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Loyalist armies continue to advance after recent victories in 
the Teruel sector, 
fronts in order to
of Loyalist thrusts at Teruel, once called an “invincible” fort of
the rebels. The capture of Teruel has removed the danger to 
the Valencia-Madrid highway, important means of communication.
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
HAM SANDWICHES

my heart, 
healthy slices of rye bread, a" 

dabs of butter and a layer or 
of meat are enough to give 
for my stomach and solace for 
soul.

Of the many things in life that 
I love, a sandwich on rye willl al
ways hold a niche in 
Two 
few 
two 
food 
my

Just this afternoon ( paused while 
eating a delicious ham sandwich. 
For, lo and behold, the ham sand
wich softly whispered to me, 
“Friend, treat me kindly for I 
have just been exiled.”

I was astonished. I stared $t 
the sandwich in my hands. “Ridi
culous,” I muttered, “A ham sand
wich in exile? Nonsense!” 

“Yes, friend editor,” the 
sandwich replied, “it is true, 
been 
rent 
rible

It
tache has seen fit to discourage the 
people of the Third Reich from 
eating rye bread. Yea, ham sand
wiches and all other sandwiches are 
frowned upon , and declared “ver- 
botem.”

Henceforth, whenever I see a 
sandwich I will ' ąlways remember 
that instructive slice of rye bread 
and thank the people of America 
for being intelligent enough 
have 'strong progressive youth 
labor movements that are on 
watch to* prevent a fascism 
will take away our 
Wiches as well as our 
dom and democracy.

At last the secret is
And the cause of the hub-dub? 

Several weeks ago a careful analysis 
and criticism of the play “Išdykus i 
Pati” appeared in the “Literatūra 
ir Menas” section of Laisve. This 
criticism, apparently, was
derstood for several members of 
Lietuvių Meno Sąjunga began 
accuse each other of fostering 
content and malice. Happily,
situation has corrected itself. “Pa
partis 
turned out to 
criticizer but 
correspondent 
Section.

This small 
stantiates the 
ive people in 
ma and activity are YOUNG people.
Our large organizations should take 
this fact into consideration and re
member that the future 
our movements are to 
among the youth.

Foster the youth and
the Lithuanian movement.

On Memorial Day in 1937 
police of Chicago brutally attacked a 
group of strikers and their wives 
and children peacefully demonstra
ting near the Republic Steel plant. 
Ten persons were murdered and mo
tion pictures amply proved the in
credible viciousness of the police.

None of the police have been pun
ished and none have went on trial. 
Sixty-one of the strikers have been 
found guilty and fined in court last 
week.

The punishment for the murders 
• was imposed upon the atteked rather 

than the attackers and it is now 
amply proven beyond a question of 
doubt that it is possible to commit 
murder several times and get away 
with it. Even further than that, you 
could commit murder and have some
one alse pay for thb trouble.

^Please don’t take me too literally. 
We still have law and order in this 
country. Anyway, that is what the 
Constitution tells me and the 
Old Men are taking care of the 
stitution.

A famous statue graces the 
of our courts. It is a statue 
beautiful robed lady. In her hands 
she holds a scale and .sword.

Her name is Justice.
But oddly enough, the lady 

blind.

ERNEST C. DUBEN 
TAKEN ILL

Ernest C. Duben, popular writer 
to the Laisve Youth Section and 
President of the Brooklyn Aido 
Chorus, has recently been taken ill. 
His illness is not serious but it will 
detain him from being active among 
Lithuanian youth for a while.

The editors wish Ernie a prompt 
and thorough recovery 
may again be amongst

Cqp: “Have you ever 
fore Judge Bilk?”

She (hesitatingly): “I 
What time does he get up;

don’t know.
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18 MILLION FOR
N. Y. HOUSING

YOUNG GERMANS NOT
PHYSICALLY FIT

WASHINGTON, Sen. Robert F. 
Warner, D., N. Y., today announced 
that Nathan Strauss, administrator 
of the U. S. Housing Authority, has 
earmarked $18,000,000 
to New York City.

“I am delighted to 
earmarking of these
ner’s statement said. “I am sure that 
the funds will help clear up the 
slum areas of New

BERLIN.—That only 4% of 17,- 
000 young German peasants, who 
were specially examined by order of 
the Chief of the Nazi Young Peas
ant Movement, were up to stand
ard is 
Hitler 
land.”

Bad 
generally bad 
the average lot of young German 
peasants at the present time, 
paper suggests that overwork 
responsible for this state of 
fairs. Long hours, no
constitute a grave danger to 
health of these young Germans 
dor the Third Reich.
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RADIO FIRST AS 
NATION’S HOBBY

PAN AY BOMBING 
UNCENSORED

Fortune Makes a Survey.—Fortune.
Magazine, snooty young offspring of j sored 
Time Magazine, has 
its annual survey of 
ment preferences of 
America.

Fortune peddles at 
copy and has all the snob appeal 
that would go into a magazine 
edited exclusively for the “better 
people.’ In 1936, however, Fortune 
predicted the election of Roosevelt 
with an error of less 
cent.

According to their 
the favorite pastime 
is listening to the radio, 
the movies is second; reading maga
zines and books rates third. Read
ing of newspapers is relegated to 
sixth position; 42.5 per cent of the 
5,000 individuals interviewed pre
ferred jazz; 21.5 per cent thought 
classic music deserved the palm; 
4.7 per cent didn’t give a hang for 
music of any kind; 60.1 per cent 
never heard of Toscanini, and as 
a radio personality President Roo
sevelt rates below Charlie McCar
thy but above Gracie Allen!

Concentration—A parrot was sit
ting in the salon of a luxurious 
liner watching a magician do tricks.' 
The magician served notice that he 
was now going to do a trick never 
before accomplished. He pulled up 
his sleeves and proceeded to make 
a few fancy gestures. Just at that 
moment the ship’s boilers blew up. 
Five minutes later, as the parrot 
came to, floating on a piece of 
driftwood, he muttered: “Damn 
clever, damn clever.

as. soon as 
prints can be received and procesed 
in {lew York City. Arthur de Tit- 
ta, representative of Fox Movie
tone News, said today.

“There will be no censorship,” de 
Titta told the United Press. “After 
prints of . the bombing have been 
released to the public Fox Movie- 
vietone News will supply prints to 
the White House, the State De- 

the Navy Depart-

De Titta said 
no government 
ship and that his company under
stood the government desired the Į 
public to have an opportunity to I 
sec all the camera caught of the 
Yangtze River incident.

GREET NEW YEAR 
WITH BANGOS

The well-known and appreciated 
Bangos Chorus of Elizabeth, N. J., 
is holding a New Year’s Dance on 
the first day of the New Year.

A. Gorski and his orchestra will 
supply the music and all .friends of 
the Bangos Chorus 
attend this affair, 
for all of you 
“guaranteed.”

The admission for 
only 25 cents, the fourth part of 
a dollah! Will we have the pleas
ure of meeting you?

One of the Boys.
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Į Nnn B>ar i
j To all our readers, contri-^ 
^butors' and co-workers ive ex-į 
J tend the season’s greetings. į' 
Į May we all co-operate in the \ 
I future as we have done in the | 
\past to issue this Youth Sec-i 
Ji ion in the light of the needs | 
I and desires of the progressive I 
I Jjilhuanian - American youth I 
\and their organizations.
I The Editorial Staff

With the passing of Christmas 
Day and the operetta, let us give 
a note of thanks to those who 
helped make the operetta a success. 
I am sure that those who missed it 
will surely regret it after they are 
told how

I also 
tulations 
bers:

Felix Olekis, Frances Gedvildis, 
Edward Pi Id is and Olga Norevich.

Leading parts were taken by the
'r hbove 
Lions 
they 
them.

A “Kepurių Balių” 
By Pirmyn Chorus

RAMBLINGS OF THE 
SECOND DISTRICT

Hello Folks, “Happy New Year 
to all and lots of luck . . . ___
you 
dy,’ 
district ? 
grand, 
going 
people 
when 
job . .

Quite 
all over 
Gardner, 
tolio, 
Hudson, 
ston 
And no two busses from Worcester, 
why ? . . .
‘Rumors hav«^ it that Stoughton 

has a youth club, why not a chorus? 
And Lawrence lost it’s second 
teacher . . . There’s work to be 
done by our district organizer in 
regards to teachers , . .

Just a pasing thought, “A sleepy 
reporter never, • finds any news.” 
So I remain until next year—

Retlaw Chinwell.

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU* , < 
Subscribed?

Amer. Student Union Confab
Held In Vassar College

To Meet Needs of Youth
CHORAL ACTIVITY 

OF OLD DETROIT
In the coming New Year the Ai

do Chorus wishes everybody a new, 
better and broader life. And I 
hope that in the near future the 
Laisve Youth Section will expand to 
such great proportions that a 
parate youth section will be 
cessary.

This coming Sunday will see 
new officers in their respective
fices. I am sure that through 
them the Aido Chorus will sail to 
new heights that will be remem
bered for many years to come.

The new year’s party, Friday 
night, which starts at 8 P. M., has 
promising indications of being the 
best and most friendly spot in town. 
Those who are new, or would like 
to see 'what the Aido Chorus is like, 
will find the celebration at Porter 
Hall a very opportune time, 
miss it or you’ll regret it.'

The chorus inaugurated an 
season on typical Lithuanian 
Song -Dances after practice 
week. This type of dancing 
great possibilities due to its 
inciting ability. The 
hasn’t anything on us. No suh! 
We got the rhythm an we got the 
song, all ya gotta do is holler an 
you’ll get along.

This Sunday the Aido Chorus is 
going to take a tour through the 
W. W. J. broadcasting studios and 
watch a broadcast go on the air. 
We might have to do qur bit some 
day. Who knows?

