eina teisingu keliu, 
gerai gina darbininkų reika
lus. O tuos griovikus prašali
no iš vietų už bailumą. Da 
vice-prezidentas buvo atėjęs 
pasiteisinti, kad jis nekaltas. 
Ale nuo pirmiau jis buvo ži
nomas kaipo Mussolinio pase
kėjas.

Dabar Workers Alliance su
sirinkimai yra laikomi kas 
antradienis, vietoj kas pirma
dienio. Prasideda 7:30 vai. 
vakare, po numeriu 173 S.

AmerikiečiŲ VokiečiŲ Redak
torius Atmetė Nazių Medalį

Cincinnati, Ohio. — Re
daktorius vietinio vokiečių 
laikraščio “Freie 
atmetė Hitlerio 
jam Vokietijos Aro medalį.
Sako, “aš visuomet einu ir 
eisiu su Jungtinėmis Vals
tijomis.”

Presse” 
suteiktą

Great Neck, N. Y

Lowell, Mass,
Įvairios žinios.

Spalių 29 d. buvo jaunuolių 
Balso Choro vakarienė, žmonių 
buvo pilna svetainė. Jaunimas 
turėjo įvairių žaislų, kurie vi
siems labai patiko. Netikėtai į 
vakarienę buvo užvažiavęs- Ig. 
Kubiliūnas iš So. Bostono ir jis 
padainavo keletą dainų, žmo
nėms labai patiko.

Taigi, mūsų choras nejuokais 
pradėjo darbuotis. Choras pa
mokas laiko kas sekmadienį. 
Turi naują mokytoją iš Law
rence, būtent, B. Petrikevičių. 
Jis yra smarkus mokytojas. 
Jam choristai pasitiki. Choras 
jau puikiai dainuoja.

Beje, girdėjau, choras ren
giasi savo koncertui ir šokiams, 
kurie atsivus gruodžio 3 d. ant 
361 Bridge St. Tai bus puikiau
sias vakaras ir visi Lowellio 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

Pirmasis vokietis, o 
h-ltalas. Na, ir jie su- 
usirinkimą. Ėet kai at-

Paskutinis Pakvietimas
Pirmyn Choro vakarienė 

įvyksta šį sekmadienį, gruo
džio 4 d., A. J. Kasmočių 
svetainėj, 91 Steamboat Rd. 
Prasidės 4 vai. po pietų, šita 
vakarienė yra rengiama pami
nėjimui Pirmyn Choro 8 me
tų gyvavimo ir jo darbuotės 
meno srityje. Ir reikia pa
sakyti, kad vakarienė yra rū- 

prirengta skaniais
valgiais, gražia ^programa, ir 

j puikia orkestrą šokiams.
Todėl mes kviečiame visus, 

kaip Great Necko, taip ir apy
linkės lietuvius dalyvauti. Jūs, 
draugai, atsilankydami pa- 
remsite chorą, kaip moraliai, 
taip ir materialiai-pinigiškai. 
Kiekvieno atsilankymas bus 
aukštai įkainuojamas.

Įžanga ypatai į vakarienę ir 
šokius tik $1.00; vien tiktai 
šokiams 40c.

Choristas P. B.

Lapkričio 16 d. Helen L pa
traukė teisman J. P. iš Worces
ter už sulaužymą prižado ves
tis. Reikalauja $25,000 atlygi
nimo. Taigi, vaikinai turi būti 
atsargūs su savo prižadais.

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11218 lias been issued to the undersigned 
Io sell beer 
the Alcoholic 
290 Devoe 
of Kings, 
mises.

290 Devoe

at retail under Section 75 of
Beverage Control Law at 

St., Borough of Brooklyn, - County 
to be consumed off the i>ro-

CIIARLES SCHATZEL
St. Brooklyn, N. Y.

Hudson; Mass

Darbai vis dar šlubuoja. 
Avalų industrija beveik visai 
sustojus, šiaučiai šimtais ne
dirba ir žiema bus labai sunki. 

| Lapkričio 18 d. nuo viešųjų 
;WPĄ darbų atleido 1,000 dąr- 
bininkų. Reiškia, švenčių dova
na !

Lowellio visuomenė pasipik
tinus vokiečių teroru prieš žy
dus.

