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Krislai
Sugrįžta Mūsų Vytautas. 
Sukaktuvių Metai. 
Nuomonės Apie Mooney. 
Klaniečiai apie CIO.

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pagaliau sugrįžta iš Is
panijos ir draugas Vytau
tas Zablackas. Sugrįžta vie
šai, 326 amerikiečių tarpe, 
kur yra dar vienas lietuvis, 
Stasys Motiejūnas.

Vytautas artimas laisvie- 
tis, su mūsų dienraščio per
sonalu taip sakant labai 
glaudžiai suaugęs.

Nežinau, nei kaip čia mes 
jį pasitiksime! 

❖ * *
Sekanti metai — įdomūs 

metai. Be to, kad jais įvyks 
pasaulinė paroda New Yor
ke ir San Francisco, Cal., 
1939 metais sukanka:

50 metų ' nuo įsikūrimo 
Antrojo Internacionalo.

20 metų nuo įsikūrimo 
T r eč i o j o In ter naci o n ai o.

20 metų nuo įsikūrimo 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos.

Tai vis nepaprastai dideli 
jubilėjai, kurie teks mums 
atatinkamai atžymėti. * * *

Nesenai American Insti
tute of Public Opinion, ku
rio direktorium yra Dr. 
George Gallup, bandė paty
rinėti, ką Amerikos žmonės 
mano apie Tarną Mooney, 
darbininkų garsųjį kalinį.

Paminėtasis institutas su
rašė eilę klausimų ir išsiun
tinėjo juos visai eilei Ame
rikos piliečių. Ten, pav., bu
vo klausimas, ar jis, pilie
tis, žino apie Mooney. Iš 
100 užklaustųjų, tik 15 nėra'- 
girdėję, o jei girdėjo, tai ne- ^arininkas. 
atsimena, Mooney, 
klausimas buvo: ___
ta norėtum, kad Tarnas 
Mooney būtu išlaisvintas?” 

sj klausimą atsake: 1
Už išlaisvinimą 66 nuoš 
Prieš išlaisvinimą 34 nuoš * * *
Įdomu tai, kad sulyg par

tinėmis linijomis balsuotojai 
dalinosi :

Iš šimto demokratu, tik 
26 nuoš. balsavo prieš išlais
vinimą. o republikonu—iš 
šimto 51 nuoš. prieš išlais
vinimą.

Vadinasi, visvien ir čia 
republikonai pasirodė reak- 
cingesni. % * *

Tačiau, mano nuomone, 
34 nuoš. balsavusiųjų prieš 
Mooney išlaisvinimą parodo, 
kad mes turime arba labai 
reakcingų arba mažai su
prantančių žmonių, žinoma, 
čia daugiausiai balsavo vi
durinės klasės žmonės; ma
žai darbininkų ir farmerių, 
kurie, aišku, kitaip būtų pa
sisakę, 
i * * *

Dr. Hiram Wesley Evans, 
Ku Klux Klano lyderis, kal
bėdamas apie CIO, pasakė, 
kad CIO nariai yra “vagys 
ir anarchistai...”

Jeigu tasai teroristų lyde
ris šitaip rašo ir kalba, tai 
galima sau suprasti, kaip jis 
ir jo šaika chuliganų ban
dys apsidirbti su tais anar
chistais: kukluksklaniečiai, 
kur tik turi progos, užpul
dinėja CIO veikėjus ir juos 
linčiuoja.

Tas, žinoma, ’ daugiausiai 
pasireiškia pietinėse valsti
jose.

Bet kada nors tiems su
tvėrimams Amerikos žmo
nės atsimokės!

Hitleris Žada “Neka- 
riant” su Francija, 
Bet Veiks su Italija

Paryžius, gruod. 5.—At
vyko Vokietijos užsieninis 
ministeris J. von Ribben
trop pasirašyt nekariavimo, 
nepuolimo pareiškimą tarp 
Francijos ir Vokietijos.

Berlin. — Vokietijos- 
Francijos neką riavimo 
pareiškimą sveikina nazių 
laikraščiai kaip didelį Hit
lerio laimėjimą; sako, na
ziai senai to siekė, bet 
Francija tik dabar sutiko 
pasirašyt nepuolimo sutar
tį su Vokietija todėl, kad, 
girdi, Vokietija jau “galin
giausia šalis Europoj.”

Sykiu hitlerinė spauda 
primena, kad ir toliau pa
grindas Vokietijos politikos' 
bus vienas frontas su Itali-1 
ja ir Japonija, nežiūrinti 
nekariavimo pareiškimo su 
Francija.

4 Pašauti Susikirtus Italam 
Su Prancūzais Shangha juj Tunis.— Tūkstančiai žmo

nių demonstravo ištikimybę 
Francijai prieš Italiją Tu- 
nisijoj, afrikinėj Francijos 
kolonijoj, ir užpuolė Italijos 
konsulatą. Francūzų polici- 

septynis ja išvaikė demonstrantus.
Susi-! Susikirtimuose su Tunisi- 

kirtimas kilo saliūne iš jos italais buvę pralieta 
muštynių tarp. Italijos ir kraujo. Francijos šalininkai 

išdaužė kelias italų krautu- 
~ . ves.—Apart afrikiečių, Tu-

Shanghai. — Susikirtime 
su italais jūrininkais tapo 
pašauti trys francūzai poli
cininkai ir vienas italas 

. Francūzų vy- 
Kitas1 riausybė suėmė i 

Ar tams- Italijos marininkus.

Fašistų Orlaivių

’ Sovietiški Ispanijos Lėktuvai nisijoj gyvena 106,068 fran-
Atmušė 9-nis Užpuolimus cūzai ir 94>289 itaIai-

Barcelona, Ispanija. —Per 
paskutines tris dienas fa
šistų lėktuvai devynis kar
tus užpuolė bombarduot 
Barcelona, bet kiekvieną 
sykį juos greit šalin nuvijo 
respublikos lėktuvai sovie
tinės rūšies.

Vėliausiame oro mūšyje 
virš Barcelonos, respubli- 
kiečių lėktuvai rimtai sužei
dė du didelius fašistų'Orlai
vius. Visi generolo Franco 
orlaiviai šiuo kartu vos pa
spruko ir sumetė savo bom
bas tik į marias.

Taip per paskutines tris 
dienas ir naktis orlaiviai 
nazių ir Italijos sužeidė tik 
vieną žmogų Barcelonoje.

Auto, ir Kiti-Fabrikantai Už
gniaužia Išradimus

Washington. — Fordas 
iir kiti automobilių fabri- 
, kantai nuperka ir užgniau
žia įvairius mokslinius pa
gerinimus auto mobiliams, 
betaupydami sau lėšas.

Tą technikos mokslo slo
pinimą dabar tardys teisda- 
rystės ir prekybos ministe
rijos. Kliudys ir kitus fabri
kantus, kurie .taip slopina 
mokslinius atradimus.

Berlin. — Naziu valdžia 
galutinai uždraudė krikš- 
tvt vokietukes ir kitas “ari- 
jukes” biblišku vardu Esth- 
era kaipo žydišku.

Roosevelto Sūnus -- Virši
ninkas Judžiy Kompanijos
Hollywood, Cal.—Samuel 

Goldwyn judamųjų paveiks
lų korporacija pasamdė į sa
vo vice-pirmininkus Jamesą 
Rooseveltą, vyriausią sūnų 
Jungtinių Valstijų preziden
to. Sakoma, kad J. Roose- 
veltas gausiąs $50,000 algos 
per metus.

Pirmiau jis tarnavo kaip 
vienas iš prezidento Roose
velto sekretorių su $10,000 
metinės algos.

Didelė Žydų Auka Lietuvos 
Kariuomenei

Kaunas, gruod. 2. — Lie
tuvos žydai šiomis dienomis 
suaukojo 60 tūkstančių litų 
nupirkt kariuomenei naujo
višką sveikatinį auto-busą.

SMARKIOS TUNISIEČIU IR KORSIKIEČIU DEM0NSTRAC1 
JOS PRIEŠ ITALIJA, 0 UŽ FRANCI JA

“Gyvename ir Mirsime Kaip 
Francūzai!”

Saloje Korsikoje, Napole
ono gimtinėje, įvyko smar
kios kokių 30,000 žmonių

Trys Pa. Angliakasyk- 
los Bus Užleistos Van
deniu; Žmonės Nusiminę

Shenandoah, Pa. — P. and 
R. anglies kompanija su
stojo operavus tris anglia
kasy klas, West Shenando- 
ahryje, Gilbertone ir Amon- 
te. Jos bus užleistos vande
niu; ir neteks darbo apie 
3,000. nąainierių.

Shenandoah žmonės abel- 
nai ir biznieriai nusiminę.

Reporteris.

SENIS SUSIRGO VAIKŲ 
LIGA

Woodstock, Ill/ — Susir
go kokliušu 86 metu senis 
K. P. Martensen. O kokliu
šas skaitomas tik vaikų li
ga. 

—... .... . ........

Jankus Šaukia Klaipėdos 
Lietuvius Susiprast

Klaipėda. "— Vadinamas 
Mažosios Lietuvos “patri
archas” Jankus išleido atsi
šaukimą į klaipėdiečius, kad 
to krašto lietuviai susipras
tų, jog jie yra nariai senos 
garbingos lietuvių tautos.

Naziai Keršys Žy
dam, kad Rumunai 
Nušovė Codreanu
Berlin. ■— Naziai įvairiose 

miesto dalyse prilipdė prie 
sienų ir stulpų grūmojimus 
žydam: “Atkeršyt už Cod
reanu,” velionį galvą Ru
munijos nazių “geležinių” 
gvardiečių.

Rumunijos kalėjimų sar
gai nušovė Codreanu ir 
16-ką kitų nazių, kad pas
tarieji “bandė pabėgt,” 
kuomet buvo pergabenami 
iš vieno kalėjimo į kitą. 
Hitlerininkai gi kaltina 
“tarptautinę žydiją” už su
šaudymą tų rumuniškų na
zių.

(Codreanu buvo gimęs 
Lenkijoj, ir tikrasis jo var
das — Zelinski.) 

demonstracijos prieš Italiją, 
Bastijoj, Ajaccio ir kituose 
miestuose; d e m o nstrantai 
apgulė Italijos konšulatą, 
dainuodami Marseljetę ir 
šaukdami: “Tegyvuoja 
Francija! Mes gyvename ir 
mirsime kaip Francijos 
žmonės!” Keli demonstran
tai areštuoti. Francijos ka
riuomenė saugoja Italijos 
konsulatą ir šiaip ’ žymes
nius italus.

Korsikietis Francijos ka
ro laivyno ministeris Cam- 
pinchi buvo pats pakurstęs 
juos demonstruot prieš Ita
liją. Savo telegramoj korsi
kiečiam jis sakė: “Mes visi 
iki vienam pasiryžę padėt 
savo galvas už francūzišką 
Korsiką.”

Šios demonstracijos kilo 
todėl, kad Italijos “seimo” 
atstovai praeitą savaitę, da
lyvaujant pačiam Mussoli- 
niui, sukėlė lermą, šaukda
mi: Prijungt Italijai “Tuni-

DIDELIS CIO LAI
MĖJIMAS PRIEŠ 

SKERDYKLAS
Chicago, Ill. — CIO sker

dyklų darbininkų unija lai
mėjo didžiausią, “istorinę” 
pergalę prieš Union Stock- 
yards skerdyklų kompaniją 
ir Transit Co.

Samdytojai pripažino CIO 
uniją kaip vienintelę atsto
vę gyvulių tavaliotojų (va- 
rinėtojų).

Unija davė kompanijai 10 
dienų susiderėt su darbinin
kais dėlei algų ir darbo va
landų ir pasirašyt sutartį. 
Derybose tarpininkavo Chi- 
cagos miesto majoras Kelly.

Streikavo 600 gyvulių ta
valiotojų, bet jie sustabdė 
ir desėtkų tūkstančių dar
bus skerdyklose.

Keturgubas Vieškelis Sker
sai Jungtiniy Valstijų

Washington. — Valdžia 
turi planą pravešt naują ke
turgubą automobiliams vieš
kelį skersai visos šalies, nuo 
Atlanto iki Pacifiko van
denyno. Šaligrečiai keliai 
tame vieškelyje būtų atskir
ti ruožais pievų, ir vienais 
keliais automobiliai važiuo
tų tik į vieną pusę, o kitais 
gretimais keliais į antrą pu
sę. Šis planas bus įteiktas 
kongresui.

Lenkai ir Lietuviu Mokslo 
Draugija Vilniuje

Kaunas.—Iš patikimų šal
tinių patirta, kad Lenkija 
leisianti veikt Lietuvių Mok
slo Draugijai Vilniuje, bet 
tik skirtingai pertvarkius 
jos veikimą.

siją, Korsiką, Savoy, Nice!” 
(ir Jibutį).

Paryžius.— Franci jos val
džia turi parodymų, kad Vo
kietija remia Italijos reika
lavimus atimt nuo Franci- 
jos Tunisiją, Korsiką ir kt. 
Tad Franci jos valdžia rei
kalaus, kad atvykęs Vokie
tijos užsieninis ministeris 
Ribbentrop “paaiškintų” da
lyką pirma, negu Franci j a 
pasirašys nekariavimo pa
reiškimą su Vokietija.

Tuo tarpu Mussolinio dik
tuojami Italijos laikraščiai 
vis dar teberašo, kad Tuni- 
sija, Korsika, ir Jibuti (ku
ris rubežiuojasi su Ethiopi- 
ja) turį priklausyt Italijai.

Vokietininkai Kovosią 
Už Praplatinimą Jiem 

Teisią Klaipėdijoj
Klaipėda. — Iki šiol na- 

ziai vokietininkai Klaipėdos 
krašte prikaišiodavo, kad 
Lietuva neduodanti jiem to
kių teisių, kokias žadėjo 
Klaipėdijos konstitucija. 
Bet dabar vokiškų organiza
cijų vadovai Klaipėdos kraš
te sako, kad tų teisių jiem 
neužtenka, ir skelbia, kad 
jie kovos už įrašymą jiem 
platesnių savivaldybės tei
sių į Klaipėdos krašto kon
stituciją.

Liaūdiečiai Nukirto Didelį 
Nazių Orlaivį

Valencia, Ispanija.—Grei
tieji respublikos lėktuvai, 
po pusvalandžio kovos, nu
vijo šalin 26 vokiškus-itališ- 
kus orlaivius, bombardavu
sius Valencijos prieplauką.

Vienas didelis nazių orlai
vis tapo numuštas žemyn ir 
suimtas vokietys jo lakū
nas. Visu tuo žygiu fašistai 
sužeidė 19 nekariškių žmo
nių ir sudaužė 22 namus.

Francijos Laivakroviai
Planuoja Visuotiną 

Savo Streiką
Komunistų Partija šaukia Visas Demokratines Jėgas 

Atremt JKaro Pavojų Iš I tali jos-Vokieti jos Pusės A*:

Paryžius, gruod. 5.—Le 
Havre, 'Boulogne ir kitų 
prieplaukų laivakroviai ta
riasi apie savo visuotiną 
streiką, kad priverst val
džią priimt atgal 1,300 
“Normandie” didlaivio jūri
ninkų. Valdžia pranešė 
“normandiečiam,” kad jie 
“galutinai” pavaryti iš dar
bo todėl, kad jie streikavo, 
reikalaudami sugrąžint dar
ban 60 laivininkų; o šie lai
vininkai buvo išmesti iš dar- 

| bo todėl, kad dalyvavo vi
suotiname streiką praeitą 
trečiadienį.

Mussolinis Uždraudė Žydam 
Tarnaut Italy Namuose

Roma. — Mussolinio val
džia uždraudė italams-“ari- 
jams” samdyt žydus tarnus- 
tarnaites į namus ir užgy
nė žydam samdyt “arijus’- 
italus , ir itales kaipo nami
nius tarnus.