There’s going to be a hike Jan. 
9th with tobagganing, ice-skating, 
hiking and last but not least, fun.

Your pal,
So Long.
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BALTIMORE CHORUS
BECOMING ACTIVE

Well, here I am again. On Sun
day, December 26, the Baltimore 
Lyros Chorus had a rehearsal. It 

only a rehearsal but a 
well after the practice, 
a party!
members brought soine-All the 

thing for the party. We had plenty 
to eat and plenty to drink—soda, 
beer and coffee. Everything was 
“pitched in.” We had a good or
chestra, two trumpet players, one 
viplinist and a accordian player. 
We also had entertainment — two 
tap dancers, Arthur Juškauskas and 
Charles Juškauskas and two Russian 
“Cossacksie” dangers, Virginia Jec- 
/kevičiutė and myself. Jonas Jasaitis

The girls were in the mood of 
dancing the “Big Apple” and “Sal
daus Miego.” We had presents for 
the boys, such as a crawling baby 
doll (so cute!) and a doll set. The 
girls received such nice presents as 
scarfs and perfumes.

What a night! Well, : ' _
you’ll be hearing more from me 
and the Lyros Chorus.

Ida Balsys.

THE AIDO CHORUS 
IN SO. BOSTON

We went, we saw, we conquered, 
and Boston was ours for one swell 
special ordered week-end. To Boston 
and • vicinity, and all the folks who 
helped to give us a great and glo
rious time, we all thank you. Every 
everything was perfect.

Lost: A couple of good voices. If 
found—please return to^Brooklyn Ai
do Chorus,-, as we shall need them for 
January 9.

Eixpected: A bill Yrom the vYi M. 
C. A. for us boys who went in and 
kinda messed up the place.

Missed: The President, Ernie, and 
Floyd Dewey. Also thanks to Mae 
for taking care of things in Boston.

I think: The best time had was 
had by that trio who occupied the 
back going and returning. No names, 
but two boys and that one lady. How 
do you get the stamina? Or does it 
come in bottles?

Outstanding event: Helen B. shag
gin’ around with that nice Bostonian, 
and doing it better than I’ve 
seen done in a long time. Never 
knew you you had it in you kid. Boy 
she can shag a mean 
goin’.

Also lost: Emily K.’s 
humor. S’matter ' honey ? 
like Boston?

Call for Fight Against Campus R. 0. T.C.;
F. D. R. Peace Stand Support Urged

POUGHKEEPSIE, N. Y.—Sharp and swift moving discus
sion that cut like a knife into the core of the nations most 
weighty problems—war, peace and political action—marked 
the opening day’s session of the third annual convention of 
the American Student Union which opened at the student 
hall of Vassar College.

A clash of opinions reached the floor of the convention at the conclusion 
of a masterly report by Joseph P. Lash, dynamic executive secretary of 
the A. S. U., urging students to actively support President Roosevelt’s plan 
for international cooperation of democratic nations against fascist war

S----------------------------------------------------------
The majority of the 625 dele

gates and visitors showed they were 
united on the key question under 
discussion — they stand for peace 
—but a minority of the youthful 
debaters attempted to swing the 
convention to a policy of what Lash 
called the “isolation dream” in the 
present war situation.

Urges Aid To China and Spain
The minority which disagreed with 

Mr. Lash backed the Oxford pledge 
which calls for a hands-off policy 
in any war situation.

Lash was loudly cheered and ap
plauded when he criticized the Ox
ford pledge as a policy not 
the present wide wave of 
aggression and war.

“With the fascists madly 
ishing their war torches the Ox
ford pledge assumes that the main 
instigator of war today is the 
United States,” Lash said. ^Di
recting itself solely against the U. 
S. Government it breeds the illu
sion that we can separate the 
struggle to keep the U. S. out of 
war, without concern for what is 
going on in the rest of the world.”

Urging the students to assist the 
Chinese people and the Spanish Re
public fight fascism with all their 
energy, Lash said young persons in 
the schools'' are not only concerned, 
with the aggressiveness of fascism l 
but “I 
government. __ ____  __ __
tinuation of the fight against mil- 
litarizing campuses by compulsory 
R. O. T. C. courses.

Following the sharp debate on 
war and peace issue a motion to 
cept Lash’s report and 
report with resolutions 
vention was adopted.

Delegates then 
meeting hall and 
tee rooms where 
the convention is
in nine commissions.

Early reports 
rooms I 
entered the most serious phase 
their meeting. The entire policy 
the ASU is being reexamined 
the commissions.

Debate Problems
Debates were in progress on:
1. How to strėngthen student 

support to Spanish democracy and 
China.

Problems of Negro students.
3. Student support to labor

Coach (angrily): ‘You boys 
getting all of the signals mixed 
up. You show a loss on every 
play. In fact, all of you are act
ing like dubs. What’s wrong?”

Player: “Well, sir, you told us 
to play like we never played be
fore.”

Very good hint for getting rid of 
people. Sing ‘They’re Always in the 
Way’, which is one of the choruses 
theme songs. We shall try to publish 
this number so we can all use it 
out here in Brooklyn. It’s 
to leave alone.

<•’ Wonder who won that 
match between Mary and 
Please send in all returns 
Section.

How are your fingers, Melly? Bet
ter we hope.

Performed: The best performance 
we ever performed, anywhere, 
course Boston deserved it, and 
gave it.

Well thanks again Boston, and
sure wouldn’t mind another invitation 
to come again. So long, till we write 

again. Digger Dėe.

\ IV į

Aido Chorus Holds 
New Year’s Dance

Don’t look
1938 just came in!” 
what you will hear to- 
Laisve Hall at the dance 
the Brooklyn Aido Cho- 

George 
furnish- 
— and 
forward 
a date, 

we’ll all see each other tonight.
Remember: 
Place—Laisve Hall. * i
Time—Tonight, 8 o’clock. 
Admission—40 cents.

Happy New Year!

STATE YOUTH MEET 
JANUARY 28th

Model New York State As- 
will be held at the Col

lege of the City of New York over 
the week-end of January 28th. 
Patterned after the July 4th Model 
Congress at Milwaukee, the assem
bly representing youth and youth
serving organizations will convene 
to discuss and propose legislation 
dealing with unemployment, crime 
and crime-prevention, health, hous
ing, civil liberties and peace. This 
project gives promise of being a 
tremendous success. The feature 
speaker at the mass meeting which 
will officially open the sesions is 
to be Mrs. Franklin D. Roosevelt.

Several Lithuanian youth organiz
ations will send their delegates to 
this State Assembly.

WORCESTER NEWS 
' BY AMIGO

Amigos, que lastima that so ma
ny of you missed the operetta arų! 
now perhaps you shall never have 
the chance again.

It is wonderful, amigos, to get - | 
greetings from our chorus mem
bers who are aw$y, At the same 
time, que lastima for not writing 
to them a line of cheer. We 
the addresses posted 
rooms—so, no excuses.
Correspondents:

What has happened 
correspondents ? Can’t 
a write-up? 
to write about our chorus happen
ings ? They could at least have 
said something more about our 
New Year’s Eve celebration which 
will be at 29 Endicott St. The fun 
will start at 8 P. M. and the finis 
at 2 A. M. Outside choruses are 
also asked to come 
New Year. Lazy 
correspondents!
Farewell:

1 wantAnd now, amigos, 
all of you who may have fe 
fended by what I have .wriU 
times about somethings, to. please 
forgive me. I have meant no harm 
to no one and when we come to 
greet the New York Friday Nite 
I shall be with ypu for the last 
time. I feel that 
ing some pne else wii 
-But I warn you—if 
I shall start again.

So l.lsta la vista
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POLEMIKA IR KRITIKA
Strazdas Nelogiškai, Netei
singai ir Kaipo Nežinantis 

Dalykų Nukalba

ku-,

Jeigu būtų kas kitas Bimbos vie
toj, tai dalykai visai nepakitė- 
tų.“ Ar nebūt geriau, Strazdai, 
tau pasiklaust Stilsono tokių 
dalykų pirma, negu apie juos 
kalbėsi? Man tai, žinai, sarma
ta aiškint tokie dalykai būnant 
eiliniam nariui. Jūs gi esate,

nuporino mat, didelis žmogus, laikraščio

“Naujosios Gadynės“ No. 46 
ant pirmo pusi. Strazdas, ap
rašydamas LDD vietinės kp. 
prakalbas, Phi ladel ph i j oj, 
riose ir pats kalbėjo,
taip jau nelogiškai, neteisingai redaktorius, 
lyg ir nežinantis visai tų daly-i 
kų, apie kuriuos pats kalba. 
Strazdas tuose keliuose saki
niuose ne tik kad man siunčia 
pasigailėjimo komplimentus, bet 
taip pat jis išaiškino kelis lygiai 
klausimus netaip, kaip iš tikro 
turėtų būt išaiškinti, bet apver-1 
čia juos aukštyn kojom taip, kad į 
tie klausimai neturi nieko ben-1 
dro nė su logika, nė su teisybe. 1: 
Pavyzdžiui, Strazdas sako: I 
“Net ir bimbinis svietelis turėjo' 
sakyti, kad su daugeliu (Grigai
čio kalbos) dalykų galima sutik
ti.“

Aš negaliu suprasti, kaip 
.žmogus, j ieškantis teisybės, gali 
sakyt pats tokią neteisybę. Di
džiuma publikos, ar ji buvo 
“bimbinė“ ar “strazdinė“ su 
Grigaičio kalba nesutiko ir darė 
jam užmetimus kalbant. Ką ir J. 
R. pripažįsta savo koresponden
cijoj, kad būk tūli nežino, ko 
norį. Na, ir jei kas būt panorė
jęs, tai būt gavęs publikos di
džiumą ir Grigaitį būt nušvil
pę nuo pagrindų. Tai koks čia 
sutikimas?