Man patinka apysaka “Rais
tas,” kuri dabar eina “Laisvė
je.” Tai daug ko pamokinanti 
apysaką. Ji atskleidžia uždan- 
jgalą nuo skerdyklų magnatų 
pragaro. Net baisu įsivaizdinti, 
kokios nedorybės paeina iš sa
vininkų pusės.

der” tilpo iš Chinijos žinia su 
atvaizdu. Japonijos kareiviai 
verčia duobėn gyvus chiniečius, 
paimtus nelaisvėn,-verčia šim
tais. Tai baisus vaizdas. N# 
šiurpulys sukrato, kad net šis 
buržuazinis dienraštis pasipik
tino.

Tai ve kur reikalingi tautą 
kongresai, nes jie gali pakelti 
balsą prieš tokius žvėriškumus.

Griaustinis.

Philadelphijos Ukrainų Pro» 
testas prieš Lenkiją .

Philadelphia, Pa. — 3,OOQ 
ukrainų, susirinkę į Metrą? 
pblitan Opera House, išne
šė protesto rezoliuciją prieš 
Lenkiją, kad jinai persekio? 
ja ukrainų tautą. Rezoliu-Lapkričio 12 d. buvo susirin

kimas Lietuvių Darbininkų Su- cija reikalauja apsispreii- 
sivienijimo 110 kuopos. Išrinko dimo teisės septyniem Mfti- 
delegatus Amerikos Lietuvių! lionam 
Kongreso Bostono apskričio 
konferencijom Delegatais išrin
kti Daugirda ir Pavlenka. ši 
lietuviii organizacija labai svar
bi apsigynimui nuo fašizmo, to
dėl svarbu jos veikimu visiems 
susirūpinti.

ukrainų, kuriuos 
Lenkija yra pavergus.

UkTainų susirinkime dą? 
lyvavo atstovai nuo 89-nių 
jų organizacijų.

»

t
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Lapkričio 12 d. vietiniam lai
kraštyje “Lowell Evening Lea-

Berlin. — Uždrausta žy
dam pasirodyt gatvėse šeš
tadienį kaip “vokiečių vie
nybės dienoj.”

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Npine

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gąpiinąmį Ęuropiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško nąmų darbo, kilbasai ir kepta paršie-f! 

na; gpspacįpriškai nuvirtį kopūstai ir barsčiai.
1 

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražup pasirinkimas pienišką 
valgių ir daržovių, virtų ir $aljų.

lAi VU tftf W W tftt tftf W W VU* tftf W VM W W W tftf bU tfU tfU tf U tftf tftf ė k

Telefonas: Humbaldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-4 ir 6—8

Nėra valąndų sekmadieniais

Jau porą sykių ir drapanų 
gavome. Kaip tik susitvarky
sime, vėl reikalausime. Komi
tetas yra išrinktas iš penkių 
darbščių narių.

Senas Mainierys.
Laisvarpanių Veikla

Amerikos Lietuvių Laisva
manių Etinės Kultūros Draugi
jos Pittstono kuopa susiorga
nizavo spalių 9 d. iš penkių 
na£ių. Paskui dar viena narė 
įsirašė. Kuopa susiorganizavo 
Wyominge. Nors visi nariai 
užsimokėjo doukles, bet da iš 
Centro negauta nei čarterio, 
nei numerio.

Sekamas laisvamanių kuo
pos susirinkimas įvyks trečiar 

! dienio vakare, gruodžio 7 d., 
17:30 vai., pas Rauduvę, 5 N. 
Main St., Pittstone. Prašome 
į susirinkimą ateiti ir neną- 
rius. Jeigu patiks, įstosite į 
kuopą. Metinė mokestis tėra 
75 centai.

Valdyba

Berlin. — Nuo lapkričio 
10 d. padarytų pogromų 
prieš žydus visoj -Vokieti
joj iki šiol, beveik pusiau 
sumažėj o žydų * nuosavybė.

