
Krislai
Viktoras Januška.
Drg. J. Kačergius.
Įspėja.
Mūšy Pramogos.

Rašo R. Mizara.

►

Mirė Viktoras Januška. 
Mirė senas “Laisvės” patri- 
jotas ir veikėjas. Mirė Aido 
Choro organizuotojas ir au
klėtojas. Mirė darbininkas, 
kuris visą savo liuoslaikį 
paauk ojo darbininkiškam 
judėjimui plėsti ir stiprinti.

Varde “Laisvės” ir lais- 
viečių r e i š k i u velionio 
žmonai ir giminėms nuošir
džiausią užuojautą šitoj di
delio liūdesio valandoj!* * *

Vienas iš seniausiųjų Am
erikos lietuviu scenos mė
gėjų, be abejo, yra drg. Juo
zas Kačergius, gyvenąs Jer
sey City, N. J. Tai nepa
prasto talento žmogus ir, jei 
jis būtų turėjęs progos iš 
mažens savo talentą išlavin
ti dramos mokykloj, tai, ne
reikia nei sakyti, šiandien 
jis būtų pasaulinės plotmės 
scenos žvaigždė. Deja, liki
mas jam lėmė kitką: jis tu
rėjo dirbti ir tik pripuola
mai, kaipo mėgėjas, daly
vauti mūsų scenoje.

Drg. Kačergius yra ne 
tik menininkas, bet ir visuo
menininkas, veikiąs draugi
jose. Per ilgą laiką jis buvo 
Laisvės Pašalpinės D r-jos 
pirmininkas — draugijos, 
kuri nesenai įstojo į LDS.* * *

Ateinantį šeštadienį ir 
sekmadienį Brooklyne Įvyks 
vaidinimas veikalo “Mirtų 
Vainikas.” Lošia parinkti- 
nių brooklyniečiu scenos mė
gėjų grupė, kuriai režisie- 
riauja drg. Kačergius.

Brooklyniečiai ir apielin- 
kės lietuviai prašomi į vai
dinimą atsilankyti ir pasi
grožėti tais mūsų jaunų lo
šėjų ir senio ve tarano me
nininko, d. Kačergiaus, nuo
pelnais.

Vaidinimas bus ukrainie
čiu Svetainėje, Grand gat
vėj. * * *

Spauda praneša, jog So
vietu Sąjungos ambasado
rius Franci io j pareiškė Da- 
ladiero valdžiai, kad, iei ji 
bandvsianti uždaryti Fran
cijos Komunistu Partiją, tai 
Sovietai tatai laikysią ne
draugišku jai žygiu.

Mūsų nuomone, Sovietu 
ambasadorius padalė labai 
gerai toki pareiškimą Dala- 
dierui patiekdamas.

Už ką gi Francijos reak
cininkai nori Komunistu 
Partija uždaryti, paskelbti 
nelegale? Ar ji kovojo prieš 
demokratiją? Ar ii negina 
Francijos nuo užpuolikų, 
Hitlerio machinacijų?

Ja bando padaryti nelega
le tik dėlto, kad Francijos 
komunistai buvo pirmuti
niai pasiūlė kitom partijom 
sudaryti Liaudies Frontą. 
Liaudies Frontas, kaip ži
nia. apgynė Francijos res
publiką nuo fašizmo. Fran
cijos Komunistu Partija 
buvo prieš Municho parda- 
vystes. Ji gynė ir tebegina 
pasaulio taiką.

Štai kodėl i a Daladiero 
valdžia nori pasmaugti!* * *

Bronklyniečiai kas metai 
suruošia dienraščio “Lais
ves” naudai keturias pra
mogas. kurios duoda apš- 
čiai laikraščiui moralės ir 
medžiaginės paramos. Tu-

Trys Radio Stotys Boikotavo 
Kun. Coughlino Šneką

Newark, N. J. — Fašisti
nis kunigas C. E. Coughlin 
sekmadienį per WHBI sto
tį šnekėjo, kad žydai esą 
“tikrieji valdovai” komunis
tų judėjimo visose šalyse. 
Jis melavo, kad net Leninas 
ir Stalinas—žydai, ir pasa
kojo, būk New Yorko žydai 
bankininkai finansavę bol
ševikų revoliuciją Rusijoj.