Teisybė, aš reikalavau balso 
(nors jūs, “laisvę mylinti,“ man 
jo nedavėt) ir sakiau, kad aš su
tinku su tūlais Grigaičio aiškini
mais, norėdamas parodyt tuos 
dalykus, kuriuos Grigaitis pri
valėjo pasakyti, bet jis jų ven
gė. Jis kalbėjo tik tą, kas jam 
geriausia patiko. Tačiau aš ne
atstovavau jokių “bimbinių,“ o 
tik norėjau išreikšti savo locną 
nuomonę.

Toliau Strazdas sako,: “Well, 
neužilgo jie turės sutikti ir su 
likusiais dalykais.” Vadinasi, 
Strazdas ne tik pats sutinka su 
viskuo, ką Grigaitis sako, betjr 
komunistams ar jų simpatikams 
pranašauja, kad turės sutikti. 
Vaje, vaje, kaip čia senai Straz
das kvatojo iš tų, kurie rago
žium vartosi ? O dabar pats apsi
vertė ir dar kaip. Rodos, visai 
nereikėtų šaipytis iš tų opozicio
nierių, kurie sakė, kad mes nei
sim nuo komunistinio judėji
mo nė žingsnio, kad opozicija 
nėra amžina ir kaip tik sąlygos 
pasikeis, mes vėl susivienysim, 
prisidėsim prie to judėjimo. Na 
ir jie išpildė (nors mano su
pratimu, ir neatsargiai) savo 
duotą žodį.

Na, o kaip su Grigaičiu? Jis 
savo nusistatymo neperkeitė. 
Jis gynė visapasaulinį karą 20 
metų atgal ir šiandien gina, nes 
jis būk tai nemato skirtumo 
tarpe Ispanijos liaudies valdžios 
ginamos demokratijos ir laike 
plėšikiško karo, nes jis aiškina, 
sakydamas: Matot, ar ne mūsų 
socialistų, naudai išėjo? Mes sa
kėm, kad reikia gint demokrati
ją ir už tai susipykom, išsisky
rėm su bolševikais. O dabar jie 
patys kariauja, t. y., bolševikai.

Tai būtų absurdas sutikti su 
tokiu aiškinimu ir nesuprasti 
tokių dalykų. Bet St. su Grigai
čiu sutinka.

Toliau Strazdas sako: “Bim
binė politika nebeišlaiko kvoti
mų.“

Šitoks pasakymas daugiau, 
negu keistas. AŠ visuo
met manydavau, kad Strazdas 
visada žino, ką jis sako, bet ap
sirikau. Virš minėtas pasakymas 
pa o, kad Strazdas nežino, kas
nu to kairiosios srovės politi
ką. Po šešių metų kovos savi
tarpinių ginčų iš opozicijos ir 
pozicijos, Strazdas vis mano, 
kad Bimba viską nustato. Kada 
tūli philadelphiečiai taip manė, 
tai Stilsonas jiem pasakė: “Jū ■ 
draugai, ’klystate, kada i ūs
uote, būk opozicijos atsi' 
ar politikos nustatym.

Toliau, girdi: “Man gaila, kad 
toks rimtas draugas, kaip Ben- 
daravičius, užsikabino ant Bim- 
binės meškeres“. Labai aš esu 
jums, Strazdai, dėkingas už tokį 
apgailestavimo komplimentą ir 
labai apgailestauju, kad aš netu
riu simpatijos jum tuo pačiu at-

Bet, va, atsirado kairysis spar
nas, pasivadino komunistais, 
bolševikais ir mum sakė, kad ta 
demokratija niekam neverta, 
supelijus, atgyvenus savo laikus 
ir ją reik šluot į sąšlavyną. Na, 
ir atrodė, kad gyvenimas patvir
tino, ką jie sakė. Bet va, girdi, 
praėjo apie dvylika metų ir mes 
išgirdom kokį tai šauksmą: 
Draugai socialistai, vienykimes 
ir eikim gint demokratiją. Gir
di, ir, va, mes dabar matom Is
panijoj, Francijoj ir Chinijoj 
socialistus ir komunistus net su 
ginklu rankoj ginant demokra
tiją. Na, ar tai ne mūsų socialis
tų naudai tas išėjo? Ar ne mūs 
buvo teisybė ?

Strazdas galva linguoja ir pri
pažįsta, kad viskas teisybė, ne-

jsimokėti, nes aš visai jūs neap-|tik jam' Grigaitis sako, bet 
'gailestauju, kad jūs užsikabinot da pranašauja ir kitiems, kad
ant Grigaitinės meškerės, nes 
jum ten vieta senai buvo. Jei 
Bendaravičių būt galima taip1 
greit ant meškerės užkabinti, tai 
jūs būtumėt senai tą padarę, nes 
jūs ant savo meškerės buvot už
kabinę da šiokį tokį ir spirgį, 
o “bimbiniai“ nieko.

Chiniją, Vokietiją, Ispaniją, Ru
siją (Sov. Sąj.), Italiją, bet jo
kios išvados nepadaręs grįžo at
gal prie Sovietų Sąjungos. Gir
di, išpjovė tūkstančius kunigų, 
kitus kunigus sugrūdo į kalėj i- 
jnus, ten nėra laisves, ten išlei
do naują konstituciją, bet nėra 
jokios demokratijos (pakėlęs 
konstituciją rodo, bet neskaito, 
kur yra bloga.—D.). Kalba to
liau: Ten Stalino geležinė ran
ka valdo; Leninas, mirdamas, 
pasišaukė septynis komunistus 
ir sako—jūs turėsit valdyti Ru- 
siją septyni, o ne vienas; bet 
Stalinas iššaudė, kiti patys sau 
galą pasidarė ir dabhr Stalinas 
valdo vienas.

Nieks geriau negalėtų mul
kinti parapijonų, kaip jų pačių 
kunigas. Jam faktų nereikia, jis 
jokių įrodymų nebando paduoti, 
nes jisai yra kunigas ir jam vi
si parapijonai turi tikėti, nors 
ir didžiausią nesąmonę sakytų. 
Anot tos pasakos: “kad ir kuni
gas ant kiaulės jotų, jam vis- 
tiek davatkos plotų.“

| Grįžta prie Ispanijos. Girdi,

Hartford, Conn

ir jie turės su viskuo sutikti. 
Dar toliau Strazdas sako: Jei 
demokratiją atstovauja Londono 
toriai, aišku, ji neduos to, ką 
gali duot socialisto Blumo at
stovaujama demokratija, čia 
jau, kaip matot, ir Strazdui, I 
kaip Mizarai ir Bęndaravičiui, Italija nori Ispaniją užimti del
ne tokia demokratija. Tai kaip to, kad netektų ji Anglijai ir 

puBaK.yinu,| iiv-° *«b't****jti esanti
Strazdai, kur mum sakei, kad tarpe 4ų dviejų valstybių. (Ma- 
tokia pat? Kaip bus su Grigaičio, tyt, kunigas pamiršo, jog Angli- 
aiškinimais, ir nepermatymo ar i ja neprieina prie Ispanijos. I 
nenorėjimo permatyt jokio skir- —D.) 
tumo tarpe ginamos socialistų 
demokratijos visapasaulinio ka
ro laikais ir dabar Ispanijos bei 
Francijos? Daugiau, negu ab-, 
surdas tokiais mokymais svietą 
penėti.

šitas rašinėlis labai suvėluo
tas iš priežasties mano nelaimės, 
susižeidimo. Tačiau nemanau, 
kad jis nustojo savo vertės.

J. Bender.

Strazdas žino, kad aš ant mes- bus dabar su pirmu pasakymu, j Francįjai, nes Ispanija
kerės nesikabinu, tai bando nors 
per petį paplot apgailestauda
mas. Nepataikei, drauguti. čia 
yra tokių Philadelphijoj, ku
riem paplojimas per petį ir pa- 
mačija, bet ne Bęndaravičiui. 
Aš, Strazdai, ne ant meškerių 
kabinėjuosi, bet tik pritariu tam 
judėjimui, kuris, mano locnu su
pratimu, atrodo vertas pritari
mo. O man atrodo, kad dabar
tiniu laiku komunistų vadovau
jama gupė lošia svarbiausią ro
lę darbininkų judėjime politinėj 
dirvoj, todėl aš jai ir pritariu 
daugiau, negu .kitoms, išskiriant 
visokius ypatiškumus. Paskiau 
da galima ir tiek pasakyti, kad 
jūs labai prastas strategas, jei
gu jūs nesužino jot per šešis me
tus ten šalia “bimbinių“ gyven
damas, ką tie “bimbiniai“ užka
bina ant tos meškerės, kad gali 
pagauti, jūsų žodžiais, tokius 
rimtus draugus, kaip Bendara- 
vičius ir kitus. Aš jokiu būdu 
viešai nepasirodyčiau tokiu ne- 
žinėliu, kaip kad jūs.

Toliau. Girdi: “Jam (t. y. 
Bęndaravičiui) kaip ir Brook
lyn© Mizarai šių dienų demo
kratija esanti ne ta, kas ji buvo 
pirma.“ Taip, man (o taip pat 
ir Mizarai) netokia dabartinė 
demokratija, kurią gina komu
nistai, sąžiningi socialistai ir 
kitos pažangios grupės Ispani
joj, Francijoj, palyginus su ta, 
kurią gynė dešinieji socialistai 
visapasaulinio karo laikais. Bet 
Strazdui tai tokia pat ta demo
kratija, nes jis šaiposi iš Ben- 
daravičiaus ir Mizaros, kad 
jiem netokia ir jis pilniausiai 
sutinka su Grigaičio istorijos 
aiškinimais apie kairiosios sro
vės skylimą 1919 m. O Grigaitis 
aiškina sekamai: Mes susipy
kom, persiskyrė^ dėl to, kad 
mes, socialistai, visapasaulinio
karo laiku gynėm demokratiją.ma kunigas suminėjo Japoniją, apginti viešai savo pusę.