Rodė Triksus ir Turėjo Mirti
Padėkavonės dienoj, lapkri

čio 24, Martinas Kazakevičius, 
lygiai su visais besilinksminda
mas, pavalgęs paukštienos, 
nuėjo į L. P. Kliubo kambarį, 
kaipo šios organizacijos narys, 
kad linksmiau laiką praleisti, 
žinoma, dėl smagumo su savo 
draugais buvo vieną kitą sti
klą paėmęs į burną, sau 
linksmai pradėjo triksus rody
ti, visaip lankstytis ir tampy
tis. Taip jam triksus beda
rant, pasijuto viduriuose ne
begerai. Tuomet greit tapo 
nuvežtas į Marlboro ligonbutį, 
kur norėta išgelbėti nuo mir
ties. Bet daktarai jau nega
lėjo pataisyti, nes viduriai bu
vo jau pavojingai sužeisti. 
Tad 27 d. lapkričio nelaimin
gasis persiskyrė su šiuo pa
sauliu dar būdamas netaip se
nas, virš 46 metų amžiaus.

L. P. Kliubas papirko gėlių 
vainiką, taipgi suaukavo ir pa
vieniai 
suvirš. 
sesuo, 
Ten ir

Martinas 
ką Hudsone, dirbo vilnų 
dirbystėj, buvo nevedęs, 
prigulėjo prie jdkios politinės, 
nei pašei pipes organizacijos, 
išskyrus L. P. K. Mylėdavo 
sau linksmai laiką praleisti. 
Visi Hudsone jį pažino.

Lai ilsisi šioj pilkoj žeme
lėj. Kuopos Koresp.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 6 d. gruodžio, L. P. Kliu- 
bo Kambaryje, 7:30 v. v. Prašome 
visų narių dalyvauti, nes 'bus nau
jos valdybos rinkimas naujiems me
tams. — Org. (282-284)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 4 d., 2:30 v. 
po pietų. Lietuvių Kliube, 4th ir 
Upland 
lyvauti 
svarbių

gatvėse. Prašome narių da- 
susirinkime, turime daug 
reikalų aptarti. — Sekr.

(282-283)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia draugišką 

vakarėlį, šeštadienį, 3 d. gruodžio, 
8 v. v. 57 Park St. Turėsime gerą 
orkestrą šokiams, bus skanių valgių 
ir gėrimų. Visi kviečiami dalyvauti.;

(282-283)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 5 

d. gruodžio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Visi nariai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti, atsiveski
te ir naujų narių prie kuopos prisi
rašyti. Nariai taipgi gaus knygą 
“Ūkanos.” — Sekr. (282-283)

nariai dėl vainiko $7
Jo 

kuri 
tapo

kūną pasiėmė jo 
gyvena Bostone, 
palaidotas, 
gyveno ilgą lai- 

iš- 
ne-

ELIZABETH, N. J. 
Organizacijų Žiniai.

Bangos Choras gana smarkiai 
rengiasi prie savo metinio bankieto 
Naujų Metų dienoj, sausio 1 d., 
1939 m. L. D. P. Kliube, 408 Court 
St. Prašome visų apylinkių organi-; 
zacijų toj dienoj nieko i--------“
Bangos Choras iš sąvozpusės bus la
bai dėkingas už draugiškų. koopera
ciją. — D. Krūtis, sekr. (282-283)

KENOSHA, WIS.
LDS 65 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 7 d. gruodžio pas drg. A. Pa- 
kius, 4212—24th Ąve., 7:30 v. v.

Draugai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus valdybos rinkimai ir ki
ti svarbus dalykai. — Rąšt. J. Jur-' 
gaitienė. (283-285)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parent Yra Skapiąujj

”.Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
’jvičiąm Jųoną, balta duopą, Caieh ir rąįsin duona. Taipgi 

kepama roliai ir bandukės. Pųįlęįaųsįaa pasįrinkinĮą^ 
niausiu kėksų-pyragų; Pipeąpple Cake, Apple Cake, Chęftpe 
Caka, Coffee Cake, Butter Cake, Ęunke ir Spice Cake, Stolfeib 
Ęoųgliputs, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolfe.

Siunčiam© duoną per paštą 1 Jdtus miestu^, specialiai greitai pristatę

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



Mrs. Lillian Petruška, 19 me
tų motina, atsiėmė savo paliktą 
3 metų sūnelį iš Vaikų Prie
glaudos. Vaikutį nebeatlankius. 
pas geruosius globėjus, nes ne- j 
turėjus spėkų-eit pas juos be 
atlyginimo už kūdikio priežiū
rą, kada negavo tikėto darbo.