New Yorko WMCA ra
dio stotis atsisakė leist 
Coughlinui kalbėt, kad jis 
išanksto nepridavė savo kal
bos nuorašo. Praeitą sek
madienį dar bent dvi kitos 
stotys nepraleido Coughlino 
šnekos; tai Gary, Ind., 
WIND ir Chicagos WJJD.

Žydai Turi Teisę Gy
vent Vokietijoj, Sako 
Sov. Unijų Organas
Maskva. — Vokietijos žy

dai turi teisę gyvent toje 
šalyje, rašo Sovietų Darbo 
Unijų Centro o rganas 
“Trud.”

Šnekomis apie žydų iš- 
kraustymą iš Vokietijos tas 
klausimas yra neišrišamas, 
sako “Trud.” Dauguma Vo
kietijos žydų šeimynų yra 
tos šalies gyventojai per 
šimtmečius. Jie padėjo su
kurt ir Vokietijos kultūrą, 
kaip primena “Trud.” Vo
kietijos “fašistų valdžia tu
ri būt priversta sustabdyt 
savo kriminalį darbą” prieš 
žydus.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas ir Francijos kapita
listai dabar lieja krokodi- 
liaus ašaras dėl žydu nelai
miu. Bet jie išanksto žinojo, 
kad po ju sutarties su Hit
leriu ir Mussoliniu Muniche 
seks fašistų pogromai prieš 
žvdus. kaip kad primena 
“Tru.d.”

Janonija Pavarė Žydus 
Muzikos Profesorius

Berlin.— Pranešama, kad 
Japonijos valdžia pavarė vi
sus žydus muzikos profe
sorius iš Kobe konservato
rijos; sulaužė kontraktus, 
kurie buvo padaryti su tais 
profesoriais.

Japonijos valdžia pasirašė 
kultūrinio - bendradarbiavi
mo sutartį su Vokietija. 
Pavarymas žydų profesorių 
buvo pirmas veiksmas, ku-
riuom Janoniia atžvmčio
savo “kultūrinį” sandarbi- 
ninkavimą su naziais.

rime koncertą, bazarą, ban- 
kietą ir pikniką.

Po pasekmingo koncerto, 
dabar 1 a i s v i e č iai ruošias 
nrie metinio bazaro. kuris 
įvyks sekamais metais.

Visi mūsų geri draugai ir 
prieteliai prašomi apie ba
zarą pagalvoti. Jis turi bū
ti pasekmingesnis ir už per
nykštį.

*
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Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

THE LITHUANIAN DAILY
Metai XXVIII, Dienraščio XXPavienio Numerio Kaina 3c.No. 279 Telefonas STagg 2-3878. Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio (November) 29, 1938

________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _________________________ — ' " ' ■'

Klaipėdos Krašto Na-
ziai Smogikai Vis La

biau Sauvaliauja
Kaunas, lapkr. 25.—Klai

pėdos seimelio rinkimų ko
misija (vokietininkai) ir to
liau braukia lietuvius iš rin
kikų sąrašų.

Klaipėdijos vokietininkai

Hitleris Dalyvavo Vedy
bose Anglų Fašistų 
Vado 0. Mosley o

London. — Pats Hitleris 
buvo liudininkas civiliame 
šliūbe, kada Anglijos fašistų 
galva Sir Oswald Mosley pa- 
čiavosi su angle gyvanašle 
ponia Mrs. Diana Guinness 
metai atgal Muniche, Vokie
tijoj. Bet iki šiol tos vedy
bos buvo laikomos slaptybėj.

Mosley’o pati yra .sesuo 
anglų lordo geltonplaukės 
dukters Unity Freeman- 
Mitfordaitės, didžia usios
Hitlerio garbintojos. Hitle
ris ją vadina “gryna ariška 
gražuole” ir palaiko artimus 
ryšius su ja.