Dėl to jau neteko užsiėmi
mo 2,000 tarnų ir tarnaičių.

Milionieriaus Sūnus Vedė 
“Veiterką;” tai Negaus Su- 

pykūsiy Tėvy Turto
Sarasota, Florida.—Pot

ter d’Orsay Palmer, persi- 
skyręs su pirmąja pačia iš 
aukštų ponų veislės, tuoj 
apsivedė su gražia aptar
nauto ja valgyklos stalų 
Pluma L. L. Abatiello, 23 
metų. Jo tėvai, “verti” 50 
milionų dolerių, labai supy
ko ant sūnaus, kad jis susi
tuokė su “prastuole.” To
dėl jie sako, kad jis nieko 
negaus iš. tų milionu. Jie 
visai į akis neįsileidžia nei 
sūnaus nei jo moteries.

Bet jaunikiui yra užra
šius turtų jo senelė Mrs. 
Potter Palmer, Chicago j.

Generolas Franco Stebisi 
Liaudiečiu Atkaklumu

Burgos, Ispanija.—Gene
rolas Franco sako, kad taip 
ilgas ir atkaklus liaudiečių 
priešinimasis jam tai esą 
dar pirmas ir vienintelis 
toks atsitikimas visoj isto
rijoj. Bet Franco pareiškia, 
kad jig vis tiek “laimėsiąs.”

Vaikas Išmainė $195 Bran- 
gumynų už Armonikėlę

Syracuse, N. Y. —Mrs. M. 
Fudos seserėnas, 10 metų 
vaikas, pavogė $195 vertės 
jos auksinių daiktų su dei
mantais ir atidavė kitam 
vaikui mainais už pučiamą
ją armonikėlę. Policija įieš
ko vaiko, gavusio tuos 
brangumynus.

Streikieriai reikalauja pa- 
liuosuot areštuotus jų vadus 
ir atsaukt warrantus išduo
tus areštuot kelis kitus.

Kompanijos ir valdžia pri
ėmė darban kelis šimtus 
tūkstančių visuotino strei
ko streikierių; bet dar ne
priima apie 100,000 to strei
ko dalyvių.

Komynistų Partija atsi
šaukė vienyt visas demon 
kratines jėgas prieš karo 
pavojų iš Italijos (na, ir Vo
kietijos) pusės; bet partija 
primena, jog užtikrint pilię? 
tines darbininkam teises tai 
geriausias pagrindas šalies 
gynimui nuo fašistų.

I
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UŽMUŠĖ DUKRELĘ IR 
BANDĖ NUSIŽUDYTI

North Bergen, N. J.—Jo
seph Ackermanas, 45 metui 
siuvyklos savininkas, užmu
šė savo dukrelę Sandrą, 18 
mėnesių, ir paskui britva 
persipjovė sau rankos krau
jagysles, mėgindamas nusi- 
žudyt. *

Parėjus jo žmonai iš ju
damųjų paveikslų, buvo pa
šaukta policija, ir Acker
manas suimtas kaip pirmo 
laipsnio žmogžudis.

s

: Jfe. 4

f
ITALAI PRIEŠINGI NA
ZIŲ POGROMAMS, SAKO 

KARDINOLAS

New York. — Chicagiškis 
kardinolas Mundelein, grįžr 
damas iš Italijos, pareiškė; 
kad didelė dauguma Italijos 
gyventojų sutinka su prezi
dentu Rooseveltu, kuris 
smerkia nazių pogromus 
prieš žydus.

Naziai Mokytojai Nedėstys; 
Biblijos Seno Testamento' 
Berlin. — Hitlerininkų 

Mokytojų Draugija įsakė 
savo nariam? daugiau ne- 
dėstyt mokyklose Biblijos 
senąjį testamentą; tai todėl 
kad jame “garbinama tauta; 
kurios narys (žydas jau
nuolis) 
Rathą” 
sados 
žiuj.)

nužudė Ernstą vom 
(Vokietijos amba- 
tarnautoją Pary-

Lietuva Greit Sutvarkysiant 
ti Santikius su Popiežium ir 

Lenkija
,Kaunas. — Ministeris pir

mininkas kun. Mironas pa
reiškė, kad artimiausiu lai-

• -4 Y- ''' '■

ku būsią išlyginti Lietuvos 
santikiai su Vatikanu (po
piežium) ir sutvarkyti 
tikiai su Lenkija.

san-

I ORAS

Šiandien giedra ir šalčiau;
-N. Y. Oro Biuras. . £
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į ; - Daladier Gavo į Akį
Dar nespėjo nuaidėti Franci jos prem

jero Daladier ir Chamberlaino Muniche 
išdavystė, kaip Europą jau purto dar 
didesnis karo drugys. Visi pamename, 
kaip tada veidmainiškai ir garsiai šaukė 
Daladier ir Chamberlain, kad jie išgelbė
jo taiką!
.. Sovietų Sąjunga ir mes čia Amerikoj 

■. * sakėme, kad Daladier ir Chamberlain iš-
■ 4 A . *

duodami Hitleriui Čechoslovakiją tik 
daugiau padidino karo pavojų, tik dau
giau padidino Hitlerio ir Mussolinio plė
šimo apetitus, tik daugiau pastatė pavo- 
•jun mažų tautų nepriklausomybę ir ar
čiau priartino dar baisesnį, dar žvėriš- 
kesnį karą.

’•• Dabar jau nutilo Daladiero ir Cham-
. beriamo pasigyrimai. Dabar jau jie de- į 
'juoja. Hitleris paskelbė 1938—1948 me
tų planą, pagal kurį jis turi iki 1948 me
tų užkariauti Čechoslovakiją, Vengriją, 
Rumuniją, Jugoslaviją, Lenkiją, Lietuvą,

..Latviją, Estiją, Sovietų Ukrainą, Daniją,
7 Angliją, Holandiją, Franci ją, Belgiją, 
.,Luxemburgą, pusę Ispanijos ir Šveicari
ją. žodžiu, Hitleris turi būti svieto val
dytojas. Jis jau dabar veržiasi į Pietų

■ -Ameriką. Jis 1939 metais turi paimti 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Ven-

I griją ir Rumuniją. Ir Hitleris savo plano 
D. vsieks. Jis ir Francijai kietai sako, kad

^Alsacija ir Lotaringija, Francijos guber
nijos, kurias Vokietija buvo pavergus
1871 metais, ir kurias Francija atsiėmė 

'••po 1914-1918 metų karo, turi būti ati- 
' duotos Vokietijai. Jis griežtai reikalauja,
kad Afrikoj buvę Vokietijos kolonijos, 
kurias dabar valdo Anglija, Francija ir 
Belgija, kurios yra bent šešis kartus di
desnės už Vokietiją, turi būti atiduotos 

"jam. #
-• Daladier suko savo reakcinę galvą, 
..kaip čia patenkinti Hitlerį. Gi tuo kartu 
••Mussolinis uždavė jam baisiai juodą akį.
Susirinko Italijoj neva parlamentas, ku- 

••■ris yra sudarytas iš ištikimiausių fašis- 
' tų. Ten dalyvavo ir Francijos naujas at
stovas Italijoj Andre F. Poncet. Musso- 
"linio atstovai pradėjo šaukti: “Mes nori

me Corsicos!” “Mes reikalaujame Tuni- 
sijos!” “Mes reikalaujame Savoye ir 
Nice!” “Leiskite Franciją sumušti!” Tai 
nachališkiausias, tai plėšikiškiausias Ita

lijos fašistų pasielgimas. Dar niekados 
_ ...taip nebuvo istorijoj, kad “draugiška” 

’ kaimyniška valstybė pakeltų tokį be jo-
I -kio pamato plėšimo reikalavimą. Ir kada 

ponas Daladier įsakė savo atstovui Pon-
.cet įteikti prieš tai Italijai protestą, tai 
' Mussolinio organas “Giornale d’Italia” 
kurį redaguoja Gayda ir kuris tą rašo, 
ką Mussolinis nori, dar nachališkiau už- 

‘ reiškė: “Italija pasirengus maršuoti ant 
...Francijos!” “Italija pasirengus atsiimti
tuos plotus pagelba ginklų, jeigu tik rei- 

įr.® kės!”
į »•<-• Reiškia, Francijai taip pastatytas ul

timatumas, kaip jis buvo Hitlerio pasta
tytas Čechoslovakijai — atiduok mums 
'geruoju tą, ką norime, o jeigu ne, tai 
įneš paimsime per karą!

Lįl -'U Daladier gyrėsi, kad pasaulyj išgelbė- 
\ f - jo taiką atiduodami Čechoslovakiją Hit

lerio valiai. Dabar jeigu nori išgelbėti 
taikąr tai ir Mussoliniui turi tą atiduoti, 
ko jis nori. Atiduos tą, ko jis šiandien 
nori, tai rytoj Mussolinis pareikalaus 
dar daugiau. Pildys Mussolinio reikala-

;.yimus, tai turės patenkinti ir Hitlerio 
^reikalavimus.
J*,,,,,Kas gi yra Corsica, Tunisija, Savoya

’ ir Nice? Savoya ir Nice, tai yra dvi 
Francijos turtingos provincijos prie Ita
lijos. Savoy provincija turtinga kasyklo
mis. Nice derlinga, turtinga kasyklomis J

ir Nice mieste yra viena iš geriausių 
prieplaukų ant Viduržemio Jūros. Cor
sica, tai didelė sala—3,367 ketvirt. mylių 
ploto, skaitlingai apgyventa, turtinga; 
ten gimė Bonapartas Napoleonas, garsu
sis Francijos žmogus. Corsica randasi 
tarpe Francijos ir Italijos, arčiau prie 
pastarosios.

Tunisija, tai Francijos kolonija Šiau
rinėj Afrikoj, tik kitoj pusėj Vidurže
mio Jūros. Ji užima 48,300 ketvirtainių 
mylių ir turi 2,650,000 gyventojų. Tai 
labai strateginė teritorija. Jeigu Italija 
paimtų Tunisija, tai ji atkirstų Franciją 
nuo kitų jos kolonijų Afrikoj. Tada Ita
lija užtvertų Anglijai kelią linkui Suezo 
kanalo ir Indijos, nes valdydama Tunisi
ja, pasiremdama ant savo karo bazių Si
cilijoj, Sardinijoj, Pantelerijoj ji pilnai 
kontroliuotų tas jūras ir užtvertų kitų, 
šalių laivams kelią.

Kaip tik Mussolinio bernai sušuko už 
tas žemes, tai greitai Hitleris ir visa 
fašistinė Vokietija parėmė jį. Japonijos 
spauda remia Mussolinį. Tai seni jų žy
giai. Hitleris reikalavo Čechoslovakijos— 
jį rėmė Mussolinis ir Japonija, padėjo ir 
Lenkija su Vengrija. Dabar Mussolinis 
reikalauja kitų žemių, jį remia Hitleris 
ir Japonija.

Anglija suprasdama kokis tai būtų jai 
pavojus šaukia, kad Mussolinis negali 
gauti Corsicos, o ypatingai Tunisijos. 
Francijos spauda grięžtai šaukia, kad 
“Francija, tai ne Čechoslovakiją!” Kad 
Corsica, Tunisija buvo ir bus Francijos, 
kad negali būti nei kalbos apie atidavimą 
Nice ir Savoy. Corsikoj prasidėjo de
monstracijos prieš Italiją. Tunisijoj pra
dėta budavoti apsigynimo linija ant Libi
jos sienos (Italijos kolonijos). Francijos 
karo laivyno ir armijos vadai tariasi. 
Užsienio ministeris siunčia Mussoliniui 
protestą.

Italijos fašistų tas reikalavimas iššau
kė Francijoj ir jos kolonijose didelį iš
stojimą prieš Italiją. Tunis mieste, Tu
nisijoj buvo nemažų susirėmimu su ita
lais fašistais. Italai fašistai išėjo į gatves 
fašistų ženklais apsikabinę. Minia jiems 
nudraskė tuos, ženklus ir patjke “Pakarti 
Mussolinį!” Corsicoj, Ajačco mieste, de
monstravo 30,000 žmonių už Franciją, 
šaukė “Lai Gyvuoja Francija!” “Šalin 
Italija!” “Mirtis Mussoliniui!” Net 
Shanghajuje, Chinijoj, ir tai susirėmė 
francūzai kareiviai su italais jūreiviais.

Taika ir vėl pavojuj. Ir tol ji bus pavo
juje, kol demokratinės šalys pataikaus 
fašistams agresoriams. Taiką gali išgel
bėti tik vieningas blokas tų, kurie kovo
ja už ją, kaip Sovietų Sąjungos ir tų, 
kurie dabar karo nenori, kaip Jungtinių 
Valstijų, Francijos, Anglijos ir mažes
nių tautų,—kurioms karas yra pavojin
gas, kurias jis grūmoja praryti... Nusi
leidimais tik didina karo pavojų, tik 
stiprina fašistus agresorius, tik ruošia 
baisesnį ir žvėriškesnį karą ateityj.

Kur Stovės Lenkija?
Iš Lenkijo's ateina daugiau žinių, kad 

jos spauda labai džiaugiasi atnaujinta 
nepuolimo sutartimi su Sovietų Sąjunga. 
Ta sutartis yra tokia: jeigu Lenkija ne
užpuls trečią (tai yra kaimynišką vals
tybę), tai Sovietai nedarys prieš Lenki- ,
ją jokių karo žygių. Lenkija turi tą pat 
teisę. Iš Maskvos praneša, kad spauda 
gerai atžymėjo ant penkių metų pratę
simą tos sutarties.

Lenkijos tūli laikraščiai rašo, kad ši 
sutartis gali būti daug platesnė arba 
praplėsta. Tūli nurodinėja, kad ji gali 
būti praplėsta iki to, kad Lenkija, Sovie
tų Sąjunga, Rumunija, Priebaltijos vals
tybės—Lietuva, Latvija ir Estija gali su
daryti bendrą bloką ir pastoti Vokietijos 
fašistams’- kelią į rytus.

Jeigu Lenkijoj įvyktų tokis pasisuki
mas, tai pasikeistų visa Europos politi-
ka į geresnę pusę. Lenkija užima strate
ginę vietą. Ji yra tarpe Sovietų Sąjun
gos, Rumunijos, Čechoslovakijos, Vokie
tijos ir Lietuvos. Jeigu Lenkija išstotų 
prieš Vokietijos agresorius, tai tada So
vietų Sąjunga per ją galėtų ginti Lietu
vą ir Čechoslovakiją. Francija irgi turė
tų daugiau keisti savo politiką prieš Vo
kietiją, nes Lenkija-Sovietai galėtų grei
tai jai ateiti į pagalbą.

Bet Lenkijoj viešpatauja pulkininko 
Juzef Beck politika, kurjs yra pro-hitle- 
rininkas. Vienok, paskutiniu laiku Len

Francijos savanoriai, kovoję Ispanijoj su fašizmu, tapo pasitikti Paryžiuje, kai 
jie grjžo iš Ispanijos.

PROVOKATORELIS IR DEMOKRATIJA
Vyt Sirvydas Vienybėje 

(lapkr. 16 d.) rašo: “J. 
Baltrušaitis Laisvėje prita
ria lietuvių sukilimui Klai
pėdoje, kuris paėmė tą mies
tą Lietuvai.”