Neu Yorko^^zferliIiioi ClementVokietaitis

Šeštadienį

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

BROOKLYN, N. Y.409 GRAND STREET

Sveikina iš Kalifornijos

Grįžta Šeši Veteranai

Paštas Prašo Atydos

Fkad

Šovėsi Dėl Merginos
pa-

j

387 Broadway

Telefonas Stagg 2-8021
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Užsakymai telefonu 
greitai atliekami

cellistas 
su žmona 
pilietybes 
pabėgo iš 
teroro.

da- 
ju- 
ki-

dar 
or-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717F

City, 
Bie-

ir draugai,

Vinikai-
J., kuri

esant-davė $10.
J. Kuodis.

Pasauliniai žymus 
Emanuel Feuermann 
išsiėmė Amerikos 
pirmas popieras. Jie 
Austrijos nuo nazių

Antrašas: 387 Broadway
arti Hooper St., įėjimas prie Hewes St. stoties

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Pa., ir

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina prie namų 

darbo ir Bar-Grill patarnavimo. Tu
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)

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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA L

Užmuštas Lietuvis Graborius 
Barry P. Shalins-Šalinskas

Apie 1-mą vai. penktadie
nio ryte, gruodžio 2. d., rastas 
savo automobiliuje užmuštas 
Barry šalinskas, graborius, 
kurio laidotuvių įstaiga ran
dasi 84-02 Jamaica Avenue. 
Manoma, kad jį užmušė auto
mobilių nelaimėj. Jis rastas 
negyvas savo automobiliuje 
tarp 75th St. ir Elderts Lan.e, 
prie savo garadžiaus. Mašina 

. smarkiai sudaužyta, bet neži
nias, kas ir kaip ją sudaužė, 

šalinskas buvo 28 m. am
žiaus, vedęs, paliko žmoną ir 
dukrelę apie metų amžiaus. 
Apie jo laidotuves bus praneš
ta vėliau.

Šią žinią mums suteikė te
lefonu p. Mačiulis.

Grąžinkite Kongreso Vaka
rienės Tikietus

kurie 
buvote paėmę platint tikietus 
dėl vakarienės Amerikos Lie
tuvių Kongreso Brook lyno 
Skyriaus, sugrąžinkite kuo 
greičiausiai nuo ko paėmėte. 
Taipgi atsilankydami į Lietu
vių Liaudies Teatro parengi
mą šeštadienį arba sekmadie
nį galite priduoti man. Pada
rykite taip. M. Stakovaš.

Laisvė” turi draugų visose 
šalies dalyse ir visuose pasau
lio‘kampuose. Kur buvę, kur 
nebuvę, jie - atsimena draugus 
laisviečius ir jiems atsiunčia 
sveikinimų. štai laiškutis iš 
judžių miesto Culver 
California, nuo brolių 
liauskų :

Sveiki visi: 
Mes norime 

mes randamės 
me judžiui, 
“The Wizard of Oz. 
mina MG M savo 
Culver City, California, 
produkcijoj bus 125 liliputai. 
Mes čia dirbsime apie 4-5 sa
vaites.

Su geriausiais linkėjimais,
Johnny ir Joey Ballas.

pranešti, 
čionai ir djrba- 
kuris vadinsis 

” Jį ga- 
studijose, 

šioj

i Vaiky Mokykla įvyksta Grilbil1 P^ėka Surengusiems i 
Surprizo Bankietą

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlės mokykla prasidėjo 
pereitą šeštadienį, lapkričio 
26, ir tęsis per visą žieminį 
sezoną. Antra pamoka įvyks
ta 3 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Kaip jau buvo pirmiau mi
nėta spaudoj, turime gerus 
mokytojus kalbos, rašybos, 
dainų, deklamacijų ir scenos 
veikalėlių. Ko mes, moky
klos tvarkymo komisija, nori
me? Daugiau kooperacijos 
tėvų su komisija: leisti savo 
sūnus ir dukteris ir gauti dau
giau mokinių.

Mes, mokytojai ir komisija, 
pašvenčiame savo laiką, žino
dami, kad rengiame jaunąją 
gentkartę užimt mūsų vietas 
ateityje. Natūralūs dalykas, 
kada jaunąją gentkartę pra
tinsime iš jaunų dienų dainuo
ti, eilėraščius ir scenos vei
kalėlius lošti priešais publiką, 
taipgi prakalbėles sakyti, tai 
nėra abejonės, kad,, paaugę, 
jie bus pripratę-pamylėję 
lyvauti mūsų lietuviškame 
dėjime sykiu su tėvais ir 
tais liaudies draugais.