Panaikino Kardinolų Aukštus 
Titulus Vokietijoj

Berlin. — Hitlerinis baž
nyčių ministeris H. Kerrl 
panaikino ligšiolinius kardi
nolų ir vyskupų titulus: 
“Kilniausios gimties ponas,” 
“Jūsų ekscelencija,” “Jūsų 
aukštenybė” ir “Jūsų malo
nybė.” Dabar jie bus vadi
nami tik “ponas kardino
las”, “ponas arkįvyskupas” 
ir tt.

Iš Lenkijos Žydai Vyksta į 
Negrų Respubliką

Varšava. — Kai kurie iš 
Vokietijos permesti į Len
kiją žydai buvo paliuosuoti; 
bet dabar Lenkų policija vėl 
juos suėmė. Tūli iš Vokieti
jos deportuoti žydai išsi
kraustė net į Liberiją, neg
rų respubliką Afrikoj.

B a r c e 1 ona, Ispanija. — 
Greitu laiku bus laivais iš
siųsti namo 460 likusių ame
rikiečių, liuosnorių kovotojų 
už Ispanijos respubliką.

VOKIETIJA SIEKIA UŽVALDYT BRAZILIJA
Rio de Janeiro, Brazilija. 

—Šiame krašte gyvena mi- 
lionas vokiškos kilmės žmo
nių, ir Vokietijos naziai ve
da pašėlusią propagandą 
tarp jų. Visus grąsinimais 
verčia remt Hitlerį. Nazių 
propaganda per radio ir 
spaudą yra diriguojama 
tiesiog iš Vokietijos.

Atrodo, kad Hitleris pa
sinio j o ne tik išstumt an
glus ir amerikonus iš biz

stiprina saviškę autonominę 
policiją. Naziai smogikai vis 
labiau sauvaliauja prieš lie
tuvius, o vokietininkų val
dyba nebando sudraust tų 
smogikų.

Sovietų Rašytojai ir 
Artistai Smerkia Nazių 
Pogromus prieš Žydus

Maskva.— Du tūkstančiai 
žymiausių sovietinių rašyto
jų, artistų, architektų ir ki
tų menininkų savo susirin
kime priėmė rezoliuciją 
prieš nazių žiaurumus kas 
liečia žydus. Rezoliucija iš
reiškia “pasipiktinimą ir 
rūstų protestą” prieš tą Vo
kietijos fašistų barbarizmą.

Žinios iš Lietuvos
Kauno Teatrui Dovanota 
Rankraščiai Italo Operos 

apie Lietuvą

Kaunas. — Italijos atsto
vas Lietuvai Alfieri išreiš
kė “Italų simpatijas” Lietu
vai ir padovanojo Valstybės 
Teatrui rankraščius Ponchi- 
elli’o operos apie Lietuvą.

Baltijos Valstybių Bepusiš- 
kumo Įstatymo Planas

Kaunas. — Baltijos vals
tybių užsieninių reikalų mi
nisterial Rygoje pasirašė 
pradinį planą išleist tų Ša
lių bepusiškumo (neutralu
mo) įstatymą.

\ _____________ ________

Hitlerininkai Garbina Fašis
tinį Kunigą Coughliną

Vienna. — Hitlerio dien
raštis “Voelkischer Beo- 
bachter” giria kalbą Ameri
kos fašistinio katalikų ku
nigo C. Coughlino, kuris per 
radio pasakoja, būk žydai 
valdę Vokietijos Komunistų 
Partiją. Nazių spauda taip
gi šlovina Coughliną, kad jis 
šneka, būk žydai ir “tebe- 
valdą” Sovietų Sąjungą. Už 
tas pasakas naziai vadina 
Coughliną “drąsiu kuni
gu.” 

nio Brazilijoj, bet rengiasi 
ir visai užkariaut ją.

Brazilija yrą turtingiau
sia gamtiniais turtais šalis 
Pietinėj Amerikoj. Ir naziai 
vokiečiai jau šiandien yra 
įsigalėję Brazilijoj kaip di
dieji bankininkai, fabrikan
tai, kavos plantacijų savi
ninkai, įvairūs kiti biznie
riai, profesionalai ir spau
dos ir radio “kėravotojai.”