Haverhill, Mass

Gruodžio 17 d. įvyko ALUP 
Kliubo metinis susirinkimas. 
Buvo išduotas raportas iš Liet. 
D-jų Sąryšio, kur paaiškėjo, kad 
nemažai buvo įplaukų už parko 
randas. Bet dėlei potvinių pada
ryti! nuostolių draugijoms nuo
šimčiai išmokami nebus. ,

Raportavo delegatai iš Lietu
vių Kongreso Skyriaus, praneš
dami, kad vasario mėn. įvyks 
prakalbos, kuriose kalbės “Lais
vės“ redaktorius R. Mizara ir 
“Keleivio“ redaktorius S. Mi- 
chelsonas.
Taipgi raportavo komisija sta-' 

tymo svetaines. Atrodo, kad de
damos visos pastangoj statymo ! 
darbą pradėti. Tam reikalui bū
sią šaukiamas ekstra susirinki
mas.

Valdyba raportavo, kad yra I 
rengiamas balius su laimėjimais 
sausio 8 d., 1938.

I Į kliubą įstojo penki nariai. I

Grįžta vėl prie Sovietų Sąjun
gos. Rusija nieko neturi; oriai-1 

ivius perkasi Vokietijoj, laivus 
'Italijoj, aliejaus neturi, visas 
aliejus randasi Francijoj, Ame
rikoj ir Anglijoj. Rusija turi di
delę armiją, su Rusija niekas 
nedaro bendro fronto.. . . ir taip 
begalinę virtinę niekų pripasa- 

ikojo. Bet apie Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių sunkią padė
tį nė žodžio nepasakė.

Vienas vaikinas davė klausi
ma: “Ar šventas tėvas sutinka 
su fašistais?“ Kunigas atsakė, 
kad nesutinka. Kitas parapijo- 
nas paklausė: “Ar mes turimo 
prisirašyti prie bendro fronto, 
nes dabar eina per stubas nie-

Valdyba 1938 metams išrink-: I 
ta iš progresyvių žmonių. Pirm., - 
—J. Pilkauskas, ižd. J. Giraitis, 
užrašų rast. J. Gudaitis, o fi
nansų rast.—J. Vasiliauskas.

'renka pasakyti, kad kliubasi 
pažengė pirmyn gan toli. Tikiu, Į * 
kad valdyba ves kliubo reikalus 
ir toliau ta pačia kryptimi.

Susirinkiman atsilankė O. 
Giedraičiūtė iš Manchesterio. Ji 
nevaldo abiejų rankų ir prašė 
finansinės paramos. Drg. Bal-, 
tulionis, kaipo ją gerai žinantis, 
paaiškino jos vargingą gyveni
mą. Pirmininkas Pilkauskas 
t^m taipgi pritarė. Tad vienbal
siai nutarta paaukoti jai iš iždo 
$10, taipgi nariai sumetė $20. 
Viso $30. Gražų kliubiečiai atli
ko darbą.

Progresyvia Narys.

Tel Virginia * 7-4499

Rarrv P Slialim
JALINSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
suteikiam Garbingas La: 
■fotjiwr nepaisan*
l'urini puikiai jtaiaytą Kopiy#* 
ir salę del po Šermenų pietų 
'Vikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobiline

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš ForeRt Parkway

WOODHAVEN L L. N Y

Or. Herman Mendlowii?
S3 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1-3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 19 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2»rd Si

FOTOGRAFAS

Visko Po Biskį
Gruodžio 12 d. vietos katali

kai surengė prakalbas (savam 
kambary), tikslu pastoti kelią keno neįgalioti žmones rinkda-
parašų rinkėjams. Buvo net 3 mi parašus.“ (Mes nereikalauja- 
kalbėtoja.i: du jauni vaikinai ir me kunigų įgaliojimo, nes mes 
vietinis kunigiukas (irgi jau-, esame atstovai septynių organi- 
niklis). Apie pirmuosius nėr ką zacijų.) Kunigas atsake: 
daug sakyti, nes visai trumpai 
kalbėjo, vos po kelias minutes. 
Vėliau pirmininkas perstatė ku
nigą sekamais žodžiais: “Dabar 
kalbės mūsų mylimas-gerbiamas 
dvasios vadas kunigas Nprbu- 
tas.” Iš šalies žiūrint ir klausant 
tokio keliaklupščiavimo, žmogus 
jautiesi lyg nesavoj vietoj. Na, 
bet tai jų reikalas.

Kunigas pasisako kalbėsiąs 
apie bendrą frontą, teisingiau 
sakant, prieš parašų rinkėjus po 
peticijomis. Taipgi pridūrė, jog 
ilgai nekalbėsiąs, ) mėginsiąs 
viską pasakyt į tris minutes, 
taip kaip kad pamokslą pasako 
(greičiau, kaip ant orderio.— 
D.). Taigi, jis įdeginsiąs bendrą 
frontą išaiškint į trumpą laiką
(gal būt turėjo mintyj griauti ziciją. Galima būtų surengti ir 
bendrą frontą.—D.). Visų pir- diskusijas, jeigu kunigas sutiktų

ne- 
sirašykit, visi rašykitės prie 
mano bendro fronto“ (o su kuo 
kunigas turi bendrą frontą, gal 
su Smetona?—D.).

M. Matonis norėjo gauti bal
so, idanti paaiškinti, kad niekas 
prie jokio bendro fronto nera- 
šinėja, bet kunigas liepia sėsti. 
“Jeigu nori kalbėti, tai pasisam
dyk svetainę, susišauk publiką 
ir kalbėk“—paaiškino kunigas. 
Mat, pažino, kad ne parapijo- 
nas, tai nebus malonu išgirsti 
teisybės įžodis.

Mano supratimu, reikėtų Am. 
Liet. Kongreso vietiniam skyriui 
surengti prakalbas, idant išaiš
kinti teisingai pasaulinę padėtį. 
Kartu reikėtų užkviesti ir minė
tas kunigas, lai apgintų savo po-

Mūsų mieste darbai labai 
sumažėjo. Beveik kiekvienos' 
dirbtuvės-darbininkams nedar
bo šmėkla barškina į duris.( 
Veik visų fabrikų darbininkai, 
kurie dar dirba, tedirba po tris < 
dienas'į savaitę, išskiriant lėk-1 
tuvų dirbtuvę. čia dirbama
pilnas laikas, ši dirbtuvė, 
Pratt Whitney Aircraft neperse- 
nai gavo užsakymą iš Wash
ington© padaryti lėktuvu už 
$4,153,938.

G. Fox & Co. departmenti- 
nes krautuves 2,600 darbinin- 

:kų gavo po 3 nuoš. kalėdoms 
bonų. Viso išmokėjo $70,000. 
Tai didžiausia departmentinė 
krautuvė Conn, valstijoj.

žinoma, iš tų bonų daugiau
siai pasipelnė įvairūs bosai, 
kurių algos siekia po $100 ir 

> daugiau savaitei. Darbininkai, 
uždirbdami po $8-$18 savai
tei, mažai ką iš tų bonų pasi
pelnė. Atsiranda tokių, ta
čiaus, darbininkų (ypačiai mo- 

iterys), kurie uždirbdami po 
I mažas algas ir dar perka bo
sam kalėdines dovanas.

Senas Hartfordietis.

'i C.I.O. vadai nesenai įvykusioje plieno darbininkų konvencijoje Pittsburghe. Jų 
yra John Lewis (kuris laiko iškėlęs ranką)- ir Philip Murray, Lewiso dešinėje

Darbai šiuo laiku labai suma
žėjo, nes beveik visos dirbtu
vės stovi uždarytos. Virš de
šimts tūkstančių darbininkų 
randasi be darbo tokioj mažoj 
kolonijoj, čia daugiausia yra 
čeverykų išdirbystės. Turime 
Boot and Shoe Uniją. Darbinin
kai jokių teisių neturi,—darb
davys kiek nori, tiek moka. Pra
džioje šio mėnesio numušė 12^ 
nuoš. algų, darbininkams visai 
apie tai nepranešant. Kitose vie
tose iš konvertėlio išėmė 30 ir 
daugiau nuoš. Darbininkai netu
ri, kas už juos užstotų. Prasidė
jo judėjimas už CIO uniją, bet 
nedarbo laiku sunku organizuo
tis. Tačiaus viltis yra, kad turė
sim CIO uniją. Visiems patar
tina išpildyt įstojimo blankas* 
Raštinė randasi 81 Winter St.

Užteks šiuo kartu. Kitą sykį 
parašysiu gerų naujienų.

Detka.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- ' 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys. ** ■
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Avo.
< Te!.: STagg 8847 -į

Telephone: EVer green 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinčjimams. '
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus fninilijų, vei, 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Ii senų padarau 
naujus paveiks 
lūs ir krajavw 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
balui esant i 
padidinu toki 
dydžio, kokio pu 
geidaujama 

Taipgi atmalia 
voju j v a i r i o ir 
spalvom.

KINAS STOKES
512 Marion St., kam. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey storiu BMT Line 

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

t?