Lietviai darbininkai, biznie
riai ir profesionalai, naudoki
tės proga. Iš to jums ir mums 
bus nauda ateityje.

Komisijos Narys,
Geo. Kuraitis.

Šiandien, gruodžio 3, laivu 
President Roosevelt, grįžta 6 
sužeisti Ispanijos karo vetera
nai : Esteban Alcova, Luis To
ries Crespo, Ricardo Gomez 
Oliva ir Patrick Reid iš New 
Yorko; Carl Hausman Larsen 
iš San Francisco, ir Giovanni 
Porchedou iš Scranton.

Harry Kaufman, 22 m 
vojingai pašovė* save prie savo 
namų, 2115 Coleman St., sa
koma, dėlto, kad jo mylima 
mergina išėjo su jo konkuren
tu. Gal pasveiksiąs.

Pasimatysim Lietuvių Liaudies Teatro Parengime u
Tai bus viena iš gražiausių meiliškų dramų, kurią tik Lie

tuvių Liaudies Teatras sugebės tinkamai ir gabiai perstatyti— 
“Mirtų Vainikas.” Ši drama parašyta garsaus dramaturgo 
Jurgio Žukovskio. Vaidinime dalyvauja gabūs ir rolėse pri
taikinti vaidylos; vadovauja (režisieriauja) Juozas Kačergius, 
patyręs scenos mėgėjas.

DU KOVOTOJAI UŽ ME1LE-DRAMOJE--“MIRTŲ VAINIKE”

P. GRABAUSKAS, 
žymus veikėjas ir vaidintojas; jis 
vaidins turtingo kavalieriaus — Ed
vardo rolėje. Jis palieka meilės 
“kovoje” laimėtoju. ,

Pereitą šeštadienį Jonui ir 
Elzbietai Grubiams, gyvenan
tiems 64 Ten Eyck St., Brook
lyne, uoliems visuomenės vei
kėjams, jų vedybinio gyveni
mo 25 metų proga, draugai 
surengė surpryzo puotą Šapa
lo ir Vaiginio gražioj salėj, 
147 Thames St., Brooklyne. 
žmonių puotoje dalyvavo per 
200. Tai buvo artimiausi 
Grubių draugai bei pažįstami, 
kurie atvyko net iš Freeland, 
Hazleton, Weatherly, 
kitur.

Svočia buvo Elena 
tienė iš Newark, N.
parūpino puikų keiką iš 
Scholes kepyklos; svotu buvo 
Julius Kalvaitis, brooklynietis 
visuomenės veikėjas.

Puotos programa vadovavo 
gabus toastmasteris Petras 
Grabauskas, kuris kalbas pa
sakyti pakvietė ir kalbėjo bei 
garbės svečius sveikino: svo
čia Vinikaitienė, svotas Kal
vaitis, “Laisvės” redaktorius 
R. Mizara ir eilė kitų. Gru
biai visiems gražiai padėkojo.

Dabar Grubiai taria nuo
širdžią padėką visiems toj 
puotoj juos pagerbti atsilan
kiusiems, dėkoja ir puotą pa
dėjusioms surengti Vasiliaus
kienei, Zabarauskieneij Levą- 
nienei ir kitoms. O ypatingai 
dėkoja svotams ir prisidėju
sioms nupirkti puikią dovaną, 
kuri Grubiams bus maloni at
mintis nuo artimiausių drau
gų.

Serga Draugė Januškienė
Ant rytojaus po drg. Januš

kos laidotuvių telefonu “Lais
vei” pranešta, kad sunkokai 
susirgo draugė Januškienė. 
Vakare buvau ją aplankyt. 
Apsilenkiau su tik išeinančiu 
daktaru. Ji guli savo kamba
ryj, 109-47 — 115th Street, 
Richmond Hill. Ligla—nervų 
sukrėtimas iš didelio susijau
dinimo vyrą laidojant.

Kam patogu, atlankykite 
ją. Šitokioj ligoj draugų už
uojauta, suraminimas jai pa
dės daugiau, negu gyduolės. 
Tuomi pirmiausiai turėtų pa
sirūpint LDS 1 k p. ligonių 
lankytojai arba komiteto na
riai. .