Tame mąno straipsnyje 
(“Ne Komedija”^ žiūrėkit 
“Laisvėj” lapkr. 4 d.) prita
rimo ar nepritarimo nėra. 
Aš tik priminiau tą dalyką, 
kaipo vieną iš daugelio įro
dymų, jog turčių valdžios 
visur savo galę pašventina 
žmonių krauju, žiaurumu. 
Jeigu- kur to nereikia, tai 
tai vistiek įrengia bent ko
mediją. Tokia komedija bu
vo Klaipėdos, “sukilimas”. 
Šisai buvo tik demagogija, 
politinis mulkinimas tarp
tautine plotme. Ši demago
gija turėjo vertę. Kaip il
gai? Tolei, kol Tautų Są
junga turėjo vertę. Tolei 
hitlerinė Vokietija negalėjo 
lengvai atsiunti Klaipėdą. 
Aš rašiau minėtame straips
nyje:

“Jeigu džentelmenišku, 
ramiu būdu francūzai būtų 
perdavę Klaipėdą Lietuvai, 
tai Vokietija, man rodos, 
būtų jau senai ją atsiėmus 
iš Lietuvos.”

• Taigi tas sukilimas davė 
Lietuvai teisę su spėka, su 
dantimis, ir Klaipėdos priri
šimas prie Lietuvos keliais 
metais pailgėjo. Tai tik tiek 
teturėjo vertės ta tarptau
tinė teisė su dantimis, ku
riuos tas “sukilimas” mas- 
karadiškai sudėjo. Dabar 
Lietuvos valdžia pati išmėtė 
tuos dantis, pasitursino ir 
dievobaimingai atliko išpa
žintį Hitleriui, kad ji jau,

mas nukamavo ir atitraukė 
nuo draugingų šalių.

Kitas dalykas, tai demo
kratija. Sirvydas čia tikras 
Komedijantas: nuduoda esąs 
demokratijos rėmėjas! Net 
Amerikos Komunistų Par
tijos platformą mums rodo, 
cituoja šiuos jos žodžius: 
'Šiandien klausimas stovi 
šiaip: demokratija ar fašiz
mas. Štai* kodėl komunistų 
partija stovi priešakinėje 
eilėje kovoje už demokratiją 
ir taiką.”

Taigi, taigi, “už demokra
tiją,” bet ne tuomet, kai ji 
per naktį persikeičia į fašiz
mą!

Jisai rašo:
“Baltrušaitis pasakoja, 

kad demokratija ir fašizmas 
lengvai pasikeičia vietomis, 
nes abu 'kapitalistiniai pa
darai,’ ir Laisvės redakto
riai nieko nepasako prieš ši
tokį šmeižtą demokratijai.”

Sirvydas dabar tiki, kad 
jau suerzinęs komunistus, 
kuomet jis parodė jų baisų 
“nelogiškumą”! Taip jis pa
sidarė komunistų provoka- 
torėliu. Pigus provokatorė- 
lis! Dar masina juos į fa
šizmą. Sako: “Nejau, ko
munistai pasiryžę kovoti už 
fašizmą?” Kokia čia jo lo
gika, tai jau negalima nė 
aiškinti. O apie “pasikeiti
mą vietomis”, tai tik Sirvy
do išmislas.

Toliau sako: “Baltrušai
tis klysta, sakydamas, kad 
Čechoslovakijos demokrati
ja pavirto fašizmu (tai dar 
neįrodyta!) vien dėl to, kad 
ji buvo kapitalistinė. Demo
kratija taikosi Vokietijos

vokiškasis fašizmas, jam 
ir pasiduoda, nesipriešina, 
visas kitas partijas, demo
kratines draugijas naikina 
arba, kaip veidmainingai 
skelbia, visas partijas sude

da j vieną—vadinasi—fašis
tinę partiją. Žinoma, ten to
kio griežtumo prieš žmonių 
laisves da nėra, kaip Vokie
tijoj, Lietuvoj. Varžtams 
suveržti reikia laiko. Net 
Hitleris, tapęs kancleriu, 
negalėjo suvaržyt visas 
žmonių laisves per vienus— 
dvejus metus. Bet- demo
kratija ir demokratybė bu
vo tuojaus perdirbta į “va- 
dizmo” (despotizmo) san
tvarką. Taip yra padaryta 
dabar ir čechoslovakijoje.

Komunistai stoja už de
mokratiją, prieš despotizmą 
-fašizmą. Bet komunistai 
stoja prieš reakcinę demo
kratiją. Jie visom spėkom 
stengiasi diskredituoti tuos' 
demokratus ir republikonus, 
kurie yra reakcionieriai, 
atgaleiviai. Atgaleiviai sten
giasi įvest darbo žmonių 
vergiją, fašizmą. Visi dar
bo žmonės—maži biznieriai, 
farmeriai, visi darbininkai 
turėtų eit išvien ir kovot su 
reakcionieriais-fašistais!

J. Baltrušaitis.

Su Naujais Metais Baigiasi 
“Laisves” Vajus

SU NAUJAIS METAIS BAIGSIS “LAISVĖS” VAJUS

Kiekvienas “Laisves” Skaitytojas, kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo gauti “Laisvei” nors po vieną naują 
skaitytoją.

Visų kontestantų prašome pasispausti kuo daugiausia nors 
paskutinėmis savaitėmis ir gauti kuo daugiausia naujų skaity
tojų.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Waterburio vajininkai punktų turi ....................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi . .
ALDLD 6 Apskritys punktų turi .........................
ALDLD 9 Apskritys punktų turi .........................
Hartfordo Komitetas punktų turi ■ •.......................
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi 
LLD I Rajonas, Montreal,. Canada, punktų turi 
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi..........

3271 
3086 
2677 
2485 
1296 
1082 
1067 

o > __________ , r--....................................... 850kJ. * uiuv>n.c»o, *%*»««.*v* “"f - —
J. Simutis, Nashua, ir S. Penkauskas, Lawrence, pkt. turi 715 
C. K. Urban, Hudson, Mass., punktų turi............................ 541

įto 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
94 
89 
66 
55 
55 
44

V. Černiauskas, Rochester, N. Y. 495 
ALDLD 20 kp., Binghamton ....
J. Grybas, Trakimavičius ir
Zaruba, Norwood ..........................
A. Buivid, So. Boston ................
Pittsburgh ir Apylinkė .............
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. 844 
A. Balčiūnas, Brooklyn ........
A. Valinčius, Pittston, Pa.........
E. Dovidoniene, Worcester ....
G. Shimaitls, Montello, Mass.
K. Peslis ir J. Kalvelis

Bridgewater, Mass........................286
J. Rudman, New Haven ...........  276
S. Paulenka, Lowell Mass..........  282
J. Bimba, Patterson, N. J........... 168
Bridgeporto Komitetas ................ 154
V. Padgalskas, Mexico, Me........ 148
A. Valinčius, Pittston, Pa............. 144
J. Burba, So. Boston .................. 188
ALDLD 96 kp., Sudbury, Canada 184
J. Adams, Grand Rapids ............ 184
K. Kazlauskas, S. Boston .......... 182
S. Žostautas, Kapuskasing ........ 122
Yuozupaitis, Ch., Atlasburg, Pa. 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. Lideikienė, Gr. Neck .............. 104

441

416
366
864

828
810
807
800

Mrs. Stepon, Lewiston ............
M. Bendinskas, Summerlee, ...

Stasis, Sellersville ..............
Mason, New Haven ...... ......
P. Lewis, Los Angeles ......
Kavaliauskas, Tacoma ......
Daukantaitė, Boston .........

J. Liaudanskas, Lewiston, Me.. 
J. Žilinskas, Lewiston .............
P. Šlekaitis, Scranton ........
J. Stankevičius, Wilkes-Barre. 
V. Jonauskas, Bloomfield ........
E. Vilkaitė, Brooklyn ...............
M. Slekienė, Gardner ..............
J. Naruševičius, Red Lake ....
K. Mugianienė, San Francisco.
V. Globich, Wilkes-Barre...... r
J. Galdis, Maynard, Mass..........
M. siilave, Gardner ...................
J. Sleivis, Chelsea .....................
J. Ruseckas, B’klyn .................
J. Kairys, B’klyn .......................
I. Klevinskas, Scranton .........

“Laisvės”

C.
S.
c.

D. 
p. 
G. 
R.

44
40
22
22
22
16

štabo darbininkai, kurie 
pasidarbavo šiame vajuje:

M. šolomskas ........................ 630
Buknys ........................................ 240
Kuraitis .................................... 128
Mizara ..........................................  80

esą, atsimotus nuo sutarties 
su Sovietų Sąjunga, kuri 
taip drauginga lietuvių tau
tai ir pati pirmutinė pripa
žino Lietuvos nepriklauso
mybę. Dabar netik Klaipė
da, bet ir nepriklausomoji 
Lietuva yra vien tik Vokie
tijos diktatūros malonėje. 
Katė kartais ilgai žaidžia su 
pele. Nacių diktatūra gali 
taip pat pažaisti su Lietu
va, kurią lietuviškas fašiz-1

norams ne dėl to, kad demo
kratija savaime yra kapita
listinė ir palinkusi fašizmui, 
bet dėl to, kad Vokietijos 
ginkluota spėka prie to ver
čia.”

Bet dėl ko Čechoslovakiją 
griežtai atsimetė nuo Euro
pos demokratijų—Francijos 
ir Anglijos? Ji kartą paskel
bė: dėl to, kad tuodvi demo
kratijos ją pardavė fašiz
mui. Na, ir jai patinka tas

kijoj susidaro vis stipresnis balsas prieš 
šią politiką. Lenkija rėmė Hitlerį Čecho
slovakijos sumėsinėjime. O Hitleris Len
kijai davė tik trupinius, atsisakė duoti 
lenkų plėšikams Rutheniją, ruošiasi at
siimti Lenkų Koridorių. Rumunijoj irgi 
auga, priešhitlerinis nusistatymas, nes 
Hitleris grūmoja jai. Lietuvai yra dide
lis pavojus iš Vokietijos. Prieš Sovietus 
Hitleris išstoja kiekvienoj progoj. Reiš
kia, fašistine Vokietija yra priešas visų 
tų valstybių. Lenkijoj veikia tam tikra 
klika, kuri nori Lietuvos lėšomis išrišti

Klausimai irAtsakvmai I
KLAUSIMAS:

Malonėkite man atsakyti 
“Laisvėje” sekamų mano klau
simą: Aš norėčiau tapti Jung
tinių Valstijų piliečiu, bet bi
jau paduoti prašymą. Aš įva
žiavau į Jungtines Valstijas 
slaptai, per Kanadą, 1913 me
tais, ir visą tą laiką gyvenau 
šioje šalyje. Aš norėčiau žinoti,

ar aš nebūsiu išdeportuotas, jei 
aš paduosiu prašymą ant pilie
tinių popierų. A. J. S*
ATSAKYMAS:

Mums atrodo, jog jums nėra 
pavojaus išdeportavimo. Taigi 
berods jūs galėtumėte gauti pi
lietines popieras. Tačiau vei
kiausia jums reikėtų pirmiau
sia legalizuoti savo įvažiaVImą, 
atliekant tam tikrus formalu-

savo ginčus su Vokietija. Bet auga ir 
priešingos orientacijos balsas. Naujas 
Lenkijos seimas turės daugiau elementų, 
kurie bus prieš Hitlerį. Lenkijos politika 
yra dubeltava ir ji yra pražūtinga pa
čiai Lenkijai. Lenkija turės ją keisti. Ar
ba griežtai atsistoti fašistines Vokieti
jos pusėj, kai& ji padarė Čechoslovakijos 
reikale ir tada vilktis Hitlerio uodegoj— 
rinkti trupinius, o Hitleris maumos pie
tus; arba turės gelbėdama savo kailį 
suktis į tą pusę, kuri kovoja prieš agre
sorius.

mus.
Visų tų smulkmenų mes ne

atsikreipkite į Foreign

•žinome. Todėl pirma, negu pa
duosite prašymą pilietinių po- 
piėrų, 
Language Information Service
(FLIS), 222 4th Ave., New 
York, N. Y. ir prašykite pata
rimo, ką jūs turite daryti. 
Jiems galite rašyti lietuviškai, 
arba angliškai. Tikimės, jok ši 
ta įstaiga greitai ir aiškiai‘su 
teiks jums visus reik” 
patarimus.
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Ramblings of the Second District
The Modern Dictionary

TO HICK SLICKERWORKERS...
they

the

do you

of labor, has swelled this class of 
workers whose jobs usually consist 
of relatively simple operations, con
stantly and monotonously repeated.

action 
demand

all of 
follow- 
recent

coming home from Spain ? ... 
many choruses have sent in 
5% to the district for affairs 
have run?... With these ques- 
I shall leave you and hope to

weak and 
be strong, 
discussion

thousands of 
If we ignore 
to keep our 

dead banner.

Dugongs are hunted with spears, 
by means of which the tail is held 
out of the water. In this manner 
the dugong is absolutely helpless.
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tonight?” I ask. ■ 
‘Yea—I’m closing
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your 
be a 
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and stars.
denied that- she had 
study the industry, 
‘‘only for the sce-

from
Me-

watching some of the boys1 
rotation, when in walks Manny 
Joe. They got a guy in tow 
has a big smile spread all over

everyone was all 
letter was being 
mentioned “pos- 
the public be-

the slum conditions and 
which are now spreading 
creasing rapidly. .

‘‘These are serious considerations 
and indicate a degree of foresight 
and responsibility which must be 
reorganized as socially desirable.”
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and 
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In the Baltimore Morning Sun of 
Nov. . 22 statistics showed that the 
tuberculosis death rate in the slum 
district of Baltimore’s colored 
tion is rapidly increasing.

Hello folks, and how 
these fine 
enough to 
why don’t 
hear from

accomodations” for her 
studio barred its doors 
several others let it be 
she would not be wel-

OF CLUB ACTIVITIES z
EDUCATION-STORIES

life,” she said; “and, now that there 
is virtually a choice, increasing 
numbers of men and women are! 
wondering whether they should have 
any children, or more children.

Sorry, but your article on 
Great •Neck affair was received too 
late for the Friday LYS issue. 
Deadlines are Wednesday afternoon 
for Friday’s issue and Friday night 
for Tuesday’s issue. —The Editors.

A “mass meeting” called by the 
Canadian National Unity (fascist) 
party last week in Toronto was at
tended by fifteen persons, five 
whom were reporters.

groups but as the isolation 
problem upon which our

is not in

Threat to the Race
“What’s ahead for children j 

such a world ? More particularly, 
what’s ahead for one or another

the
the, ___
10,-, minority group or for underprivi- 
has leged majorities?

guys,” 
plenty

Because the public might “mis- 
the Queens County 

Christian Temperance

The combined death rate of 
colored and white section of 
Baltimore population is 101 per 
000 while Washington, D. C.
95. The figures show that the death 
rate in Baltimore is the highest. 
Since the low wages and under-pri-

to 
and better 
the under
Baltimore’s 

may de-

the existing state of the 
is brought up as a source of

What has your chorus done to-,t>e free... Well, c’mon! Lets get 
wards the raising of funds for the going. A little scare will teach him _ ___ __  _ _ _ r* 4/x **

are ade- 
actors are 

talented enough to embark on other 
ventures. “Mirtų Vainikas
be presented in other cities, 
cannot 
talent 
looked, 
uanian
greeting it deserves.

—Attena.tended as the answer to every achei‘c.rac^ a Pr°test meeting in Bal
in OUr _____  l""x ’ timnro two Tnosdnvc aan ncrninct

of one 
energies can be directed to solve.

A U

Members and sympathizers, lend me your ear, 
I’ve got some news that you’ll like to hear, 
A Barn Dance at Bridgewater, out in the sticks, 
Music will be furnished by the Norwood Hicks,

Fascists Hold “Big” 
Rally

RAID IN A POOLROOM
-------------- 13------------------------------------------------------------------------------------------------- —..... ......... .

What Did the Cops 
Make Hjm Remember?