©■

Telefonas: Humboldt 2-7964

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iŠ 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŲDŲ, kas išvalys ir sutvarkys ‘ 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tains pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

P. O. Box 186,
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON 
Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. KASK1AUCIUS

Nira valandų sekmadieniais.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS« •

GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

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

126 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewew eleveiterio stoties

Madrid. — Ispanijos val
diškais pranešimais, visos 
fašistų atakos Teruel fron
te tapo atmuštos su dide
liais nuostoliais priešams, j
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NEWARK, N. J.
Pastaba Drg. Ig. Pečiui

Gi'uodžio 12 prakalbose, su
rengtose Amer. Liet. Kongre
so kovai už demokratines teises i 
Lietuvoje, New Jersey skyriaus, 
kalbėjo dd. Mizara iš Brooklyn 
ir Michelsonas iš Bostono. Užsi
baigus prakalboms, pirmininkas 
d. Bėčis klausė publikos, “ar kas 

' nori klausimo.” Aš trumpą pa
stabą padariau, koks didelis 
skirtumas tarp kalbėtojų, Gri
gaičio ir Michelsono. Abu yra 
socialistai. Grigaitis tik savaitę 
laiko atgal šioje pat svetainėje 
niekino Sovietų Sąjungą ir ko- ■ 
munistus abelnai. Gi šiandien 
kalba d. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, taipgi socialistas. 
Prakalbos klausėsi arti 200 

^žmonių—atydžiai, su pilnu užsi- 
vėdinimu. Publika buvo šimto 

nuoš. darbininkiška, demokrati-
nė pilnoj to žodžio prasmėj.

Atsakydamas man, d. Bėčis, 
pareiškė, kad, girdi, Grigaitis 
kalbėjo apie Rusiją, ne Sovietų 
Sąjungą. Jeigu šis kalbėtojas 
būtų tokia tema kalbėjęs, tai 
klausimas, kaip būtų išėję. O 
sklokos no. 2 čyfas Burkė žiū
ri į mane ir šaiposi. Mat d. Bė- 

’ Čis tokiu savo pateisinimu pa
taikė Burkei į širdį.

Tokia d. Bėčio kalba labai ne
vietoj ir klaidinga. Tokiu savo 
pareiškimu jis pateisino plūdiką 
Grigaitį ir padėjo ant vienos 
lentos Michęlsoną. O tarp jų, ži
noma, yra didelis skirtumas. 
Nemanau, kad d. Bėčis to skirtu
mo nematytų.

G. A. Jamison.

Cokeburg, Pa.
Šiame miestelyj gyvena keli 

lietuviai, bet skaitymu neužsi
ima. Daugiausia laiko praleidžia 
girtuokliaudami ir kazyriuoda- 
mi. Bet šiaip progresyvių žmo
nių yra nemažai, daugiausia tar
pe serbų, yra keletas ir italų.

> Kom. Partija, palyginus su 
skaičium gyventojų šiame mies
telyj (1000 gyv.), stovi nepras
tai turi 43 narius. Apsigyvenus 
man čionai, Komunistų Partijos 
narių visai nebuvo. Bet per 9 
mėnesius išaugo iki 4.3 narių.

Mainierių lokalas taipgi pusė
tinai drūtas. Gruodžio 9 d. per 
pasidarbavimą drg. J. Pacausko 
mūsų lokalas (1197) pasiuntė 
telegramą prez. Rooseveltui ir 
Californijos gubernatoriui, rei
kalaujant paliuosuot Tomą Moo
ney.

Tą patį vakarą buvo susirin
kimas Patrijotų Draugijoj, tai 
ir ten d. J. Pacauskas pravedė 
tarimą, kad būtų reikalaujama 
paliuosuot Tom Mooney. De
šimts metų atgal tai ne tik d. 
Pacauskas, bet nė geriausias kal
bėtojas to nebūtų atsiekęs šioje 
'draugijoje.

Bevartydamas “Laisvę,” pas
tebėjau d. K. Armino straipsnį, 
.'kuriame nusiskundžia, kad daug 
veikėjų apleido Shenandoah ir 
Minersvillę apielinkę, tas davė 
smūgį darbininkiškam veikimui. 
Tai tikra tiesa. Bet kai kurie 
draugai jau rengiasi grįžti atgal. 
Pa v. d. Pacauskas jau rimtai 
mano grįžti atgal, 6 drg. Kuz
mickas gal apsiliks ant vietos.

J. P.

Montello, Mass.
Tarptautiniai šauktas bedar

bių masinis susirinkimas atsi
buvo penktadienio vakarą, gruo
džio 21 d., Lietuvių Tautiško Na
mo svetainėj, žmonių susiėjo 
su viršum šimtas, mažai kitatau
čių, daugiausia lietuviai. Bedar
biams prakalbą pasakė J. Green, 
iš Lynn, Mass., nurodydamas, 
kaip bedarbiams reikia organi
zuotis į bedarbių organizacijas 
ir kovoti už pašalpą sau ir ki
tiems bedarbiams. Susirašė su 
viršum 30 bedarbių. Nutarė ki
tą susirinkimą turėti gruodžio 
28 d. toj pačioj vietoj. Bedar
bių susirinkimams Liet. Taut.

r
LAISVE Puslapis Septintas

Tai kruvinasis Japonijos generolas Matsui, kuris 
yra vyriausias Japonijos karinių spėkų komandie- 
rius Šanghajaus fronte.

1 Namo draugovė svetainę davė 
dykai.

Brocktono ir Montellos lietu
viai biznieriai ir profesionalai 
puikiai remia jaunuolių žurnalą 
“Voice of Lithuanian Amer
icans.”

Gruodžio 22 d. čia lankėsi drg. 
'J. Ormanas iš Brooklyn, N.Y., 
įtiksiu gaut minėtam žurnalui 
1 prenumeratorių. Minėtą vakarą 
turėta mažas pasikalbėjimas.

i Išrinkta komisija iš trijų, ku- 
' rie darbuosis gavimui skaityto
jų: T. Vasarius, G. Shimaitis, 
Albina Tarnu levity te. G r. 23 
Shimaitis ir J. Orman perėjo 
per vietinius biznierius ir profe
sionalus. Buvo geros pasekmės, 
štai kurie profesionalai ir biz
nieriai užsirašė žurnalą: dr. Bu
ri veskis, dr. Malinskis, akių 
daktaras žabarauskas, advoka
tas A. Kupka. Vaistininkas 
Goodwill, funeral director V. 
Warabow, restauranto ir alaus 
užeigos savininkas A. Raila. 
Stoughtono vaistininkas P. Ja- 
tul.

Dauguma profesionalų nusi
skundžia, kad mūsų lietuviai, 
užuot eiti pas savus daktarus, 
arba advokatus, eina pas svetim
taučius, kur brangiau juos ap- 
lupa. Mes, lietuviai, turėtume 
remti lietuvius. Montelloj yra 
iš ko pasirinkti.

Pas mus nedarbas labai atsi
liepia į visus darbininkus ir biz
nierius. “Laisvėj” buvo rašyta, 
kad dauguma fabrikų stovi už
daryta. E. E. Taylor ^šhoe Co. 
išsikraustė į Augusta, Me. Ten 
dirbo nemažai lietuvių. Kaip gir
dėjau, lietuviai turėjo jau kelis 
susirinkimus, kad sukelti kapita
lo atpirkimui E. E. Taylor Co. 
fabriko. Lių^ėtina gerų pasek
mių.

Vis dažniau pradeda mirti 
lietuviai. Gruodžio 22 d. tapo pa
laidotas su bažnytinėmis apeigo
mis Liudvikas Kenstavičius. Su 
viršum 70 metų amžiaus. Velto-, 
nis buvo senas Montellos gyven
tojas. Apšvietos ir darbininkiš
kam judėjime nedalyvavo.

Šalna.

Seattle, Wash.
Automobilius sužeidė draugę 

E. Baltrušaitienę, kai ji važia
vo su sūnum iš krautuvės ir ki
tas karas įvažiavo į jų karą, ku-;

! rį sudaužė. Baltrušaitienei su
kapojo burną ir išmušė kel'is- 
dantis, o jos sūnui Edwardui, 
tik sumušė nosį ir koją. Baltru
šaitienė išbuvo ligoninėj 3 die
nas, dabar randasi namie. Tas, 
ką įvažiavo į jų mašiną, tapo 
nubaustas policijos $25, kaip jie 
vadina del “reckless driving.” 
Draugė Baltrušaitienė priguli 
prie LDS 141 ir prie ALDLD 
161 kuopų.

Mes linkime draugei Baltru
šaitienei greit pasveikti ir vėl 
darbuotis su mumis, o draugui 
Baltrušaičiui užjaučiame jo šei
mynos nelaimėj. Draugai Bal
trušaičiai yra nenuilstanti dar
buotojai Seattlės darbininkų ju
dėjime. Draugas M. Baltrušai
tis daug laikraščiuose aprašo 
apie Seattlės darbininkų judėji
mą. Seattlietis.

McKees Rocks, Pa.
Gruodžio 12 d. įvyko APLA 2 

kp. susirinkimas. Kadangi na
riai zingeidavo vienybe LDS su 
APLA, tai jų susirinko skait
lingai. Po visų komitetų ir ko
misijų raportų, pirm, pakvietė 
buvusį APLA iždo globėją Ma
žeiką. išduoti raportą iš abiejų 
organizacijų centrtCVienybes su
važiavimo. Iš jo raporto paaiš
kėjo, ’kad šiuo tarpu LDS tu
rėjo $183,503.16 turto, o AP 
LA $11,643.46. Susivienijus, 
bendra suma susidarys $228,- 
146.81. Narių bus apie 8,000. 
Jis ragino darbuotis, kad gavus 
kuodaugiausiai naujų narių į 
suvienytą organizaciją.

Be to, drg. Mažeika paminėjo, 
kad su gruodžio 6 diena abi or
ganizacijos tapo sujungtos. Ra
portas priimtas su užgynimu.

Išrinkta komisija sutvarkyti 
kuopos turtą. Komisijon įeina 
šio draugai: A. šerbinas ir J. 
Mažeika.