Širdingai Dėkuoja
Draugė Januškienė prašė 

per “Laisvę” išreikšt jos šir
dingiausią padėką laisviečiam, 

Aido Chorui, kalbėtojam ir 
visiem, kurie dalyvavo šerme
nyse, laidotuvėse arba kuo ki
tu pasitarnavo.

Daugiau Aukų Pribuvo
Draugė Depsienė sugrąži

no blanką su $2. Aukojo : F. 
13. Lideikis $1, M. Valilionie- 
nė ir Andrew Sinus po 50c.

Draugė Januškienė sako, 
kad d. šalinienė (B. Šalinai- 
tės motina) jai tiesioginiai 
davė $2. O drg. A. Skirmon- 
tas pačiam Januškai dar gy
vam

Briedžių Pare
(Briedienos Vakarienė)

Bus Šį Šeštadienį

GRUODŽIO 3 DECEMBER
Plačiai Brooklyniečiams 

žinomoj Vietoj

406 South 3rd St., Brooklyn
kampas Union Avė.

Visus Brooklyniečius Širdingai 
Kviečia į šią Briedžių Barę 

f «

MASLAUSKAS ir AMBROZAS

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

N. PAKALNIŠKIS, 
vaidinęs linksmų ir meiliškų 
bet šiuo tarpu vaidindamas 
rolę, “nabagas” nusižudo dėl

daug 
rolių, 
Vlado 
nepavykusios meilės.

“Mirtų Vainiką” matysite šj vakarą (gruodžio 3d.), prade
dant lygiai 8-tą valandą vakare.

Rytoj, sekmadienį (gruodžio 4d.), vaidinimas prasidės 4-tą 
valandą po pietų; laike pertraukų groja muzika; po vaidini
mo bus šokiai. Įžanga vaidinimui 45c. asmeniui; tik šokiams 
25c. Vieta: 101 Grand St., Brooklyn, N. Y., Ukrainų Svetainėj.

Užkviečia visus ir visas Lietuvių Liaudies Teatro
Perstatymo Ruošėjai.

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.

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

APTIEKA
^TVvis PAS LIETUVI

MPAS}NORTH . 4W GA'TVfea^SL

Pašto viršininkas Francis J. 
Sinnott prašo visus manančius 
siųst kam švenčių dovanas, pa- 
sistengt jas išsiųst anksti, kad 
galėtų spėti laiku. Jis nurodo, 
kad reikia užleisti laiko pri- 
davimui dovanų ant paštavų 
laivų, nes ne kasdien jie eina. 
Taipgi žiemos laiku reikia už
leisti laiko ir ant pavėlavimų 
iš priežasties audrų.

TARP LIETUVIU
Paminėti savo parapijos 

auksinį jubilėjų, Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioj, 
lapkričio 27-tą, įvyko iškil
mingos apeigos, dalyvaujant 
vyskupui Molloy. Sukakties 
bankietą parapija turėjo per
eito mėnesio 13-tą.

Dr. Ed. Žukauskas atidarė 
ofisą naujoj vietoj, 4302 Flat
lands Ave., Brooklyne.

Sekmadienį įvyko lakūnui 
Šalteniui sutikt bankietas Su
sivienijimo salėj. Bankiete, 
kaip ir visuose vienybinių tau
tininkų vakaruose, buvo vis 
tas pats būrelis “parinktinės 
publikos.” Sutiktuvėse 
teberinktos aukos išvežto 
laivio lėšoms padengti.

Niekas nesukirs smetoninių 
tautininkų mokėjime pavėluo
ti vajus ir negavime masių 
pritarimo. ’ Ž. R.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir navienių.
Iš senų padarau 
nauju s> paveiks
lus ir krajaVūs 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, -kokio pa- « 
geidaujama. Tai- ’W 
nogi atmaliavoju 5 
įvairiom spalvom.

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

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

Heller’s Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Specialistas Išpardavimas Importuotu Degtinių, 
Vynų ir Konjakų

Fraenkel Club 4 metų senumo
Rye Whisky $1.75- One-Fifth Bottle

Importuota ifi čechoslovakijos

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

3
3

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prifei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 

, dieną iki vėlai.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue 
art! Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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. 23rd Street

Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patams vi
lnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street 4 Brooklyn, N

RHEA

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

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., FrL, Sat. and 

Sun. all day d night