“Only a half generation 
between the tragedy of 
the present day, yet so 
the breath of war repeatedly scorch
ed all nations of the world, that the 
universal peace and understanding 
the Armistice had hoped to bring 
about seem a myth. From this 
chaos of confused, of extremely in
tricate,* entanglements and animo
sities, there emerges a reflective 
and discriminating sense of the 
finer shadings of nationalisms—a 
better, more thoughtful, placement 
of our loyalities. And thus, we Llth- 
uanian-Americans, while loyal to 
the country in which we live and 
devout to its cause, we still remain 
Lithuanians at heart—proud of Lit
huania, proud of its language, its 
customs, its culture, its history.” 
—Vilnis English Section, November 
25.

This short excerpt from a news 
article is a clear picture of what 
we are prone to forget — that 
sense of Lithuanian love and loyal
ly which brings us together in cho
ruses, fraternal branches, athletic 
clubs, and affairs of every sort.

We are part of the stream of ’ 
history. Our daily lives, our daily J 
actions contribute in some manner 
or other to the goal humanity is 
striving for — a better world and 
a better life. In order to more fully 
combat various forces about us, we 
band together in groups and orga
nizations to work unitedly for that 
which we want to accomplish.

It is obvious, then, that all groups 
and organizations which we form 
must be built around one central 
solidifying factor, some ideal or 
desire that brings together young 
men and woman of a common in
terest. If this factor is weak or 
overlooked, then the movement is 
weak.

Upon what do we build our Lith
uanian youth organizations?

“Sports, dramatics, culture, dis
cussions, socials, recreation, etc.”

So get your tickets without delay, 
Bring along your big sister and brother, 
And don’t forget your dad and mother.
There will be games and fun galore, 
And something you haven’t seen before.
We’ll have doughnuts and cider, hot dogs and beer, 
And everything that’s nice, to bring good cheer.
Out in the sticks it’s chilly I’m told,
So bring your sweaters, or you’ll catch cold,
The fun will carry on till it’s very late,
So don’t forget, December l()th, you have a date!
Everything written here is true, 
So until then, I’ll be seeing you.

Nazi Gal Gets 
Hollywood Snubbing

Fear of Future 
Cuts Birth Rate

A newly raised spectre of doubt, 
peculiar to our times, has joined 
the already terrifying array of 
scarecrows that frighten the stork 
away from eugenically desirable 
homes.

It poses this simple question:
“What’s ahead for children in 

such a world as we are living in?” 
This new fear on the part of 

potential parents was pointed out 
to the American Eugenics Society 
at a dinner by Mrs. Sidonie M. Gru
enberg, director of the Child Study 
Association of America.

“Discontent with the outcome -of
of German consulate' leaving things to fate or to nature 
to pave way for actress-; rai&ęs questions on all aspects of 
enter lots was met with 

‘American films are

Leni Riefenstahl, one of Nazi 
Germany’s motion picture “experts” 
and often reported a girl friend of 
Adolf Hitler, left the film capital 
last week after having been snub
bed by studios 

Her manager 
come here to 
She was here
nery.” That, apparently, was all she 
was going to see. One night club 
had 
party,
to her 
known 
corned.

“Attache 
who sought 
director to 
word that
barred from Germany, so we have 

True. But these activities are but' nothing to show Miss Riefenstahl 
a means towards an end. And our 
end—the centralizing factor--must 
be strengthened. Any large organi
zation can supply the sports, dra
matics, culture, discussion, socials, 
recreation, etc., we are supplying. 
For that reason we must see that 
our groups receive mose than activ
ity, more than the universally-want
ed outward desires.

It is a difficult problem, but one 
that must be discussed and solved. 
We can only be strengthened if we 
cure our weaknesses. And our weak
ness lies in the fact that we do 
not supply that love of culture and 
tradition that is in the heart of 
every young Lithuanian-American.

Some may say that this statement 
is chauvinistic. Not necessarily. 
There are a thousand and one orga
nizations in which love of Ameri
canism is used for the benefit of the 
people. Our love of Lithuanianism 
must also be used for the benefit of 
the people. In our “Lithuanianism” 
(if we may use such an abstract 
term) we should find comradeship vileged rights of the colored people- 
and spiritual enjoyment in the have grown steadily, it has caused ( 
things thaj have made Lithuanians ‘ 
different from other people.

If we use this well of tradition 
we have a basis upon which to at
tract and keep the 
Lith-Amerlcan youth, 
it we only attempt 
groups alive under a

Do not rise up in anger and say we1 
are already using this well. It is a, 
haphazarded, 
use. It must 

This

that would interest her’.” Variety 
said.

Phil Selznik, owner of a popular 
night club, said he had refused re
servations for a party of twelve 
when he learned that Miss Riefen
stahl was to be guest of honor. His 
reply to the host was: “We’re all 
sold out *for the night.”

“These are not people who frankly 
say: ‘We don’t want ' children’ or 
‘We don’t like children.” They ask 
no questions. *The questions come 
from those who are in conflict— 
they want children and they fear to 
have children.”

‘‘Many kinds of reasons are given 
for such fear,” Mrs. Gruenberg ad
ded. ‘‘There is economic insecurity 
or inadequacy. There is sometimes 
a question about health. But increa
singly 
world 
doubt.

There should be prompt 
taken by the people 
more beds in hospitals 
jobs and education for 
privileged in order that 

‘ tuberculosis death rate 
inefficient crease-

SEASONAL WORKERS...... Wage
earners attached to an industry 
which, because of its nature, has 
regular seasonal lay-offs. In the 
strongly organized garment indust
ry, which has two seasonal lay-offs, 
union workers rest secure as to 
regaining their jobs after each lay
off.

SENIORITY... The length of an 
employee’s term of continuous serv
ice with one firm. Seniority rights 
are important considerations in 
unjpn contracts in relation to emp
loyees’ advancement and as a pro
tection against the discharge of 
employees, in relation to the number 

by employers 
young faces 

color of their

timore two Tuesdays ago against 
the harsh treatment of the Jews 
and Catholics in Germany by Hitler 
and his storm troop gangsters.

At this meeting two Germans 
spoke and showed their sympathy 
with the Jewish and Catholic civi-. 
lians in Germany under the yoke of 
a mad-man. A Catholic priest and a 
Jewish doctor spoke of the uncivi
lized treatment given to Jews and 
Catholics. At this meeting ap
proximately a thousand people at
tended.

While the papers are filled with 
facts of Jewish persecution in Ger
many, American fascists issued a 
very low type of leaflet against the 
Jews in Baltimore and distributed 
them among the people. My father 
brought one from the shop where he 
works. This leaflet describes the 
Jews as “vampires” of the Christ
ians. It is an example of race pre
judice being formed in America. We 
must combat it. —Ida Balses.of years employed, 

who may want new 
or who don’t like the 
union cards.

SEMI-SKILLED
Compared to the skilled workers, 
the semi-skilled one can learn to 
perform his task in a short period 
of time. He makes only a partial 
contribution to the entire product 
on which he Is working. Mechani
zation of Industry; with its division

If You Got Paid 
On Friday- 
Now You’re Broke

hap- 
the 

other night, and why I’m acting 
kinda dopey, huh? Well, maybe 
I’m making too much outa nothing. 
... Maybe my imagination is run
ning away with me all of a sud
den. ..,

By Edward Smolack

SO YOU want know what 
pened in the poolroom

But it’s funny the way things 
don’t affect a fella until they get 
more—well, sort of personal. Take 
guys like you and me, for instance. 
We read the papers. What seems 
realer to us—all the people being 
killed in Spain and China and eve
rything else that’s going on all over 
the world now, or the third race at 
Hialeah ? Sure. The. third race at 
Hialeah—on account of if we had 
an odd buck, we would have slap
ped it down on Sweet Life at four 
to one.

More than half the wage earners 
in the United States spend 
their pay check by the day 
ing pay day, according to a 
research.

The most popular pay day 
week days is Friday.

Only 27.5 per cent of the wage 
earners have as much as 10 per 
cent of their pay check left the 
day after pay day, and only .4 per 
cent have as much as 90 per cent. 
Of all wage earners questioned 34.5 
per cent ^expected a raise next 
year, 6.1 per cent expect a pay cut 
and 34 per cent didn’t expect any-, Europe, and everywhere else, that’s 
thing. Ho hum.

More money is spent on Friday 
than any other day in the week; 
Thursday is next, replacing Satur
day, which used to be second. But 
then this all depends upon the fact 
whether you have any money in 
first place.

“Mirtų Vainikas” 
Play Review

! just “news.” You and I say Hitler 
and Musso, and that “Made in Ja
pan” guy are louses, and that they 
shouldn’t do all that killing. But we 
don’t feel anything, see? We don’t 
understand anything

We got a job for maybe fifteen 
bucks a week, and a hell of a 
chance of getting more. We stay 
in the neighborhood. We shoot pool. 
We go out with the girls now and 
then—but we don’t think! Maybe 
we’re afraid to. Maybe we forgot 
how. Maybe it’s just as well we

don’t. I don’t know. The whole 
thing’s got me down...

Okay—okay. I ain’t asking you 
for any wisecracks. I got plenty to 
do with what happened. I’m build
ing up to it, see?

Here it is.
I say to Eddie on account of all 

the tables being taken up—“You 
doin’ okay tonight." You know he’s 
the houseman. He and I usually sit 
around chewing the rag with the 
boys until closing time and then, 
sometimes, we get a couple of the 
girls and go out.

Well, anyway, we’re sitting like 
that 
play 
and 
who
his silly mug. Manny and Joe start 
exhibiting the guy all around and 
I can see the sap thinks Re’s being 
presented to society or something. 
•He’s overwhelmed. In fact, I think 
he’s gonna bust down and cry any 
minute—he looks so happy. On ac
count of it being so noisy, I don’t 
hear what they’re saying until they 
bring the sap over to Eddie and me.

Manny and Joe are outa breath.
“Honest to God. He can’t speak 

English. He just came from Ger
many only six weeks ago... honest 
to God!”

“Gee whiz,” Eddie deadpans.-
They then shove the greenhorn 

in front and he beams happy all 
around and tries to shake hands 
with five guys at the same time.

“You’ve got something there, 
say. “Hold on to 
says, “Yeah, teach 
pool.”

But the boys are
their find. They figure that Eddie 
and me ain’t impressed eitough, so

Two performances at the Ukrai
nian Hall quietly ushered in ‘‘Mirtų 
Vainikas” to the general Lithuanian 
public. After two hours of smooth 
presentation, marred only by the 
annoying interruptions of children 
marching up and down the aisle, we 
began to feel that the Eternal Tri
angle aspects of 1890 are no longer 
those of today.

Considerang the difficulty of 
staging a Victorian conflict within 
a young girl, Janina, pledged to 
one, Edwardas, while loving an
other, Vladas, we can only offer . 
of bouquet of flowers to the three 
stars for their superb acting in a 
play that no longer has the great. 
dramatic appeal it once did have. 
Bertha Fulton capably portrayed 
Janina, the girl with the yes-no 

• mind. The picturization is doubly 
appreciated in light of the fact that 
it was a debut performance. Gra
bauskas, we can almost say “as 

in ( usual” was at ease in his well-cast 
role. Nick Pakalniškis is a splendid 
student, a splendid actor. More cla
rity in his speaking would aid in 
the building of intensity.

Considering the performance as 
a whole, this reviewer can’t help 
but praise. the acting and at the 
same time condemn the lack of 

. smoothness in transition, the lack 
’ of a time-sense which would end a 
I scene at its moment of 
tensity.

The three star-roles 
i quately filled and the

should 
we 

allow the product of local 
to be forgotten and over- 
Here’s hoping other Lith- 

communities give it the fine

Scoop! Hitler 
Not Member of WCTU!

HOLLYWOOD.—Harry Sherman, 
western film producer, has given 
birth to a new idea, which his em
ployees go for in a bi£ way. After 
each film, he takes the whole outfit 
for a day or a weekend of relax
ation. Studio talk is forbidden, and i 
offenders are moderately fined — 
the money going to charity. Which
is better than the New Deal (but understand, 
how does Sherman feel about uni- • Women’s

Union isn’t going to commend Adolf 
Hitler for hts views on abstinence 
from intoxicants.

The W.C.T.U. was all sėt to draft 
a letter to Hitler last week at the 
sixth annual convention at the First

I Methodist Church in Maspeth, 
Queens. A committee of three was 
named and almost 
for it. While the 
drafted a delegate 
sible criticism by
cause of misunderstanding.”

The plan was abandoned.

ons?) . . . John Carroll 
lead in Monogram’s I Am 
inal . . . RKO’s The Pure 
with Anne Shirley, and 
bunch of new young actors, has
been retitled Saints without Wings... 
Geraldine Fitzgerald, lately of the 

j Mercury Theatre, will be Errol 
Flynn’s leading lady in Sir Robin 
of Locksley, followup to Robin 
Hood ...

Warners are preparing historical 
shorts about Abe Lincoln and Teddy 
Roosevelt. The same studio has 
given the Dead End Kids a “social 
adviser,” Miss Lois Horn, whose job 
is to watch their good behavior and 
curtail their practical jokes . . . 
Hearing that Hitler had recently 
banned a 20th Century-Fox picture, 
one of Darryl Zanuck’s yės-men 
exclaimed: “That Hitler! This
time, he’s really gone TOO far!”...

Walt Disney has acquired Alice in 
Wonderland and Milne’s Winnie, 
the Pooh, for feature-length car-

toons to follow Pinocchio and Bam
bi .. . Benny Goodman, king of 
swing, will make another film next 
winter for Warners . . . Mary Lou 
"Lender, who appears with Harold 
Lloyd in Professor, Beware, missed 
the preview of this, her first ma
jor film, because while the preview 
took place she was being married 
to Writer Delmer Daves . . .

By Gad! here w eare sitting onthe edge of a volcano and all you 
guys do is belch!”

they say—“Go on, say something to 
him...” ' H

Eddie screws his eyes shut like 
he always does and says, “Well, 
whaddya know, fella?”

The guy shakes his head a couple 
of times and says, “How 
do?”

His smile spreads another 
ches.

I’m wondering what he’s
py about, but like a dummy, I 
don’t catch. .. then. ,3

Manny and Joe finally take him 
to a table and try teaching him how 
to hold the stick and so on. A. 
crowd gathers to watch, leaving 
Eddie and me alone.

“We going out
Eddie says, 

early.”
“How come?”
So then he tells me he was tipped 

off by the cop on* the beat that 
there’s going to be a raid soon, oh 
account of there being too manjy 
neighborhood robberies lately. The
figure they may catch someone with 
the goods in one of the poolrooms.

The raid doesn’t bother us. It’s 
just routine. Besides, we don’t get 
a tough crowd in the poolroom, 
mostly young fellows.' So we sit 
around waiting. Sure enough, three 
dicks and the cop come slamming 
in at eleven o’clock with their usual 
dramatics.

“C’mon! Up against the wall! All 
of you!” And then they begin shov
ing the guys around, lining them 
up. I get in line also, and raise my 
hands like they say. I’m hoping we 
will get some laughs like the last 
time when they found the dirty 
pictures on old man Hoffman arid 
scared the* hell out of him.

So I look around to see what 
happens when the frisking starts. 
I see the dicks are having a good 
time as usual, playing G-men with 
a bunch of young kids—and nothing 
in particular is happening... that 
is, until one of the dicks gets to the 
German fellow that Manny and Joe 
brought in.

I see the fella’s mappy smile is 
gone and, all of a sudden, he’s look
ing pale as a ghost, 
feeling when I see 
twitching. When the 
him our Rhineland 
shake like a leaf.

Right away, the know-it-all dick 
assumes he musa have a guilty 
conscience about something, other
wise, of course, he’d have nothihg 
to be afraid of. So in order to sc 
it out of him, the dick sudd 
makes a grab for the kid’s shout 
er.