Žymių Amerikiečių Taryba 
Smerkia Žydų Ėdikus

t

New York1.— Įsikūrė ben
dra katalikų, protestonų, 
žydų ir šiaip demokratinių 
žmonių taryba kovai prieš 
tuos, kurie kursto gyvento- 
jus prieš žydų tautą.

Tarp 52-jų žymių ameri
kiečių, įeinančių į šią tary
bą, yra katalikų universite
to rektorius pralotas J. A. 
Ryan; buvęs N. Y. guber
natorius Al. Smith, šalies 
vidaus reikalų ministeris H. 
L. Ickes, keli protestonų 
vyskupai ir eilė profesorių, 
senatorių ir kt.

Jie išleido pareiškimą, 
kuriame sako, kad juos “su
drebino” nazių žvėrišku
mai prieš žydus Vokietijoj.

Varšava Žiūri į Sovietus 
Kaip Lenki jos Nenri- 

klausomybės Viltį
Varšava. — Lenkija pa

naujino nekariavimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga. Ta su
tartis buvo padaryta 1932 
metais ir jau kartą pirmiau
panaujinta 1934 m. Lenkų 
valdžia neužilgo pradės de
rybas dėlei palankios pre
kybos tarp Sovietų ir Lenki
jos. •'

Lenkijos politikai džiau
giasi, kad gerinimas sąnti- 
kių- su Sovietais padės Len
kijai išlaikyt savo nepri
klausomybę nuo Vokietijos. 
Sako, kad (gal?) būsią už
drausta Sovietu priešam 
naudot Lenkiją kaip veiki
mo stovyklą prieš Sovietų 
Sąjungą.

D’or Veikt
Prieš “Raudonuosius”

Washington. — Kongres- 
manas Dies, f ašis tuo j antis 
pirmininkas komisijos, tvri- 
nėiančios prieš - ameriki
nius judėjimus, reikalauja, 
kad valdžia “paimtu į tna- 
ga” Komunistu Partiia, 
taipgi Tarn tautinį Darbi
ninku Ansigvnima, Pilieti
nių Laisvių Sąjungą. Abra
hamo Lincoln o Bataliono 
Draugus ir kitas organiza
cijas. kurias Dies vadina 
“raudonomis.” Ir tik. g«ln 
gale, jis priduria, kad rei
kėtų tardvt ir kai kurias 
na žiu ir kitų fašistų orga
nizacijas.

Dies vadina Amerikos
Komunistu Partiia “agen
tu” Komunistu Internacio
nalo, tai, girdi, ir Sovietų.

San Francisco. Calif.— 
Krikščioniu bažnyčios, tu
rinčios 500 000 parapiionu. 
atsišaukė kovot prieš fašis
tinius pagonis, bet taipgi ir 
prieš komunizmą.

ORAS
Abelnai giedra' ir šilčiau.

—N. Y. Oro Biuras.

Daladier Įveda Karo
Stovį prieš Visuotiną 

Streiką Francijoje 
-------------------------------------------------------------------------E1 __________

Ispanija Apsirūpina Maistu 
ir Amunicija

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia smarkiną 
amunicijos ir ginklų garny-, tijos” prieš “diktatūrą pro-
bą ir deda visas pastangas, 
kad apsirūpint maistu žie
mai.

Viennoj Naziai Panaikino 
Žymią Žydą Paminklus ir 
Žydiškus Gatvių Vardus
Vienna. — Naziai nuplė

šė iškabas gatvių, pavadin
tų vardais žymių žydų. Taip 
pavardintų gatvių Vienno- 
je buvo 80.

Naziai taipgi sudaužė vi
sus žydų paminklus. O tarp 
jų buvo paminklas Siegfrie- 
dui Marcus’ui, automobilių 
išradėjui Austrijoj.