Yra vilties,' kad mūsų busi
moji LDS 142 kuopa neatsiliks 
nuo darbininkiško veikimo. Ant 
vietos išrinktas veiklus komite
tas, kuriu įeina J. Mažeika, J. 
Kazlauskas, A. šerbinas, V. 
Šerbinienė, J. Kudaras, J. Por
tikas, A. Valeika, P. Paulaus
kienė, J. Labanauskas, F. Var- 
kalas ir korespondentas J. Mi
liauskas.

Draugai ir draugės, dabar' 
jau savo užsibrėžtą tikslą pasie
kėme. Aš manau, kad sausio 2 
d., 1938, turėtų baigtis mūsų 
vestuvės ir turėtume eiti to
liau prie veikimo. LDS yra pa- 
sibrėžta pasiekti 10,000 narių 
skaičių prieš sekantį seimą. Tas 
padaryti bus galima, jei visi 
pasidarbuosime. Taigi darban, 
draugės ir draugai, o pasekmės 
turėsim geras. J. M.

Binghamton, N. Y.
Kompanija Užlaiko Šniukš

tas ir Privatinę Policiją
“The Binghamton Press,” 

gruodžio 24, 1937, stambiomis 
raidėmis atspausdino žinią, kad 
Endicott-Johnson kompanija 
per pereitus tris metus išmdkė- 
jo $12,823 Šniukštoms (šni
pams) .

Daktarė Jean Broadhurst, 
Columbijos universiteto bak- 
teriologistė, kuri paskelbė at
radus tymus gimdančius gema
lus.

į Aišku, kad tie Šniukštos ran
dasi tarpe darbininkų, dirba 
dirbtuvėse ir šniukštinėja kiek
vieną darbininkų judėjimą, pa
sikalbėjimus. šios .kompanijos 
viršytos sakosi esą labai dideli 
draugai darbininkų, o čia “The 
Binghamton Press” ėmė ir iš
kėlė tą jų “draugiškumą.”

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 20 
kuopos Moterų Skyrius pasklei
dė lapelius-atsišaukimą (anglų 
kalboje), kad būtų boikotuojami 
Japonijos išdirbiniai, kad tuo- 
mi sulaikius teriojimą Chinijos 
žmonių, moterų' ir kūdikiu.

D. Bitė.

Michigano Universiteto 
mokslininkai tikrais ištyri
mais patikrino, kad smar
kiai įsigerianti žmones daž
niau “pagauna” pneumoni
ją-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.
Metinis susirinkimas ALDLD 136 

kp. įvyks 2. d. sausio, 1938. 15-17 
Ann St., Harrisone, 2-rą vai. po pie
tų. Malonėkite ateiti visi, nes šis 
susirinkimas bus labai svarbus, nes 
bus perrinkimas pildančio komiteto 
ii’ kiti labai svarbūs dalykai, kurie 
turės būt apsvarstyti šiame susirin
kime. ' W. Z.

(306-307) !

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, sausio 3 d., 1938. Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Būtinai visi nariai, dalyvaukite, nes 
yra labai svarbių reikalų svarstyti. 
Kurie nesimokejo duoklių už 1937 m. 
prašome pasimoketi, nes Centrui rei
kalinga pinigų.

Fin. Rast. G. Shimaitis.
(306-1)

EASTON, PA.
Penktadienį, gruod. 31 d., yra ren

giamas šaunus balius Easton Baking 
Co. Svet., 36 N. 7th St. Muzika šo
kiams suteiks plačiai žinoma Polka 
Dots Orkestrą. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Prasidės 7:30 v.v. ir trauk
sis iki ?? Įžanga 25c asmeniui, prie 
tikieto .bus duodamos brangios dova
nos. Rengia bendrai ALDLD 13 kp. 
ir Ungarų, Ukrainiečių darbininkiš
kos organizacijos. Iš Eastono ir apy
linkes kviečiame visus lietuvius sma
giai laiką praleisti ir sulaukti 1938 
m. linksmame ratelyje draugų ir pa
žįstamų. Rengėjai.

,(306-307)

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkiškos Organizacijos ren

gia balių pasilikimui naujų metų, 
gruodžio 31 d. Seven Eleven Club, 
711 S. Broad St. šis balius rengia
mas naudai Kom. Partijos. Bus trau
kiami laimėjimai Chevrolet automobi
lio ii’ kiti 19 prizai. Viso 20 prizų, 
įžanga 75c. Rengimo Kom.

(305-307)
/ __________________

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia Naujų Metų 

šokių vakarą, 1 d. sausio, 1938 m. 
Bus puiki A. Gorskio orkestrą šo
kiams. Kviečiame visus Bangos Cho
ro rėmėjus kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti į šį nepaprastą vakarą, nes 
turėsimo “carloads of fun”. Įžanga 
25c. asmeniui. Rengėjai.

(305-307)

NEW BRITAIN, CONN.
Reikalinga Jūsų Parama

ALDLD. 27 kp. veikia apšvietos 
skleidime, ji remia visas darbininkų 
kovas ir prisideda prie palaikymo 
Darbininkų Svetainės. , Bet iždas eina 
mekyn. Tad kviečiame vietos ir apie- 
linkės geros valios žmones į Naujų 
Metų pasitikimo vakarienę, tai šiai 
kuopai bus didelė parama jūsų atsi- j 
lankymas į šią vakarienę. į

Vakarienė įvyks 31/1. gruodžio, 8 
vai. vak., Darb. Svetainėj, 53 Church 
St. Šokiai prie lietuviškos smagios 
muzikos tęsis iki vėlumai ryto. , 
(305-307) Kviečia Komisija.

CAMBRIDGE, MASS. I
Didelis ir linksmas balius ruošia

mas Cambridge’iaus Lietuvos Duk-rų 
ir Sūnų Draugystė, naujų metų die
noje, 1 d. sausio, Elks Ballroom, 8 
Magazine St., Central Square. Pra
džia 6 vai. vak. ir trauksis iki vėlai 
nakties. Alaus, valgių ir visokių 
skanumynų bus pakankamai. Grieš 
viena iš geriausių visų mylima jau
nuolio L. Buinio Orkestrą. Įžanga: 
.Vyrams 40c—Moterims 30c. Per šį 
balių nauji nariai bus priimami į 
Liet. D. ir S. Drg. už pusę įstojimo. 
(305-307) Kviečia „Komisija.

HARRISON-KEAKNY, N. J.
ALDLD. 136 kp. rengia vakarėlį, 

naujų metų pasitikimui, įvyks 31 d. 
gruodžio 8 vai. vak. po antrašu: 15- 
17 Ann St., Harrison, N. J. Prašome 
visus vietinius ir iš apylinkės lietu
vius ateiti į viršminėtą vakarėlį, šia
me vakarėlyje bus viskas prirengta, 
kad tikrai visi bus patenkinti. Turim 
priminti dar ir tą, k^i šis vakarėlis 
nėra rengiamas dėliai pelno o tik 
dėl platesnio susipažinimo. Todėl 
įžangos bilietukai tik po 10c. Bus ir 
muzika šokiams ir kiti smagumai. 
Todėl nepraleiskite progos. W. Z. i

(305-307) I

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė rengia 
vakarienę ir šokius savame name, 
kampas Vine ir No. Main St. Įvyks 
gruodžio 31 d. Pradžia 8 v. v. Bus 
dvi orkestros, viena grieš apatinėje 
svetainėje kita viršutinėje. Įžanga 
vakarienei ir šokiams 50c., vien tik 
šokiams 25c. Balius trauksis iki 2-ros 
vai. ryto. Kviečiame visus darbinin
kus, biznierius, profesionalus daly
vauti. Komisija.

(305-307)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y, 
Vąrpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

i

Tel. Stagg 2-5043Notary Public

ai. ryto. Grieš U 
a 35c. Kviečia; lp MATTHEW P. BALLAS

ba- 660 Grand Street,

<♦>

<!>

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-‘ 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklynų ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

Laisvės Choras rengia didelį balių, 
gruodžio 31 d. pasitikimui naujų me
tų, Laisvės Choro Svetainėje, 57 Park 
St. Pradžia 8 v. v. ir trauksis iki 
anksti ryto. Bus gera orkestrą šo
kiams, taip pat turėsime skanių val
gių ii’ gėrimų. Kviečiame visus daly
vauti, užbaigti senus ir pasitikt nau
jus metus. įžanga 25c. Komisija.

(305-307)

WORCESTER, MASS.
Cabaret šokiai, rengia Aido Choras' 

naujų metų vakare, gruodžio 31 d. i 
29 Endicott St. Bus užkandžių, gė-i 
rimų, programas prasidės kaip 8 vai.1 
vak. ir tęsis iki 2-rą v: 
gera orkestrą. Įžanga 35c. ______
visus atsilankyt, Aido Choras.' 

(306-307) (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Brooklyn, N. Y

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia didelį balių 

pasitikimui naujų metų, penktadienį, 
gruodžio 31 d., 8 vai. vak. 920 E. 
79th St. Įžanga 35c, kartu su įžanga 
bus ir dovanų, šokiai tęsis iki vėlai 
nakties. < Mes kviečiame visus, jaunus 
ir senus dalyvauti ir smagiai praleis
ti laiką. Bus gerų užkandžių ir gera 
muzika. Nepasilikite namie, ateikite 

parengimą, nesigailėsite..
(306-307)

NASHUA, N. H.
Vakarienė ii’ šokiai ruošiama John 

Karsono naudai, įvyks Naujų Metų 
Dienoj, 1 d. sausio, rengia ALDLD 42 
kp. Bus Laurier Hall, 35 Atterson 
Six šokiai prasidės 5:30 vai. vak., 
vakarienė 6:30 v. v. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti, linksmai 
laiką praleisti ir tuom sykiu parem- 
site drg. Karsoną. Draugiškai, 
(306-307) J. Egeris.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. sausio, 1938, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Draugai 
būkime visi ir visos šiame susirinki
me, pradedant naujus metus turime' 
visi bendrai aptarti kokius reikalus1 
turėsime atlikti, nes daugybė prieš 
mus stovi. Todėl yra svarbu kad 
visi dalyvautumėte.
(306-1) Sekr. J. S. Raynis.