“What’s your name? C’mon! H 
ry up!” '

—And whaddya know? The kid’s 
face for a moment looked like God 
knows what..., He slumps over in 
a dead faint.

But the look on 
something to me. I 
key. 1

are you 
wintry days ? Is it cold 
freeze your ink? Then 
you all write?... As I 

__  ____ people, they tell me that 
' there will be a Barn Dance, Dec. 10, 
at Bridgewater. What are you do
ing about advertising? Are you sell
ing your tickets ? ...

Rumors' have it that Worcester 
chorus is on the point of breaking 
up, they have no teacher and the 
latest I heard is that they will not 
have a basketball team thi^ year ... 
Are they getting cold feet just be
cause Bridgewater has been in 
practise for the last two months?...

Gardner boys will not have a 
basketball team, and the girls dre 
very quiet also... Norwood has a 
slight interest in sports just now 
and the girls may have a team, but 
the boys — oh well, skip it... 
Strong rumors have it that Lowell 
will • put on a basketball team this 
year, besides other sports that 
are planning...

Lawrence hasn’t been heard 
since they were blown into 
thuen, and I know they have a 
swell bunch. I only hope they come 
out to the L. M. S. Barn Dance in

his face done<
.... .......b __  * felt sorta cho- 

key. Personally, I ain’t no hero, 
but I run over and say, “Why' the 
hell don’t you guys go out and scare 
crooks instead of innocent' kids? 
The kid just come over from Ger
many and the first thing he runs 
into is this.”

So we’re snapping the poor fellow 
out of it, and it’s being explained 
to the city servants that he didn’t 
do anything—he didn’t even have 
time to.

One of the dicks bent down and 
started to talk to him in German, 
or maybe it was Jewish. Whatever 
it was, the kid understand and an
swered back, and soon he started 
to look much better although his 
face was still as pale as billiard 
ball. When I see a smile growing , , 
on his face again, I feel much bet
ter also. Then he gets up—still a 
little shaky.

The dick who had spoken to him 
was now telling the others: “Well, 
what do you think of that—he ain’t 
even Jewish! And I thought it was 
only the Jews they hated over there.

Bridgewater on December 10th ... 
So. Boston has two choruses in one, 
it seems that they hardly ever get. He says they knocked off his old 
together to sing. The girls rehearse man who was a college professsor, 
one night and the men the next,1 or something... and that his broth- 
but they are heard from every once er’s disappeared- -and that he ahd 
in a while with a concert... I his old lady came to America to

boys 
How 
their 
they 
tions 
see you all at the Barn Dance, and 
don’t forget your warm things and 
snowshoes...

Just a passing thought, 
snow drifts high, so keep 
snowshoes on for it’s going to 
long winter,” and until you 
from me again, I remain as ever— 

—Retlaw Chinwell.

to behave himself here. _
When the cops left, all thy fellows .. 

mobbed the kid and started to 
pound him on the back and shake * 
hands with him. vw

“Never mind those wise 
they all told him'. “You’re 
okay with us!” And right away the 
kid’s smile got bigger and bigger 
as he saw all the friendly faces 
around him, till soon, it was like 
when he first came in. But I notic
ed that his eyes were still scared- 
looking. z

I told Eddie I didn’t feel like « 
going out with any girls that night, 
I went home with an awful funny 
feeling in my stomach... Y’see, my 
imagination was taking me back-— , / 
back before the kid came to this 
country—back to what must have 
happened in Germany... Y’see?

THE END
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(Tąsa)
Tai tokios buvo apystovos, į kurias Elzbietą pastatė 

ir tokis buvo darbas, kurį ji buvo priversta atlikti. Tai 
buvo darbas, nuo kurio žmonės pasidarydavo žiauriais, 
atbukusiais; jis nepalikdavo jai laiko mąstyti, nei spėkos 
prie ko kito. Ji buvo dalis mašinos, kurią prižiūrėjo, 
visos jos jėgos, nereikalingos prie mašinos prižiūrėjimo, 

■ su laiku turėjo sunykti. Mašinos padarydavo žmogų vi
siškai ne jausliu. Išlėto Elzbieta pastojo tarsi nutirpusi 
ir visados tylėdavo. Vakarais ji pasitikdavo Jurgį su 
Ona ir visi trys eidavo namon drauge, dažnai neištarę 
nei vieno žodžio viens kitam. Ona taip pat įprato tylėti— 
toji Ona, kuri pirmiau visados dainuodavo, kaip paukš
telis. Ji buvo nesveika ir labai dažnai vos pasivilkdavo, 
eidama namon. Parėję, užkąsdavo, ką turėdavo, o pas
kui, kad neturėdavo apie ką daugiau kalbėti, kaip tik 
apie’savo vargus, visi sulysdavo į lovas ir tūnodavo, 
kofateina laikas vėl keltis, skubiai apsirengti prie žvakės 
šviesos ir skubintis prie savo mašinų. Jie taip buvo 
pripratę prie skurdo, kad beveik nejausdavo alkio, nors 
mažai ir blogo maisto turint; tik Vaikai, žinoma, rau
kydavosi, kada neprivalgydavo.

Betgi Onos siela nebuvo mirusi—nei vieno jų sielos 
nebuvo mirusios, o tik miegojo. Kai kada jos pabus
davo ir pajausdavo žiaurius laikus. Atsiminimų vartai 
atsidarydavo; seni džiaugsmai ištiesdavo jiems savo ran
kas, senos viltys ir sapnai prabildavo į juos, ir jie pa
jausdavo to neapsakomą svorį. Jie netgi negalėdavo 
Šaukti būdami apačioje jo; juos apsėsdavo skausmai, 
šiurkštesni negu mirties kančios’. Tai buvo dalykas, apie 
kurį mažai buvo kalbama,—dalykas, apie kurį niekad 
nekalba pasaulis, nežinąs kas yra pralaimėjimas.

Jie buvo sumušti; jie pralošė; jie buvo nustumti i 
šalį. Juo skaudžiau jie savo nenusisekimą atjausdavo, 
nes čia ėjo ne vien apie jų uždarbius, užsimokėjimą san
krovoje už išimtus daiktus ir nuomą. Jie svajojo ~ apie 
laisvę, apie progą pasirūpinti savim ir pasimokyti ko 
nors; būti padoriais ir švariais, rūpintis, kad vaikai gerai 
užaugtu ir būtų stiprūs. Dabar gi viskas žlugo ir niekad 
jie to nesulauks. Jiems visiškai nenusisekė. Dar turi 
dirbti šešis metus, kol galės šiek tiek atsilsėti, kai išbaigs 
mokėti už namus, o jie negalėjo pasitikėti, ar taip skur
džiai užsilaikant ištesės šešis metus. Jiems nepasisekė 
ir visi,reikalai ėjo blogyn ir visai nebuvo vilties išsi
gelbėti. Tokis ūpas dažnai užeidavo Onai, kokiu nors 
būdu pabudus naktį; ji gulėdavo tykiai bijodama savo 
pačios širdies plakimo, nes jai rodydavosi kokia tai 
šmėkla su raudonomis akimis, kokia, .jai dar mažai būr 
nant, ją gązdindavo. Kartą ji garsiai suriko ir išbudino 
Jurgį, kuris labai įpyko, nes sunkiai nusidirbęs, norėda
vo išsimiegoti. Po to ji pabudusi išmoko tyliai verkti. Da
bar jų nuotaika retai supuldavo. Atrodė tarytum jų vil
tys buvo pakastos atskiruose kapuos.

Jurgis, kaipo vyras, turėjo savo rūpesčius. Paskui 
jį sekiojo visai kitokia šmėkla. Jis niekad apie tai nemi
nėdavo ir nelabai kęsdavo, kad kas kits apie tai užsi
mintų, jis niekad neprisipažinįavo, kad tai taip būtų. 
Vienok imtynės su ja paėmė visą jo vyriškumą, kiek tik 
jame buvo, o kartais net ir daugiau. Jurgis pradėjo gerti.

Jis dirbo garuojančiame pragaro urve, diena po 
dienos, savaitė po savaitės, kol pagaliau, nei vieno savo 
sąnario negalėdavo pajudinti, kad nejausftj skaudėjimo; 
jo ausyse ūžė dieną ir naktį, o mūrai rodėsi linguoja 
ir šokinėja, einant jam namon gatve. Nuo tokių bega
linių baisybių jis rasdavo vienatinį išsiliuosavimą—gėri
me! Jis ten galėdavo užmiršti savo skausmus, jis tarytum 
numesdavo nuo savęs visą sunkenybę, jam rodydavosi, 
kad ir mato aiškiau, kad jis geriau pataiko suvaldyti 
savo smagenis, savo mintis, savo norą. Jis tarsi atsi
gaudavo iš tojo apkvaitimo ir apsižiūrėdavo, kad jis jau 
juokiasi ir šposus krečia drauge su savo pažįstamaisiais, 
kad jis vėl yra žmogumi, viešpačiu savo gyvenimo.

Jurgiui ne visai lengva būdavo išgerti daugiau, 
kaip du ar tris stiklus. Su pirmu- stiklu jis galėdavo 
užkąsti ir stengdavosi įkalbėti pats sau, kad tai taupu
mas; su antruoju stiklu jis gaudavo daugiau užkąsti, 
bet atėjus laikui, kuomet jau daugiau negalėdavo už
kąsti ir kada reikėdavo užsimokėti už gėrimus, jam 
^rodėsi, kad tai visai neprotingas mėtymas pinigų, daly
kas, prie kurio jisai buvo visai nepripratęs, nes paėjo iš 
luomo, per amžius pripratusio prie visokių trūkumų, 
mėgdavusio šykščiai apsieiti. Vieną dieną, įsismaginęs, 
jis prašvilpė, kiek tik turėjo su savim, ir namon ėjo 
pusiau įsitraukęs, kaip žmonių sakoma. Jis jautėsi lai
mingesnių, negu kada nors pirmiau, bėgyj kelių pas
kutinių metų, o kadangi matė, kad ta jo laimė neilgai 
tęsis, jis labai ’buvo įpykęs ant tų, kurie jo tokią laimę 
suardys, ant viso pasaulio ir ant savo gyvenimo; iš kitos 
pusės, jis vėl blogai jautėsi, nes gėdijosi pats savęs. 
Vėliau, kada jis patėmijo namiškių nusiminimą ir suskai
tė pinigus, kiek jis praleido, net ašaros pasirodė jo 
akyse jr jis pradėjo ilgą kovą su taja šmėkla.

Tai buvo kova, kuri neturėjo galo, kuri niekados 
negalėjo pasibaigti, bet Jurgis to aiškiai nesuprato, be
rods jis ir laiko neturėjo apsvarstinėti ką nors. Perdėm L 4.»_ 1- ___ - • • ♦ • J_  4-21- • ,v ♦ '.4.perimtam skausmo ir, nusiminimo, vien tik išeiti ant 
gatvės jau buvo didelė kankynė. Tuojaus ant kampo 
buvo karčiama—o gal ir ant visų keturių, kampų, ir 
kitos netoli nuo tų,—kiekviena iš jų, ištiesusi rankas 
sveikina tave, kiekviena turi savo ypatybes, kuriomis
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stengiasi tave pritraukti labiau už kitas. Išeinant ir 
pareinant — prieš saulės užtekėjimą ir po sutemų—ten 
visados būdavo šilta ir šviesa aiškiai žėrėdavo, o taipgi 
ir karšti užkandžiai, o gal būti kad ir muzika, arba 
pažįstami veidai ir keletas linksmų pasveikinimo žodžių. 
Jeigu Jurgiui reikėdavo kur išeiti, visados mėgdavo 
eiti drauge su Ona, laikydamas ją už rankos prie savęs 
ir eidamas gana greitai. Jam labai buvo gaila, kad Ona 
žino apie naująjį' jo palinkimą—jam buvo visai p riklu 
ir pamąstyti apie tai; viskas labai nesmagiai išrodė, nes 
Ona gėrimų neimdavo nė į burną, taigi ir negalėjo su
prasti, kodėl kiti geria. Tarpais, nusiminimo valandose, 
jis velydavo, kad ji galėtų susipažinti arčiau, kas tai 
yra gėrimas, kad jis nereikalautų jos gėdintis. Jiedu 
galėtų gerti drauge, užmiršti visus bjaurumus, užmiršti 
nors ant valandos, o toliau būva, kas bus.

Užeidavo laikas, kada Jurgis turėdavo panaudoti 
visas savo pajėgas prieš troškimą gėrimų. Užeidavo 
bjaurus ūpas, kada jis nekęsdavo Onos ir visos šeimy
nos, nes jie tik pynėsi jam ant kelio. Jis buvo kvailas, 
kad apsivedė; jis tik pririšo save prie tokio vargingo 
gyvenimo, padarė save vergu. Tik todėl jis turi* laikytis 
“jarduose,” kad yra vedęs ir jei ne tas, tai jis būtų 
nutraukęs kur “į svietą”, kaip Jonas, o skerdyklų savi
ninkai lai į pragarą eina. Trąšų dirbtuvėje vos tik ke
letas neapsivedusiųjų dirbo ir tie laikėsi ten tik kol 
pasitaikė proga kitur pasmukti; Be to, jie, dirbdami, tu
rėjo apie ką mąstyti; jie prisimindavo, kada pastaruoju 
kartu pasigėrė ir turėjo viltį veikiai sulaukti laiko, kada 
jie vėl pasigers. Kasgi liečia Jurgį, tai buvo suprantama, 
kad jis turi parnešti namon iki paskutinio cento; kiti 
manė, kad jam nepridera ir pietų metu su kitais į kar- 
čiamą užeiti—rodėsi, kad Jurgis turi valgyti pietus at
sisėdęs ant krūvos trąšų.

Žinoma, jis ne visados būdavo tokiame ūpe ir savo 
šeimyną visados mylėdavo. Bet tai buvo laikas, kuris 
išbandydavo žmogaus kantrumą. Vargšas Antanėlis, 
duokime sau, kuris visados pataikydavo patraukti Jurgį 
prie savęs su savo nusišypsojimu, dabar visai negalėjo 
šypsotis, pastojęs tiktai krūva raudonų šašų. Jis jau 
buvo perleidęs visas ligas, kurias vaikams tenka turėti, 
ir tai beveik vieną po kitos; škarletiną, pažandžių už
degimą, krokulį, o dabar tymus. Visi dirbdavo, taigi 
jį prižiūrėdavo tik Katriutė; daktaras su pagalba neatei
davo, nes jie negalėjo ištesėti, o vaikai nelabai miršta 
nuo tymų, beųt ne taip dažnai. Retkarčiais Katriutė, 
atitrūkus valandėlei, pabūdavo prie jo, bet daugiausiai 
jis gulėdavo vienas sau lovoje apdėstytas, kad neišpultų. 
Iš pažemių vis traukė šaltas oras ir jeigu tik jis peršaltų, 
tai, žinoma, numirtų. Ant nakties jį apraišiodavo, kad ne- 
nuspardytų uždangalo, kai visi, nuvargę, drūčiai už
miega. Jis, būdavo, guli ir rėkia keletą valandų, rodėsi, 
kad jį net traukyti ima, bet visiškai nuilsęs tik cypdavo 
ir dejuodavo iš skausmo. Karštį turėjo labai dideli, 
akutės buvo skaudamos.

Visgi su juomi dar nebuvo taip blogai, kaip išrodė, 
nes, nepaisant sunkios ligos, jis nebuvo dar taip nelai
mingu, kaip kiti šeimynos nariai. Jis mokėjo pakęsti 
savo kančias ir savo pasiskundimais tarsi norėdavo pa
rodyti, kaip stiprią sveikatą jis turi. Jis buvo kūdikis 
savo tėvų jaunystės ir džiaugsmo ir augo gana paste
bėtinai. Prieš ligą būdavo ištisą dieną strapalioja po 
virtuvę, išrodydamas liesu ir alkanu, nes tos maisto da
lies, kurią namiškiai paskirdavo, jam neužtekdavo ir 
jis vis reikalaudavo daugiau. Antanėlis turėjo jau dau
giau kaip metus ir, be tėvo, jo nieks nemokėdavo su
valdyti.

Rodėsi, kad jis sunaudojo visas savo motinos pajė
gas, nieko nepaliko kitiems, kurie gali po jo ateiti. Ona 
vėl buvo nėščia ir tai buvo baisus dalykas ir pamąstyti; 
net Jurgis, taip tylus ir nusiminęs, negalėjo nesuprasti, 
kad daugiau kančių artinasi ir jį papurtydavo tik pa
mąsčius apie tai. 
f

(Bus daugiau)

Žiupsnelis Žinių iš Mūsų 
Miesto *

Scrantonas vadinasi kietosios 
anglies mainierių centru. Tai 
trečias didžiausias miestas 
Pennsylvanijos valstijoje. Bet 
su darbais tai neatstoja nei to
kio miesto, kaip Hazletonas. 
Kaip 1930 metais kasyklos už
sidarė šioje apylinkėje, tai ir 
po šiai dienai tebestovi užda
rytos.- Jeigu kai kurios ir dirba, 
tai tik po 2-3 dienas savaitėje.

sako:Tai tie angliakasiai 
Dirbk ir badauk.

Keli metai atgal čia buvo 
privisusių šilkinių fabrikų, kaip 
grybų po lietaus. Bet kada 
kompanijos pajuto, kad į šią 
apielinkę atsikrausto CIO uni
ja, tai iš 79 fabrikų gal beliko 
trys ar keturi. Visos kitos ma
šinas išsivežė į pietines valsti
jas ir pastatų langus su lento
mis užkalinėjo. Kai eini pro 

[ šalpos šalį, tai žvirbliai di
džiausius koncertus atlieka.

riams tam tikros taisyklės. Ta
čiau vieni savo užduotį atlieka 
taip, kaip nustatyta, o kiti 
greitai užmiršta ir leidžia $a- 
vo troką, nieko nepaisydami. , 
Dėl to atsitinka ir nelaimių. 
Pavyzdžiui, rugsėjo 7 d. susė
do 12 darbininkų į troką namo 
važiuoti. Bet ant mažo užsi
sukimo trokas apsivertė ir 
tuos 12 darbininkų išmetė lau
kan. Pasekmės to viso buvo 
tokios, kad trys darbininkai 
buvo užmušti. O katrie dar li
ko gyvi, tai buvo sunkiai su
žeisti ir vaitoja kančiose, guli 
ligonbučiuose. Vienas iš jų jau 
mirė. 13et draiveris ir bosas, 
kuris su draiveriu važiavo, iš
liko sveiki.

Dabar tas draiveris paleis
tas po $5,500 kaucija. Valdžios 
agentai pripažino, kad draive
ris buvęs girtas.

Nuo to laiko išleistas naujas 
patvarkymas, kad negalima 
važiuoti greičiau, kaip 30 my
lių per valandą. O užmuštų
jų šeimynoms WPA valdinin
kai žada išmokėti po $3,500.

Bet dar ir daugiau iš su
žeistųjų turės mirti.

Šiuo tarpu pradeda iš WPA 
darbų atleisdinėti darbininkus. 
Atleidžia tuos, kurie tik pir
mas popieras teturi* ^Jau ke
lius' šimtus atleido.

Darbininkas.

Korsikiečiai ir Tunisiečiai 
Prieš Italiją

Paryžius. — Tunisijos ir 
Korsikos gyventojai padarė 
dideles demonstracijas, pa- 
reikšdami ištikimybę Fran
ci jos valdžiai ir protestuo
dami prieš Italijos pasipio- 
jimus ant Tunisijos ir Kor
sikos.

Franci ja stiprina savo ka
rines jėgas Tunisijoj.

Tokio. — Pranešama, kad 
bus paskirta 5 bilionai jenų 
Japonijos karui prieš Chi- 
niją per metus.—Jena dabar 
yra 27 centai.

Be to, “paprastiem” armi
jos ir laivyno reikalam ski
riama 1,148,000,000 jenų.

po

čia 
su- 
pa-

šiuo kartu Lackavanos ap-' 
skrityje dirba prie WPA dar-\ 
bu 17,000 darbininkų. Prie 
WPA yra ir moterų darbų,' 
virš 250 dirba prie siuvimo. 
O jau katros gerokai pagyve
nusios, tai siunčia dirbti 7 A
stub as.

Turiu pasakyti, kad ir 
politika turi giliai šaknis 
leidus. Priminsiu tik vieną
vyzdį. Vienas žmogelis dirbo 
prie WPA ir užlaikė savo gel
tonplauke pačiulę. Be to, pas 
jį buvo nuo senovės užsilikęs 
burdingierius. Tai taip ir stū
mėsi su gyvenimu.

Bet ta nelaboji mirtis ima 
ir iškerta šposą, tai yra, tas 
WPA darbininkas numiršta. 
Už kelių dienų susitinku jo 
žmoną ir užklausiu, kaip eina
si. O ji man atsako: Buvo at
ėjus investigatorka ir man lie
pė savo rakandus parduoti ir. 
eiti pasirandavoti kambarį ir 
gyventi vienai. Tai aš, sako, 
už šluotos ir išvijau per duris. 
O darbą, girdi, man išstoros 
Lietuvių Politikos Kliubas. 
Taip ir buvo. Ta moteriškė 
darbą gavo per Lietuvių Poli
tikos Kliubą. Bet neilgam. ;

Kiek laiko ji padirbėjo prie 
siuvimo. Po tam paliepė eiti 
namo ir eiti į slaugių mokyklą 
pasimokinti vieną savaitę. Ir 
už tai, girdi, gausi užmokėti. 
Moteriške taip ir padarė. Ki
tą savaitę ją jau pašaukė į 
darbą į stubą, kurioje moteris 
yra mirus, o vyras pasilikęs su. 
šešiais vaikais. Tą viską pa
mačius, moteriškė parbėgo na
mo ir dabar šaukia nesavu 
balsu, kad jai tai rup.. . 
litika tokį šposą iškirto.

šimtą tokių atsitikimų 
čiau parodyti, bet gal

I Manhattan Liquor Store
B 264 Grand St. Brooklyn, N. Y,

(Kampas Roebling St.)
|j| Tel. E Vergreen 7-1645 License No. L. 88G

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

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė Wiiliamsburgh’e

Specialis Geras Pirkinys
II Amber Cream Straight Bourbon Whisky

2>/2 metų senumo, 90 proof Distiliuotas Pennsylvania

B 79c pt. $1.49 kvt.
■ DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ
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PRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

WWVWW iOĮĮĄĮWMW
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galė- 
kitą 

kartą teks daugiau apie tai 
parašyti.

Daugiausia WPA darbinin
kų dirba tolokai nuo miesto 
prie kelių taisymo. Darbinin
kai važiuoja į darbą trekais. 
Ir čia buvo nustatytos draive-

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

| < J

Guianos, Pieta Amerikoj, kur, Chamberlai-Scena iš Georgetown,, Britiškos
nas sako,: būtų galima duoti Vokietijos žydams 10,000 ketv. mylių žemės ap 
sygiy venimui.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patan>»vj 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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.

Telefonas EVergreep 7-1661
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Chicagos Žinios
tūkstančių dolerių žalos.

—o—
savaitę, Calumet
Burham ir State

transfer yarduose,”

dalyj

Lapkričio 23, mieste, “down
town” sektoriuj, fašistų “Sil
ver Shirts” turėjo susirinkimą, 
kame jų vadas Roy Zachary 
kalbėjo. Jie pirmiaus mėgino 
kitur laikyti savo mitingą, bet 
jiems nedavė salės, tai susi
rinko “karčiamos užpakalyj- 
salėj,” 876 N. Wells St.

Jiems besikalbant, susirin
ko kelių šimtų žmonių minia 
ir išardė jų mitingą, nes jie 
yra nusistatę prieš demokra
tiją, antisemitai, ir ypač jų 
vadas yra pasakęs sykį, kad 
būtų genaus, jei kas nors pre
zidentą Rooseveltą nušautų.

Tai ir iškilo muštynių, ir 
policija daug vargo turėjo, 
kol numalšino riaušes. Pilna 
gatvė prisipildė žmonių, kurie 
tarp savęs mušėsi. Policija su
ėmė keliolika žmonių.

—o—
Lapkričio 26, pietų

mieste, 5159 S. Ashland Avė., 
Germanic Hall, vokiečių 
Bund organizacijos nariai tu
rėjo savo mitingą ir vėl susi
rinko keli šimtai žmonių lau
ke, protestuodami prieš leidi
mą naziams viešai veikti, nes 
jie skelbia prieš-amerikonišką 
idėją, ragina žydus mušti ir 
tt. Ir čionais iškilo muštynės 
tarpe nazių ir demonstrantų. 
Nazių salę suardė, ir policija 
turėjo pusėtinai darbo, kol 
numalšino riaušes. Policija 
suėmė kelius demonstrantus, 
bet teisėjas juos paleido.

Ne vien Chicagoj, bet ir ki
tuose vidurvakarių valstijų 
miestuose, progresyviai žmo
nės labai protestuoja prieš 
nazių ir fašistų veikimą, ir vi
sur prie jų mitinguose bando 
demonstracijas turėti, kad 
numaskuoti tuos priešvalstybi
niai nusistačiusius žmones ir 
jų veikimą.

Ypač, kuomet paskutiniu 
laiku Vokietijoj . ir Austrijoj 
naziai pradėjo žydus ir kata
likus persekioti, čionai žmo
nės pradėjo turėti didelių mi
tingų, protestuodami prieš to
kį barbarišką nazių darbą.

—o—
Jau suvirs savaitė laiko, 

kaip sustreikavo 600 stockyar- 
dų gyvulių prižiūrėtojų, ir 
nors kaip nebando kompanija 
streiką sulaužyti, bet jiems 
nesiseka, ir CIO unija turi di
delius mitingus ir pikietuoja 
kas dieną, kame šimtai darbi
ninkų susirenka.

Eina derybos su kompanija 
dėl streiko užbaigimo, ir yra 
manoma, kad unija laimės, 
nes viši su ja ir abelnai strei- 
kieriams prižadėjo pagelbą 
duoti kitos stockyardų darbi
ninkų unijos.

Jeigu kompanija nesutiks 
su unijos reikalavimais, tai 
bus visuose stockyarduose pa
skelbta streikas. Sekmadie
nį, lapkričio 27, streikierių 
mitinge du jauni katalikų ku
nigai kalbėjo ir liepė nepasi
duoti ir linkėjo jiems laimė
ti streiką.

Streikierių ūpas yra pakilęs, 
ir nors AFL unijos agentas 
bandė suorganizuoti skobų, 
bet jam nepasisekė,
AFL unijos nariai nesiduoda 
tokiam bjauriam 
panija nusamdė 
mušimui pikietų 
testavo valdžios 
tuos mušeikas.

Unija reikalauja algų padi
dinimo ir kad darbo valandas 
pertvarkytų.

žemes

brolis 
buvo

se-
Tai

lie

tei-
nu-

Bet 
šim- 
Chi-

47th

duktė 5 metų amžiaus, 
nežino apie dukters mirtį, 
jo žmona bijo jam tą liūd- 
žinią pranešti, nes jinai

nes ir

darbui. Kom- 
mušeikas su- 
ir unija pro- 
įstaigose prieš

—o—
Sekmadienį, lapkričio 27-tą, 

South Chicagoj, 9118 Commer
cial Ave., užsidegė trijų aukš
tų namas, kuriame buvo krau
tuvė “Scott Five Cent”. Na
mas radosi pačiame miesto 
viduryje ir buvo manoma, 
kad visas miesto vidurys iš
degs, nes vėjas labai smarkus 
buvo ir labai šalta, ir iki 50 pė
dų liepsnos pasiekė. Gaisri
ninku suvažiavo galybės, ir 
jiems pasisekė apraminti gais
rą, kuris padarė tarpe 50-70 /

ington Parko “lagune,” kuomet 
jie su rogutėmis išėjo pažaisti. 
Mat, užšalo prūdas ii’ sniego 
buvo, tai jiems bežaidžiant žie
mos sezonu ir bevažinėjant, le
das trūko ir jie įgriuvo ir sy
kiu su rogutėmis nuskendo. Mo
tina, išleidusi sūnus žaisti ank
sti rytą ir nesulaukiant jų su
grįžtant, pašaukė savo vyrą, 
kad eitų vaikus parvesti, pa- 
j ieškoti.

Tėvui besiteiraujant pas kai
mynus apie savo sūnus, jie sa
kė, kad jie nuėjo linkui parko 
“laguno.” Tėvas nuėjęs pariiatė, 
kad čionais sūnų būta važinėta, 
ir besekant pėdas, pamatė, kad 
ledas nestiprus, ir pats įkrito ir 
buvo policijanto ištrauktas. Vė
lai vakare, “coastguardsmenai” 
surado vaikų lavonus ir jų ro
gutes. Dabar vaikų motina su
sirgo iš širdies skausmo.

Reikėtų tėvams prižiūrėti 
vaikus, vienus neleisti žaisti po 
“lagunus,” nes atėjus žiemos 
sezonui, šitokių atsitikimų bus 
daug dėl neprižiūrėjimo vaikų.

Kitas vaikas, Marvin Meyers, 
8 metų, 1502 So. Albany Ave., 
Douglas Parko lagune, bežai
džiant su kitais vaikais ant le
do, įkrito, nes ledas lūžo. Bet 
jo draugai jį išgelbėjo, kuomet 
nubėgo jie šaukdami pas žmo
nes parke. Du vyrai tuoj pribė
gę, šoko į vandenį, lauždami 
menkai sušalusį ledą, už kurio 
galo Marvinukas laikėsi ir jį 
išgelbėjo

ji namai bus statomi ant Bay
way, šalę Mattano parko.

Iš viso bus pirkta 16 akrų 
žemės nuo Standard Oil ir 
Yara Engineering korporaci
jų, kas kainuosią $125,000. 
Sulyg plano, šie namai susidė- 
sią iš dvylikos trijų aukštų bu- 
dinkų ir iš viso kainuosią $2,- 
500,000.

nuo mirties.
—o—•

26 d. Plato 
gyvenantis

Joliet

Yurchak, 
Gary, ir 
Eastern

Lapkr. 
44 metų, 
dirbąs Elgin, 
Railway Co., išėjęs į savo “fur-
mano” ofisą, prašė, kad jį per
keltų į seną darbą, už “welde- 
rį.” Bet jam bosas pasakė: No.

Tai jis išsitraukė revolverį ir 
šovė į bosą William Govert, 55 
metų amžiaus, du sykiu į jo 
krūtinę, ir vėliaus sau pačiam 
suvarė dvi kulkas. Abudu nu
vežė į ligoninę. Bosas numirė, 
o Plato sunkiai sužeistas ir gal 
mirs. Bosas paliko žmom| ir 7 
vaikus, buvo išdirbęs 27 metus 

kompanijoj. <
* Antanas.

toj

izabetli, N. J
Iš Sąjunginio Vokiečių Choro 

Koncerto
Man teko proga dalyvauti 

demokratiniai nusistač i u s i ų 
vokiečių koncerte lapkričio 26 
d., didžiulėj Elks Auditorium.