Rūgšti ruginė, snrdi ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla 

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsią pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio* 31 d. yra rengiamas 

liūs ’pasitikimui naujų metų, balius H 
rengiamas naudai Lietuvių ir Rusų M 
Darbininkų Liaudies Namui, kuris H 
randasi po numeriu, 735 Fairmount j M 
Avė. Čia randasi puiki Svetainė šo-j LS 
kiams. Grieš gera orkestrą. Kvie-į H 
čiame visus' atsilankyti ii’ linksmintis L? 
belaukiant naujų metų. H
(305-307) Namo Komitetas. p

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

<♦>

<t>

<♦>

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

palengvina pergalėti šaltį

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO
,■ 4 .. . TYRIMAI,

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th st, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienj

9 A. M. iki 3 P. M.

MM W W WM tfu WW Irti MM WM WM WM MM mm

Valgykite Medų

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną, 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreėn 7-1661
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New Yorko Apielinkes Žinios
I •
Specialė savaitinė mokestis.

i Moterų dienos pirmadieniais 
ir antradieniais nuo 12 dieną 
iki 11 vakaro, o po to vyrų va

Penktad.,

Kas Gaus Nedarbo 
Apdrauda?

Miestas Tęs. Pieno 
Piginimo Vajų

Moterų Prakalbos Dviem 
- Svarbiais Klausimais

Lankėsi Vajininkas 
A. Stripeika

landos, taipgi atdara vyrams vi
somis kitomis dienomis ir nak
timis.

ap- 
da-

New Yorko valstijos 
draudos įstatas, kokiu jis 
bar yra, nėra tobulas. Daug 
kam jis pagelbės, daugeliui ne. 
Tačiau jieškojimu apdraudos 
skriaudos sau neturėsit. Dėlto 
netekus darbo ir nenumatant, 
kada vėl pradėsit dirbt, pa
tartina tuojau išpildyt aplika
ciją.

Aplikacijai formas iki 3-čios 
sausio galite gaut pašte. Nuo 
4-tos • usio galėsite gaut pas 
darbdavius, savo unijoj ar iš 
State Employment Service raš-

Turgaviečių komisionierius 
AVilliam Fellowes Morgan ne
dvejojančiai pasakė, kad mies
tas tęs tolyn pradėtą vajų už 
pieno nupiginimą, nors bandy
mas parduot po 9c kvortą per- .nuo to priklauso ne tik jų pačių, 

bet ir jų šeimos gerovė.
Apie moterų sveikatos reika-

Sveika ir aprūpinta motina 
reiškia laimingą šeimyną, dėl
to moterys daugiausia ir susi- 
domėjusios savo sveikata, t nes

trauktas trečiadienį. Jis nuro
dė, kad vos miestui pertraukus 
pardavinėjimą pieno, -, kainosĮjai ua viiicjiiLičA picnv. -j nuinvu muLci ų bvcindLUb įeina-
tuojau pašoko atgal iki 11 ir ; ]us turėsime progą sužinoti daug

Apdraudos?

Pirm visko turite būt įteikęs 
aplikaciją ir po jos įteikimo iš
buvęs 3 pilnas savaites be dar
bo. Per tą laiką jums bus pra
nešta, ar jūs turite teisę prie 
apdraudos.

Turite būt visai be darbo, 
(dalį laiko dilbą nesiskaito) ir' 
gatavi darbui, jei įstaiga su
rastų darbą. Atsisakymas imt 
darbą reiškia praradimą teisės 
prie apdraudos. Apie tai, ko
kiuose atsitikimuose galit atsi
sakyt nuo darbo be praradimo 
apdraudos teisės, bus rašoma 
vėlesnėse laidose.

Turite būt pirmesniame ap
draustam darbe bėgiu pirmes
nių metų (base year) uždirbęs 
mažiausia 18 kartų tiek, kiek 
išpuola gaut apdraudos į sa
vaitę, o apdraudos skalė turė
tų .būt apie pusė jūs regulia- 
rės savaitinės algos.

Tūkstančiai Negaus
v Apdraudos

Kadangi mažiau 7 dolerių į 
savaitę niekam nemokės, tad 
mažiausia uždirbusieji visai 
negaus apdraudos. Kad būt 
teisėtu apdraudos gavėju, da
bar išpildantis aplikaciją tu
rės įrodyti, jog tarp sausio 
1-mos ir spalių 1-mos 1937 me
tų apdraustame darbe uždirbo 
nemažiau $126. Daugelis sezo-l 
ninių ir mažiausiai apmokamų 
darbininkų, ypatingai moterų, 
to neuždirbo, nedateklių dasi- 
dirbdamos stubų valymu, skal
bimu ir kitais panašiais neap
draustais darbais, kurie neduo
da teisės prie nedarbo apdrau
dos.
Kaip Ilgai Mokės Apdraudą?

Niekas apdraudomis negaus 
daugiau kaip vieną šeštą dalį 
pereitų metų uždarbio. Toji 
šešta dalis bus išmokama per 
tiek savaičių, per kiek išteks 
mokant po tokią sumą, kuri
maždaug lyginasi pusės savai-. žiniškąjį rinkimų laimėjimo pa-, 
.tęs algai, kurią jūs gaudavot'' radą-demonstraciją, kuri tarsi

12 centų už kvortą. Jis sako:
“Turgaviečių Departmen- 

tas yra įsitikinęs, kad galima 
šio miesto gyventojams suteik
ti tyrą pieną pigesnėmis kai
nomis, negu dabar yra, be nu
mažinimo farmeriams mokes- 
ties. Tas numažinimas kainų1 
galima atsiekt prašalinant per
dėtus pelnus, perdėtas lėšas' jo 
perdavimo iš rankų rankosna 
ir eikvojimą. Devynių centų už 
kvortą trokai šiandien neva
žiuoja, bet nemanykite, kad 
tuomi užsibaigė miesto kova 
už pigesnį pieną. Mes studijuo- ateitį, o vaikų skurdas ir neda- 
jame kitus planus kovai. Mes 
dar tik pradėjome kovoti!

naujo iš daktarės Aldonos šliu- 
paitės prelekcijos, kurią ji duos 
moterų suruoštose prakalbose šį 
antradienį, 4 sausio, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo Salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Motinos labai brangina savo 
kūdikius, nes, kam, kad ne jų 
išauklėjimui jos padeda visą sa
vo gyvenimą—pradeda jaunys
tėje, baigia jau sulaukus senat
vės. Gi motinos nedatekliai labai 
atsiliepia į jos vaikų sveikatą ir

Trečiadienį apsilankė “Lais
vės” įstaigoj jos vyriausias va
jininkas Antanas Stripeika, ku
ris ir šiame vajuje laimėjo pir
mą dovaną už gavimą naujų 
skaitytojų. Nors padėjo daug 
darbo, tačiau vajininkas nesis
kundžia nuovargiu, bet daro pla
nus, kaip ir ant toliau darbuo
tis dienraščio gerovei.

\ Rep.

Fašistų Kliubas Po 
Kolegijos Stogu

Fašistų ir anti-semitų grupė, 
pasivadinus Amerikos Sargais, 
gavus iš New Yorko Miesto 
Švietimo Tarybos-leidimą laikyti 
susirinkimus Miesto Kolegijos 
patalpose.

ONB HUNDRED AND FIFTY TWO

UCCESSivz.
TT&fV/ltEN&S 

PAID DEPOSITORS VSbushwick 
SAVINGS BANK.

CRANI> ST. at GRAHAM AVE.. BROOKLYN

INTEREST FOR'")©/ QUARTER ENDING 
DEC. įist AT/,/0 p E.R A NNUAi

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau mano dėdės, Vincas Fra- 

na ir Jurgio Warnajtj, kiek metų 
praėjus abu gyveno Brooklyne. Jei 
patys ar kas kitas rašykite man 
sekančiu antrašu: Thomas Pullman, 
General Delivery, Braddock, Pa.

(306-1)

Močiutė Bloor Sugrįžo
Antradienį, laivu Berengaria, 

sugrįžo iš Europos garsioji ko
munistė Ella Reeve Bloor, kuri 
viešėjo Sovietų Sąjungoj apie 
tris mėnesius laiko.

Prieplaukoje jos laukė būrys 
Komunistų Partijos Centro Ko
miteto narių ir jos anūkų. Ten 
buvo ir Margareta Kavaliaus
kaitė (Cowl), kuri nuo K. P. 
New Yorko Valstijos Komiteto 
įteikė 75 metų Močiutei raudonų 
rožių bukietą, Močiutė sako:

tekliai kankina motiną iki grabo 
lentos. Dėlto viso pasaulio mote
rų akys yra atkreiptos į Sovietų 
Sąjungą, kur visai kitaip, nau
joviškai yra globojamos motinos 
ir auklėjami kūdikiai. »

Apie Sovietų Sąjungos mote- 
rų-motinų gyvenimą ir kūdikių 
priežiūrą plačiai kalbės J. Bon- 
džinskaitė, kuri gyveno kelis me
tus Sovietų Sąjungos miestuo
se ir kaimuose ir plačiai susipa
žino su tos šalies moterų ir vai
kų 'gyvenimu. Ši bus paskutinė 
proga išgirsti J. Bondžinskaitės 
prakalbą, nes jihai išvyksta į 
vidurvakarines valstijas ilges
niam laikui.

Prakalbos prasidės 7:30 
karo. Įžanga 10 centų.