Minimą koncertą surengė 
vokiečių sąjunginiai chorai 
“Arbeiter Liedertafel” ir “Da- 
men und Maenner Chor Fidel.” 
Pirmasis susirišęs su 
American League 
ture.” '

Labai džiaugiuosi

“German 
for Cui-

tenai da
lyvavęs, nes koncertas tai iš- 
tikrųjų buvo puikus iš kultū
rinio ir dvasinio atžvilgio.

O harmonija dainavime, tai 
tik klausyk ir gerdkis.

Visa programa susidėjo iš 
12 kavalkų klasikinių ir liau
dies dainų, kurią išpildė virš 
du šimtai choristų, vyrų ir 
moterų, pritariant koncertinei 
orkestrai.

Geriausiai man patiko kom
pozicijos Fosterio “Beautiful 
Dreams” ir Uthmano “Sturm.” 

' Tai pirmas savo rūšies ben
dras demokratinis veikimas 
kultūrinėj dirvoj tarpe vieti
nių vokiečių, kuris puikiai pa
vyko.

Šiuo įvykiu turėtų džiaugtis 
visi šio miesto demokratijos 
šalininkai, j

Gaila, kad neteko matyti 
tenai mūsų lietuviškos publi
kos.

Praeita 
City (prie 
gatvių 
šalę Chicagos, irgi buvo di
delis gaisras, nes sudegė 40 
gyvulių tvartų ir 300 tonų 
šieno. Darbininkams pasisekė 
600 avių išvesti iš tvartų, kol 
dar gaisras neįsisiūbavo, nors 
labai greit viskas sudegė. 
Apie 50,000 dolerių žalos šis 
gaisras padarė. Gaisrą žmo
nės per keliolika mylių galė
jo matyti. e

—o—
Lapkričio 25, 35 N. Menard 

Ave., žinomas visai Chicagai, 
pagarsėjęs gengsterrs, būtle- 
geris Joseph “Red” Bolton 
tapo nušautas. Kuomet jis 
mėgino į savo namus įeiti, pa
sigirdo du šūviai iš kažin kur 
ir vienas jų į galvą pataikė ir 
Bolton tuoj sukrito ant 
ir numirė.

Du metai atgal jo 
John M. Bolton, kuris
valstijos atstovas Illinois 
nate, tapo irgi nušautas, 
jie abudu buvo įsimaišę “geng- 
sterystėj” ir “būtlegerystėj.” 
Kai jo brolio užmušikus poli
cija nesurado, tai ir jo dabar 
užmušėjų policija “nežino” ir 
“nesuranda.”.

Tai jau no pirma tokia 
išaiškinta žmogžudystė. 

—o— 
šeštadienį lapkričio 26, 

sėjas Joseph B. Hermes
teisė Frank Barkovich, 1821 
S. Laflin St., į kalėjimą už vo
gimą anglių iš traukinio, 
žmogus teisinas, kad jų kam
bariai labai šalti. Girdi, ma
no žmona serga, dreba iš šal
čio, mes neturim pinigų, aš 
tik norėjau kambarius sušil
dyti! Teisėjas jam netikėjo, 
jis manė, kad jis vagia tą an
glį dėl pardavimo. ,

Bet vėliau, nuėjus į jo na
mą, policija rado jo žmoną 
negyvą. Kambarys labai šal
tas, nebuvo anglių ir jokio 
maisto. Tai, matytis, kad mi
rė iš šalčio ir bado. Pranešė 
jos vyrui, kuris buvo kalėji
me, liūdną žinią, ir vėliau tei
sėjas paleido šį žmogų, 
ši tragedija parodo, kaip 
tai ir tūkstančiai žmonių 
cagoj skursta. 

—o—
George Claffy, 620 W.

St., Chicagoj, lapkričio 23 ta
po nuteistas į kalėjimą nuo 1 
metų iki viso amžiaus už ap
vogimą 14-kos gatvekarių 
konduktorių. Jis, vargo, bė
dų suspaustas, mėgino užsi
dirbti “extra” pinigų, nes 
kaip WPA darbininkas nega
lėjo išmaitint save ir familiją, 
kuri susideda iš 6 vaikų.

Jam besėdint kalėjime, lap
kričio 26 numirė jo mylimiau
sia 
Jis 
nes 
ną
jam rašiusi, kad viskas gerai, 
duktė sveiksta, nors jinai ir 
labai sirgo. Šita familija la
bai biednai gyvena, ir dabar, 
netekus duonos uždirbėjo, ba
dauja, skursta. 

—o—
Elgin miestelyj, netoli Chi- 

cagįos, biznieriai nori, kad 
miestas ' pasamdytų daugiau 
policijantų pridabojimui jų 
turtų, krautuvių, biznių, nuo 
perdaug pasikartojančių va
gysčių. Kelios dienos atgal 
trys krautuvės buvo apiplėš
tos vagių, nors jos randasi tik 
pusė bloko nuo' policijos sto
ties.

Ar ne juokas, žiūrint į po
licijos miegojimą, ir dar dau
giau jų biznieriai reikalauja, 
kad žmonėms didesnių mokes
čių susidarytų, o naudos ma
žai iš to bus. 

—o— 1
Lapkr. 26, George Salamie, 

Jr., 10 metų ir jo brolis Teddy, 
4 metų, gyvehanti 6128 So.
Evans gatvėj, nuskendo Wash-Authorities paskelbė, kadnau-

—o—
Statysią Nailjus Namus ant 

Bayway
Daugeliu žemutinės dalies 

miesto gyventojų tikėjosi, kaį 
valdžios kaštais nauji apart- 
mentiniai namai bus statomi 
“Porte,” 
randasi 
“slums.”

Bet ta 
dienomis

kuriame daugiausiai 
taip vadinamų

viltis žlugo, šiomis
Elizabeth Housing

—o—
Pažangus Judėjimas Auga

Pastaruoju laiku Elizabethe 
ir apielinkėj pažangus judėji
mas eina stipryn. Singerio 
siuvamų mašinų darbininkai 
yra organizuojami į CIO uni
ją. Lindeno General Motors 
automobilių dirbtuvės darbi
ninkai smarkiai rašosi į CIO 
uniją. Tenai jau tapo pripa
žintas “shop committee.”

Komunistų įtaka , irgi dik- 
čiai paaugo. Pavyzdžiui,,Hen
ry Allen, komunistų sekcijos 
organizatorius, kaipo kandi
datas į state assemblyman, ga
vo 800 balsų praeituose bal
savimuose. Sulyginus su anų 
metų balsavimais, komunistų 
įtaka pakilo 400 balsų.

Ačiū komunistinei veiklai, 
šiame mieste dikčiai pakilo 
priešfašistinis judėjimas.

—o—
Remkime Bangos Chora
Per tūlą laiką Bangos Cho

re dalykai buvo kaip ir pablo
gėję dėl tūlų asmeniškų nesu
sipratimų. Bet pamažu prade- 

, dame atsigriebti, gavome ke
letą naujų narių ir tikimės, 
kad jie padės mums veikti.

Kas blogiausia, tai kad pra
stai stovime finansiniai, šios 
spragos ’ užpildymui, Bangos 
Choras rengia šaunų bankie- 
tą naujų metų dienoj, 1 d. 
sausio, 1939 m.

Tikimės, kad šiuo atveju 
apielinkės organizacijos, pri
tarėjai ir geri prieteliai tinka
mai Bangos Choro prašymą 
parems asmenišku atsilanky
mu. Labai būtų didis smūgis 
šiai kolonijai, jei dėl finansų 
stokos Banga sustotų dainuot.

šį bankietą turėtų paremti 
visas menininkų apskritis.

“L.” Reporteris.

ir

Pittsburgh, Pa.
Lapkričio 20 d. Lietuvių Pi

liečių Svetainėje, 1721 James 
St., buvo vaidinama trijų 
veiksmų komedija “Pusseserė 
Salomėja.” Vaidino daugumo
je iš Lietuvos atvykę jaunuo
liai. Vaidino gerai, jų lietu
viška kalba buvo graži ir su
silaukė nuo publikos daug 
katučių. Ypatingai gerai lošė 
Jakenta ir publikai labai pa
tiko.

Lošimu visi pasitenkinę. Jau
nuoliai parodė daug gabumų.

WORCESTER, MASS

kad žmonių buvo 
nebus priežastis, tą 
daug’ sniego prisni-

Lapkr. 27 d. Lietuvių Sve
tainėj, 29 Endicott St., buvo 
sulošta komedija “Salomėja 
Atvažiavo.” Ta komedija buvo 
lošta čionai pernai, šį sykį bu
vo atnaujinta per Lietuvių 
Kongreso vietinį skyrių. Lošė
jai buvo iš Bostono. Galima sa
kyti, tai geri aktoriai, kaip tai, 
Bolis, Reinardienė, Zavis ir ki
ti. Taipgi sudainavo kelias dai
neles merginų kvartetas, taipgi 
bostonietės.

Nelaimė, 
mažai. Ar 
dieną labai
go, o kita priežastis, tai nebuvo 
pagarsinta per radio. Nors ir 
buvo pasiųsta garsinti, bet, kiek 
aš girdėjau, radio garsintojas 
ponas Minkus buvo sulaikytas 
nepabaigus programos ir gar
sinimų, todėl, kad laikas pasi
baigė ant radio. Kitą sykį drau
gijos tegul apsižiūri su garsi
nimais per radio.

Čionai aš noriu patėmyti ne 
tiktai worcesterieciam, bet ir 
apielinkės draugijom ir ponui 
Minkui. Pirmiau buvo per ra
dio garsinama kiek žmoniškiau, 
bet dabartiniu laiku tai išeina

iš garsinimo tiktai mali-malie- Qro Nelaimeje ŽUVO 8 
nė, sakiniai be prasmės, žodžiai J
be užbaigimo — vieno nepabai-1 
gęs jau sako kitą, tai baisus 
skubėjimas! Į tą turėtų at- 
kreipt’ nors kiek domesio po
nas Minkus. Lietuvių Kongreso 
apskričio konferencijai Worces
ter iečiai rengiasi gerai, yra iš
rinkti du delegatai iš vietinio 
kongreso skyriaus, ir du dele
gatai nuo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, taipgi ir vienas nuo 
LDS. Bedarbis. i

Mexico City. — Atsimu
šė į kalną ir ekplodavo di
delis lėktuvas; sudegė trys 
įgulos nariai ir penki kelei
viai.

Office Plionc
EVergreen 8-1090

18 LAIPSNIŲ ŽEMIAU 
ZERO

Owls Head, N. Y.—Pra
eitos savaitės gale šičia bu
vo 18 laipsnių šalčio žemiau 
zero.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Čechoslovakijos Premjeras 
Nazių Draugas

suorganizavo naują Čecho
slovakijos ministerių kabi
netą, kurio pirmininku tapo 
jis pats. Beran yra žinomas 
kaip Vokietijos nazių drau
gas.

Užsienių ministeris lieka
si tas pats Fr. Chvalkovs- 
ki, palankus Vokietijai. 
Naujasis prezidentas E. 
Hacha buvo seimo “išrink
tas” tik su Hitlerio užgy- 
rimu.

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

RHEA

Praga. — Čechoslovakijos 
naujasis ministeris pirmi
ninkas R. Beran žada “ben
dradarbiauti su didžiausiu 
Čechoslovakijos kaimynu” 
(Vokietija).

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)

KENOSHA, wis.
LDS 65 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 7 d. gruodžio pas drg. A. Pa
klus, 4212—24th Avė., 7:30 v. v.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankūs Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- li

Py i

K <• f
* H / jML

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu srrupiu ir pavieniu.
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tol.: Glenmore 5-6111

i

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations. UAwowi

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

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

Sun. all day and night

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

■&

s'

į

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

irt

WRPO KEPTUVĖt

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

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

Siunčiame duonų per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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BRONIAUS ŠAL1NSKO GYVENIMAS

Su-

UŽraŠy rasti- 280 Union Ave., Brooklyn, N.

ši VAKARĄ

Valdyba.

Felix Rivera, WPA darbinin-

Bro-

N.

5

Pranaitiene, P.
Lazauskas, M. 

Degutis, P. Ba-

gruod-
Komu-

brolį, 
sujudino 
Šulinskai 

plačiai 
žinomi.

visa 
(tė- 
yra 

Šim-

au-
su-
pa-

kai Šulinskas at- 
p ra dėjo

advoka-
Dakta-
Knygų 
visiems 

Paskevi-

(tūli
kainavo virš 

jaunasis šalins- 
savo profesijos

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1--8 dieną ir nuo 7—8 vak.

NĘDELIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

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.

Antradienio vakarą, 
žio 6-tą,, visi Lietuvių 
nistų Kuopos nariai, rėmėjai 
ir simpatikai kviečiami j “Lai
sves” salę, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Čia bus trumpa 
įdomi prelekcija, diskusijos, o 
paskiau liuosas pasikalbėji- 

vai-
šes. Viskas nemokamai.

Nariai būtinai atsineškite 
knygutes, nes, šiame susirinki
me kiekvienas narys privalo 
iškeisti seną į naują, 1939 me
tų, knygutę.

Tel. Virsrinia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
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Antradienis, gruod. 6, 1938

Iš Lietuvių Kliubiečiu 
Susirinkimo

Penktadienį, gruodžio 2-rą 
f ko Lietuvių Am. Piliečių 

Kliubo didelis priešmetinis su
sirinkimas. Už tokį gražų na
rių atsilankymą, reikia pasa
kyti jiems viešą dėkui.

Į Kliubą įstojo, prisirašė 
Juozas Visockis. Kliubui rei
kia daugiau jaunų žmonių.

Šiame susirinkime nepasiro
dė trys ligonių lankytojai, tad 
susirinkimas paliepė perduoti 
finansų sekretoriui jųjų var
dus. Reiškia, Kliubo iždas pa
augs $1.50.

Į Am. Lietuvių Kongreso 
vietinio skyriaus šaukiamą 
konferenciją, sausio 8-tą, 1939 
metų, — išrinkta 12-ka atsto
vų.

Buvo biskiuką padiskusuota 
apie ligonių užsilaikymą ligo
je, bet klausimas užbaigti pa
vesta komitetui.

Rinkimai

Į ateinančių metų pirminin
kus kandidatavo trys: Kreivė
nas, Aymanas ir Ambrazaitis. 
Išrinktas Kreivėnas. Finansų 
sekretorium Ad. Čepulis; iždi
ninku Lėlis; maršalka Merke
vičius. Kliubo lyderiu 
tas Steponas Briedis, 
ru—Ed. Žukauskas, 
peržiūrėjimo komisija 
metams: Vilčinskas, 
čia ir Lelešius.

Biznio skyriaus direktorių 
♦pirmininku išrinkta A. Velič
ka, finansų sekretorium Vai
tukaitis. Direktoriais: Balčiū
nas ir Aymanas. Drabužių pri- 
žiūrėtojum—Masiulis.

Po rinkimų prasidėjo kal
bos. Advokatas Briedis sakė, 
kad jis deda pastangas gavi
mui pinigų iš miestavų įstaigų 
pagražinimui Lithuanicos Aik
štės. Jis mano, jog jo darbas 
duos ir pasekmes.

Daktaras Žukauskas pasakė 
gerą informacinę kalbelę, kas 
liečia narių sveikatos pataisy
mą miestavuose ligonbučiuose. 
Jis sakė, kad jeigu patys ne
žinote, kaip prieiti prie tam 
tikrų įstaigų, gavimui žmoniš
kesnio patarnavimo,—kreipki
tės/prie manęs, o aš jums pa
dėsiu, nes pats dirbu miesto 
sveikatos skyriuje. Nariai tu
rėtų tą gerai įsitėmyti.

Gaspadorius Karpus ragino 
narius daugiau kreipti domės 
į didesnį rėmimą Kliubo, nes 
jo užlaikymas daug kainuoja. 
Dabar jau pagražintos sklepi- 
nė ir viršutinė svetainės, vidu
rinis rūmas laukia savo eilės. 
Prie to, reikia stengtis atmo
kėti antrasis namo užstatas 
(Mortgage). Patsai Kliubas 
surengti ką nors savai naudai 
negali, nes tos visokios suprizb 
puotos viską užmuša.

Apie tas suprizo puotas pa
sakyta tikra teisybė. Jos jau 
paliko neapeinamas pavojus 
organizacijų parengimams. 
Pakviesk ką nors ateiti į pa- 
šelpinės arba kultūrinės or
ganizacijos parengimą, — ga
vai atsakymą,—mes eisime 
ant 1‘suprise pares.” Ir va, or
ganizacijų palaikymas jau pa
silieka tik mažam būreliui 
žmonių. Prieš tas puotas rei
kia užvesti kritiką, išsiaiškini
mą apie jųjų nešamą žalą.

Gruodžio mėnesiui paliko 
keturi serganti kliubiečiai. 
Ketvirtadienio į penktadienio 
naktį, automobiliu važiuoda
mas užsimušė kliubietis 
nius šalinskas.

Bronius Šulinskas gimė 26 
d. liepos, 1910 m., Brooklyne. 
Jo tėvas Pijus Šulinskas iš 
Lietuvos paeina Čižiūnų kai
mo, Alvytų par., Suvalkų gub. 
Motina, po tėvais, Pranė Sa
kalauskaitė. Velionio tėvai sa
vo jaunystės dienas gyveno 
Brooklyne, pačioje širdyje lie
tuvių kolonijos tais laikais, 
333 Grand Street, čia -gyven
dami šalinskai turėjo džiau
gsmo susilaukę sūnelio, ku
riam varda suteikė Bronius, v

BRONIUS ŠALINSKAS 
(Barry P. Shalins)

Bronius šalinskas gražiai 
augo ir mokinosi. Baigęs pra
dinę mokyklą, įstojo į privati
nę aukštesniąją mokyklą-High 
School. Baigęs ją, įstojo į 
New Yorko Universitetą, kur 
ėmė bendro mokslo kursus 
apie metus laiko. Vėliau įstojo 
į Lafayette Kolegiją, Pennsyl- 
vanijoje. Čia pasimokinęs vie-

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

dejavęs ir lig-kad bandęs 
tomobilyje atsistoti. Kol 
rasta policija, kol pribuvo 
gelba iš ligoninės, kol su gele
žinėm štangom atplėšta maši
na, šalinskas mirė. Paliko liū
desy} ir graudžiose ašarose 
tėvus, jauną žmoną, dešimties 
mėnesių dukrelę, 20 metų se
serį ir 18 metų 

ši nelaimė 
Brooklyną, nes 
vas ir sūnus), 
brooklyniečiams
tai žmonių lanko jo šermenis.

Dvidešimt astuonių metų 
amžiaus, apie šešių pėdų auk
ščio, blondinas, gražus vyras, 
pilnas energijos ir gražių vil
čių gyventi—Bronius šalins
kas jau guli grabe! Jis ra
miai ilsisi savo šermeninėje, 
84-02 Jamaica Ave., Woodha- 
vene. Jo grabas apstatytas 
palmomis apdėtas gėlių vaini
kais nuo giminių ir draugų, 
reiškiančių simpatiją.

L a i d o t uvių ceremonijos 
įvyks antradienį, 6 d. gruod
žio, 10 vai. ryte, Apreiškimo 
bažnyčioje, ant No. 5th St.

Bus palaidotas šv. Jono ka
pinėse.

‘Mirty Vainiko” Persta 
tymas Pavyko

šeštadienį ir sekmadienį, 
Ukrainų salėje, Lietuvių Liau
dies Teatras statė scenoje 
dramą “Mirtų Vainikas.” Pir
mą vakarą publikos buvo vi- 

nūs metus, įstojo į Columbia Idutiniai’ a"tr? “ dikčiai dau? 
į giau. Suvaidinta, bendrai 
imant, gražiai. Veikalu kai
po drama, vieni labai pasiten
kinę, 
giėsiem 
gesnius, 
svarbos 
meiliško

Universitetą New Yorko mies
te, kur mokinosi medicinos. 
Siekėsi būt medicinos daktaru 
ir mažai jam betrūko tai at
siekti. Tačiau, vėliau pakeitė 
savo nuomonę. Apleido Co
lumbia Universitetą ir įstojo į 
Raymond Training School, kur 
mokinosi graborystės (embal
ming) ir baigė tą mokslą 1935 
metais.

Pijus šalinskas, baigusiam 
mokslą savo sūnui, įsteigė pui
kią šermeninę (tūli vadina 
koplyčia), kuri 
$20,000. Čia 
kast pradėjo 
praktiką.

Tuo tarpu 
sidarė šermeninę ir 
praktikuoti graborystę, Broo
klyne buvo šeši lietuviai gra- 
boriai, o jis septintas. Brook- 
lynas darėsi per ankšta kolo
nija tokiam skaičiui graborių. 
Todėl pradžia graborystės 
praktikos šalinskui buvo sun
ki. Bet turėdamas gabumų 
greit patapo populiariškas ir 
pastaraisiais pora metų jau 
darė gerą biznį.

Džiaugėsi Bronius pasiseki- mas-pasilinksminiinas ir 
mais, džiugino tėvus, kad ir 
jiems palengvės rūpesčiai, bus 
lengvesnis gyvenimas. Nes jis 
savo dėkingumą tėvam, už su
teiktą mokslą, už įsteigimą 
biznio, atiduos gausia mate
riale parama jiems senatvėje. 
Ale šviesios Broniaus šalinsko 
ateities viltys baigėsi, baisia 
išgąščio ir graudaus susijaudi
nimo nelaime jo tėvam, žmo
nai, giminėm ir pažįstamiem.

Gruodžio 2 d., 2 :50 vai. ry
te, grįžus iš draugijos susirin
kimo, prie pat namų, ant le
dyno paslydo jo automobilis, 
smarkiai skersas sukdamasis, 
trenkė į geležinį stulpą. Au
tomobilis veik trūko' per pusę. 
Langų stiklai sukapojo jam 
dešinį žandą ir galvą; jį visą 
mašinoje suspaudė kai į rep
les. Tą nelaimę matęs žmo- 

puolęs gelbėti,

kiti mano, kad pažan- 
reikėtų lošt reikšmin- 

turinčius socialės 
veikalus, neimti vien 
turinio veikalų.

Veikalui režisieriavo Juozas 
Kačergius. Vaidino B. Fulto- 
niutė, P. Grabauskas, N. Pa
kalniškis, V. 
Petrauskas, J. 
Browniute V. 
ranauskas.

Apie vaidinimą • plačiau ra
site Meno Skyriuje.

Sekąma “Mirtų Vainiko” 
stotis, gal bus Elizabethe.

Rep.

Policija užklupo Stillwell 
Gardene suruoštą parę ir su
ėmė jos rengėjus. Svečiai, grą.'gus, sakosi, 
sinimais, buvę priversti pirkti bet nieko vienas negalėjęs pa
po $5 bilietus ir už tai gavę daryti. Jis matęs, kaip šalins- 
“šuniukų” su kava. kas dar du kartu sunkiai su-

Pramogėlė Ir ‘Laisvei” 
Parama

“Laisvės” kaimynai, P. ir N. 
Kapickai pereitą sekmadienį 
buvo suruošę pokilėlį, parę į 
kurį sukvietė būrelį artimų 
draugų. Užsikandę ir išsigėrę, 
svečiai pareiškė abiem Kapic- 
kam laimingo gyvenimo ir pa
dėką už gardžią vakarienę. 
Vincas Jankeliūnas ir Povilas 
Daužickas pareiškė, kad bū
tų ne pro šalį, jei svečiai su
mestų po centą-kitą “Daily 
Workeriui” arba “Laisvei”, ar
ba bile kokiam kitam svarbes
niam visuomeniškam reikalui. 
Svečiai tam pritarė ir ant syk 
sumetė dienraščiui “Laisvei” 
$7.75.

Po dolerį aukojo: Mykolas 
Liepa, Amilija Liepienė, Pet
ras Kapickas, N., Jerry Pbvil- 
čiūnas, Povilas Daužickas; po

Lietuvių Darbininkų 
sivienijimo 1-mos kuopos susi
rinkimas įvyko ketvirtadienį, 
gruodžio 1, “Laisvės” svetai
nėj. Nariai buvo kviečiami at
virutėmis, tad ir dalyvavo ne
mažas būrelis draugų.

J. Grubis perstatė 1 naują 
narę. Mūsų LDS 1-ma kuopa 
auga nariais, dabar jau turime 
Suvirs 260. Vaikų Skyriaus 
mūsų kuopai skirtą kvotą 6 
dar neužbaigėme. Turime 5; 
dar vieno trūksta. Draugai ir 
draugės, kreipiame daug 
domės į tai. Mūsų kuopa to-Į 50 c.: W. Jankeliūnas, J. Bal- 
kia skaitlinga nariais. Mes,nys, P. Buknys; X. aukojo 25 
privalome viršyti skiriamą 
kvotą; gaukime 12 į vaikų 
skyrių !

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlės komisijon prie jau 
esamų J. Gašlūno ir G. Kurai
čio, darinkta E. Vilkaitė. Iš 
komisijos raporto paaiškėjo 
kad vaikų mokyklėlė jau su
organizuota, pamokos įvyko 
jau dvi ir tęsis per visą žie
minį sezoną. Lanko mokyklą 
su virš 20 berniukų ir mergai
čių. Pamokos įvyksta kas šeš
tadienį nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų, “Laisvės” salėje.

Plačiai apkalbėta ir nutar
ta apdrausti finansų raštinin
ką ir iždininką. Taipgi nutar
ta pakelti algas valdybai už 
1939 metus. Finansų sekreto
rius gavo $60, gaus $70. Pir
mininkas gavo $5, gaus $10. 
Iždininkas gavo $10, gaus 
$12, taip jau 
fiinkas gavo $10, gaus $12.

Perrinkta valdyba, 
didžiuma apsiėmė ir išrinkti 
tie patys: pirmininku A. Ve
lička, vice-pirm. J. E. Gužas, 
raštininku J. Reinis, iždininku 
K. Levanas, iždo globėjais K. 
Joneliunas ir L. Kavaliauskai
tė, korespondentu G. Kuraitis. 
Pakeitimai: P; Grabauskui at
sisakius, fin. raštininku išrink
tas J. Grubis; maršalka vietoj' 
P. Taro išrinktas S. Griškus.

Kalbėta apie mūsų kuopos 
finansinį stovį. Kuopai au
gant, didėja valdybos parei
gos, dėlto pakelta ir .algos, bet 
tas sudaro daugiau išlaidų. 
Dar reikės užmokėti algas už 
1938 m., tuomet mūsų kuopos 
budžetas negalės sudurti ga
lo su galu. Nutarta surengti 
pramogą tuojau po Naujų 
Metų aukščiau minėtam tiks
lui. Išrinkta komisija: A. 
Bruk, J. Kalvaitis A. Kruzai- 
tienė ir E. Vilkaitė. Laiką ir 
vietą paskelbs komisija. Mes 
visi privalome dalyvauti tame 
parengime.

Sekamam susirinkime bus 
valdybos metinis raportas, tad 
nariam svarbu vėl dalyvauti 
skaitlingai.

Kor-tas, Geo. Kuraitis.

centus.
Tariu nuoširdų ačiū dd. 

Kapickam už gražią parę ir, 
varde dienraščio “Laisvės”, 
ištariu dar didesnį ačiū vi
siems aukotojams už aukas!

Laisvietis.

Edison Darbininkams 
Pataria Vienytis

Independent Gas and Elec
tric Unijos viršininkai patarė 
savo nariams stot į CIO. Dėlto 
šiandien/Germania Hall, N. Y., 
sušaukta narių mitingai: vie
nas 1 vai. per pietus, kitas 8 v.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos Susirinkimas
Draugijos- narių mėnesinis susi

rinkimas jvyks trečiadieni, gruodžio 
7 d., 7:30 vai.
Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėj,

vakare, Lietuvių

Šiame susirinkime visi nariai prašo- 
kurion būtinai dalyvauti, nes bus ren- ' 

* ■ ymioa rlmi im'Ino i Dn

Mirė
Michael Dambrausky 23 

metų amžiaus, gyvenęs 3201 
Greenpoint Ave., Blissville, 
L. I., mirė gruodžio 3. Pašar
votas namie. Bus palaidotas 
gruodžio .7, Kalvarijos kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius J. Garšva.šeštos Avenes Eleveitefis

Užbaigė Dienas
Prieš. pusiaunaktį sekmadie-,

nį paliovė veikęs 6-tos Avenuef kas, užmuštas ir Sam Ander
son sužeistas įgriuvus žemėms 
kasamoj grabėj North Beach 
Orporte.

L—aukštutinis gelžkelis. Jis 
bus nugriautas.

Sustojus traukiniams, aišku, 
sustojo ir darbas apie šešiem 
šimtam darbininkų. Transpor
to Darbininkų Unija dės pas
tangas atsteigt juos darban 
prie pirmiausios progas. Tūli 
jų išdirbę ant linijos po 35 ir 
daugiau metų.

Unija, žinoma, stojo už pa
naikinimą linijos, kaip atgyve
nusios, tačiau ji priešinga at-1 testo mitingą Center 
leidimui darbininkų. Jos prezi-'tyje, New Yorke.

dentas Michael Quill sako, .kad 
miestas neturėtų tenkintis tiem 
darbininkam pažadais, bet kad 
turi galią ir 'tuojau turėtų da
ryt žingsnius pastatyt tuos 
darbininkus prie kitų darbų. 
Dėlto unija ves pikietą prie Ci
ty Hali ir rengia masinį pro- 

viešbu-

vakaro, kad visokių šiftų dar
bininkai galėtų dalyvaut. Vie
nytis pakvietė Allan S. Hay
wood, Utility Workers Org. 
Komiteto pirmininkas. Jo pa
kvietimą užgyrė Ind. Unijos 
vadai unijos leidinyje Utility 
Post.

Johnny Jones, buvęs Broad
way teatrų artistas, be sustoji
mo, atskrido 672 svarų orlaiviu 
iš Los Angeles į Roosev^JJ 
Field į 30 vai. ir 49 minutes. 
Jis pirmas padarė tokią kelio
nę mažyčiu Aeronca orlaiviu.

Tel. Stagg. 2-2173 •Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave.

KALĖDŲ SPECIALAI
14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 dai- 

monfb akutėm.......................................................

Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
nuo .............................................................................

17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece 
Dresser Set) ..........................................................

Brooklyn Į

50

$6.75

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

Išsikirpkite šį skelbimą ir atsineškite, o 
gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
• Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

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.

STREET
karna puse draugijos komiteto. Be < 
to, bus ir daugiau svarbių dalykų R 
apkalbėjimui. Nepamirškite pasimo- H 
keti draugijai prigulinčius mokes-' 
čius. — Sekr. J. A. Draugelis.

(285-286)

JtEIKA/LAVJljAr
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)

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Ilevves elevelterio stoties

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

GRAND CHAIR CORF
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Išdirbėjai Gražiu Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

MM MMMMM ^^^JI^MMMMM^I^MMMMMM

Heller’s Liquor Store
387 Broadway Brooklyn, N. Y.

Speciališkas Išpardavimas Importuotu Degtinių, 
Vynų ir Konjakų

Fraenkel Club 4 metų senumo
Rye Whisky $1.75— O ne-Fifth Bottle

Importuota iš čeehoslovakijos

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

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

Užsakymai telefonu 
greitai atliekami Telefonas Stagg 2-8021

APT16KA 4
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