Sargai priimą savo,nariais tik 
arijus ir krikščionis ir išleidę la
pelius, niekinančius komunistus 
ir visus pažangiuosius.

GARINĖ PIRTIS

I PARDAVIMAI
Greitas pigus pardavimas prie di

delio kelio State Highway, 5 mylios 
nuo L'Jew Haven, Conn. Keturi ak- 

. rai dirbamos žemes, šešių kambarių 
namas su visais apšildymais, naujas 
didelis vištininkas ir kitas mažesnis. 
Greenhouse, 20 x 100. Dabar yra 
užsodinta našlutėms ir strawberems, 
prie kelio, yra Stand, kur viską iš
perka. Savininkas mirė. Galima pi
giai pirkti. Matykite bile kada: M. 
Endzelait, Foxon R. D. (Chesman 
Greenhouse) East Haven, Conn.

(306-1)
Daugelis pasigenda garinės

pirties, kurioj išsišutinęs jautie- IŠRANDAVOJIMAl
si, kaip iš naujo užgimęs. Wil-1 Pasiran(iavoja fornlSuotas kamba.( 
liamsburgiečiams tokia pirtis vi- rys, garu apšildomas,'tinkamas* vedu- 
sai arti—29-31 Morrell Street, ,siai P°rai ar pavieniui. Kreipkitės:

9 Finlay Place, Newark, N. J.
(306-1) Inetoli Graham Ave. Vadinasi 

Flushing Baths. Ten yra gali
nės, rusiškos ir turkiškos mau
dynės, didelis plaukiojimui prū
das, šviežias šaltinio vanduo. 
Ant vietos gali gaut valgį, apsi- 
skust, miegot. Mokestis 50c.

'Pasirandavoja keturi kambariai su į 
visais parankumais, renda $18.00 mū- ! 
nėšiui, 203 Maujer St., Brooklyne, 
arti Grand Street subway stoties. Ga
lite kreiptis sekamai: Stanley Rumšą, 
203 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(306-307)
va-

Saugokitės Apgavingy 
Blankų

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

5?

Ella Rėeve Bloor

“Negaliu sulaukt, kada pradė
siu dirbt. O darbo yra labai 
daug ir aš gatava jį tuojau pra
dėt.”

Ji įsigijus puikių įspūdžių, 
tačiau senutė vadovė entuziastiš
kiausia atsiliepia apie Sovietų 
Sąjungos rinkimus ir apie mil-

niekam ne-dirbant. Tačiau 
mokės daugiau, kaip už 16 
savaičių į metus ir bendra su
ma negali siekt aukščiau $240.

Pavyzdžiui: uždirbusio $126 
pereitais metais šešta dalis yra 
$21, o mažiausia apdraudos 
skalė į savaitę yra $7, tokiu 
būdu jis gaus per tris savaites 
po $7 ir po to jo apdrauda 
pasibaigia, kuomet uždirbęs 
1,440 į metus gaus per 16 
.učių po $15. "

nesuvaldoma banga
Raudonąją Aikštę, 
istoriškųjų rinkimų

liejosi per 
Maskvoj, 

dieną.

Darbininką Mokykla

sa-

Sujungs Dvi Raštines
Naujai išrinktas distrikto 

prokuroras Thomas E. Dewey 
praneša sujungsiąs buvusią spe- 
cialio raketų prokuroro ir dis
trikto prokuroro raštines į daik
tą, kaip tik užimsiąs distrikto 
prokuroro vietą su 1 sausio, 
1938 metų.

Jis sako, kad darbas bus ga
lima atlikti reguliarėmis pasky
romis—$810,631 — prisilaikant 
didelės ekonomijos. Dėlto jis ža
da panaikinti vietas Vyriausio 
Procesu Įteikėjo ir 35-kių nerei
kalingų padėjėjų iŠ esamų 6C, 
taipgi panaikins keletą kitų ne
naudingų vietų. Panaikinamos 
vietos daugiausia buvo Užimtos 
Tammanės tūzų.

Darbininkų troškimas klasi
nės ir abelnai apšvietus aiškiai 
įmatomas ką tik prasidėjusioj 
registracijoj. Darbininkų Mo-. 
kyklos žieminiam terminui. Tik 
keliomis dienomis susire’gistravo 
tiek, .kad numatoma perviršis 
studentų visoms klasėms, kurių 
yra virš šimtas, jr kuriose dės
tys 43 skirtingus klausimus.

Peržvelgus ką tik pasibaigu
sio rudeninio termino studentų 
sudėtį štai kas pasirodė: didžiu- 

'mos studentų amžius -yra tarp 
21 ir 30 metų. Tūli iš 2,800 stu
dentų buvo jaunesni 16-kos me
tų ir penktadalis visų sudentų 
buvo virš 30 metų.

Didesnė pusė studentų buvo 
moterys. Veik visi yra unijų na
riais. Politiniai yra nariais Vi
sokių partijų: Komunistų, So
cialistų, Demokratę Republiko- 
nų, Darbo. Didžiuma ėmė pirmą 
kursą Darb. Mokykloj. Tas 
parodo, kad mokykla patenkina 
visokių pažiūrų darbininkų ir

Pasinaudodami Social Secu
rity Akto vardu, tūli bosai yra 
pasidarę savotiškas blankas, 
ant kurių reikalauja iš darbi
ninkų smulkmeningiausių in
formacijų apie jų praeitį, ar 
jie piliečiai, kur pirmiau dirbę, 
dėlko apleidę aną darbą ir ki
tų panašių informacijų, kurio
mis naudojantis jie galėtų už
dėti kovingus darbininkus, 
ypatingai unijistus, į juodąjį
sąrašą — diskriminuoti.

Darbininkų angliškas dien
raštis “Daily Worker” gavo ir 
išspausdino nuotrauką tokių 
blankų. Jos pavadinta “Mc
Millan .Social Security Record 
System,.” Tačiau kitose vietose 
gali būt skleidžiamos blankos 
po kitokiu užvadinimu, bet su 
tokiais pat klausimais. Dėlto 
visiems darbininkams svarbu 
įsitėmyti sekamą:

Jums nėra reikalo duoti, bo
sui jokių smulkmenų apie savo 
pirmesnius darbus, gimimo 
vietą, priežastis apleidimo pir
mesnių darbų, ar pilietis ir ki
tų informacijų, kurių jūs 
rite duot.

Valdžia nereikalauja 
kitų informacijų, kaip 
vardo, amžiaus ir Social
rity numerio, kad asmuo galė
tų, turėti teisę prie senatvės 
pensijos, kurią mokės valdžia.

“Daily Workeris” atsiklausė 
apie tai Socialio Saugumo Ta
rybos raštinėj, 45 Broadwiay, 
New Yorke, kur viršininkas 
atsakė, kad valdžia neremia 
jokių kitų formų kaip tik iš
leistąsias per Social Security 
Act (SSA).

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

neno-

jokių 
jūsų 

Secu-

Paskutinis Užkvietimas
Aido Choras kviečia jus pa

sveikint naujus mętus su aidie- 
čiais šį vakarą, 31 gruodžio, 
“Laisvės” Svetainėj, 419 Lori
mer St., Crooklyne. 'Įžanga tik 
40c. Gries Geo. Kazakevi
čiaus orkestrą. Bus visokių už
kandžių ir gėrimų.

Pasimatysim šį vakarą “Lai
svės” Svetainei. C. N.

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

. Ir pagal sutartj
Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105'

Dr. BLADAS K. VENCIUS
> f

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Port, Muscatel
Sherry
3 bonkos už — — $1.00

— gal.
Lietuv. Valstybinė 4-5 kv. $3.49 
Rusijos Zubrovka 20 oz. $2.99 
Maryland Alye Kv.
Pennsylvania Rye kv. — $1.59

$1.50

Martell, Hennessy, Old Overholt, Seagram, Green River, 
Wilson ir 1,000 Kitokių Gėrimų

V Republic Liquor Store
Xaveras Strumskis, Sav. /

415-417 REAP ST
BROOKLYN, N. Y.

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMSMOŠŲ KLIJENTAMS
• o •

Praleiskite Savo Šventes Su Gerais Likeriais
Gera bonka likerio bus maloniai piiimama kaipo 

Kalėdų dovana

Tikrai įsigykite Likerių Iš

Manhattan Liquor Store
Didžiausia, labia usia 
patikiama, žemiausių 
kainų Likerių Krautuve 

Brooklyne.

264 Grand Street
Kampas Roebling St.

BROOKLYN, N. Y. .

Mes esame vienatinė Krau
tuvė kuri parduoda 

import not ą 
Lietuvišką Valstybinę 

Degtinę 
KAINA $1.59

» U •»— Mil — - I'll •— ltd — ton —-- Uh -4— 11,1 — Nil — UH —- Hi. — i, *1* 
b 6

1 Cream of Grain 1
*

— 4M— Hh—-«■—.h»i —W —HR—• 1

Wolf Hunt n

1 18 months old { | Pennsylvania
■ Straight Whisky [ 1

1 Bourbon Whisky
Į 63c. $1.24 ! 1 k I 59c. $1.15 i
Į pint qt. i
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Mes Turime Virš 800 Skirtingu Rūšių Išdirbinių.*

fUlfUlWIFRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbinio ir Impdrtuotos
4 degtines ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR £LIUS

Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales
321 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kampas Havemeyer St.
Telefonas: EVer green 7-9851

MMM

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

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
,--- Mūsų Kostuineriai (Jaus Gražią Dovaną-*—
Lujt* Aukštos Rūšies Kalendorių.

mes dčkavojame savo kostumeriams uz jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

Hyman Berger 
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRALIAM AVENUE
A!l

Oi Ji' L'abfiį Wiliiamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

Speciale Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos-$2.98
Telefonuokite: Evergreen 7-2375
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