Daktaras ir Du Sėbrai At
rasti Kaltais Kaip Oficie- 

riaus Romytojai

Olympia, Wash.—Prisiek
dintųjų teismas atrado kal
tu daktarą K. W. Berry, 
kad jis su pora kitų vyrų 
pagrobė jūrų pakraščio sar
gybos oficierių I. W. Bake- 
rį ir sužalojo jį, užpuolant 
Bakerį replėmis išromyt. 
Daktaro pagelbininkai taip
gi pripažinti kaltais. , Barce lona, Isnaniia. -rv

Visiem trim gresia kalė- Mussolinio ir rnziu bn™hU < 
jimas iki gyvos galvos. Dak- pinkai per savaitę išžudė 
taras teisme^ sakė, kad tas 399 nekariškių gvventoių 
oficierius užpuolęs žagint pajūrio miestuose Ispanijos 
daktarienę automobilyj. resnublikoi. Gen. Franco

ŽINIŲ ŽINELES
Ellsworth, Maine. — Žu

vo 50 iki 70 medžioto jų. Mo- 
pang ežerų srityje per snie
gų audras. Prisnigta 15 iki 
20 pėdų sniego.

Vatikanas. — Vos tik pa
sveikęs popiežius Pijus kal
bėjo pilgrimam iš Vengri
jos, nors gvdytoiai patarė 
jam tik ilsėtis. Jis yra 81 
metų.

New York. — Rabinai 
keliose žvdu bažnvčiose nėr 
pamokslus nagerbė noniežiu,džia turėsianti išleist istatv-
kaip žmoniškumo šalininką 
prieš žvėriškus fašistus.

Berlin. — Kadmaziai ruo
šiasi išmėtvt žydų šeimynas 
iŠ naujoviškų anartmėnti- 
niu namų, tai tūkstančiai 
vokiečių “arijų” apsnito 
Berlyno valdybą skirt jiems 
tuos apartmentus.

Bucharest. Rumuniia. — 
Spėjama, kad tai fašistai 
užtaisė bombą Timisoara te
atre. kur ji sprogdama už
mušė 3 žmones ir sužeidė 
40.

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

Paryžius. — Liaudies 
Fronto išdavikas Daladier, 
ministeris pirmininkas, grą- 
sino per radio pavartot jė- 
gą “respublikinės demokra- 

letarinės mažumos.” Taip 
jis grūmojo kariuomenės ir 
policijos veiksmais sulaužyt 
visuotiną 24 valandų strei
ką, kuris šaukiamas šį tre^ 
čiadienį.

Daladier grąsina įvest 
karo-apgulos stovį prieš 
streikierius. Jis jau pervedė 
geležinkelius ir tūlas kitas 
įmones į žinybą armijos ko- 
mandierių ir žada bausti 
geležinkeliečius streikierius 
pagal karinius įstatymus. '

Pirmiau buvęs ministeris 
pirmininkas L. Blum, sociar 
listas, vadina prieš-įstaty-. 
miškais tuos premjero Da- 
ladiero pasinešimus.

Valenciennes, Franci j a.— 
Tebestreikuoja 25,000 čio- 
naitinių metalistų ir tūks
tančiai darbininkų kitose 
vietose, protestuodami, kad 
valdžia naikina 40 valandą 
darbo savaitę ir diktatoriš
kais įsakymais spaudžia 
žmones. 
—

Fašistų Bombininkai Naikin
sią Ispanijos Prieplaukas

žada per žiemą neatlaidžiaį 
bombarduot tuos prieplaukų -
miestus, idant “sulaužyt j
respublikiečių dvasią.” 

_______ ~ .‘nS
Vokietijos Valstiečiai į 

Bėga į Miestus
1

Goslar, Vokietija.—Smul
kieji ūkininkai ir kaimų 
darbininkai bėga i miestus; 
kaip skundėsi Vokietiios 
žemdirbystės ministeris 
Dsrre. kalbėdamas valstie-
čui suvažiavime. Per pasku
tinius 5 metus nabėo*o i mie
stus 700 iki 800 tūkstančių

: žemdirbiu. Tai naziu vai- .

mus stabdymui valstiečių 
bėgimo į pramones miestus.

Išmeta Paveikus iMioslo- 
vakų Respublikos Tėvų tį

Praga. — čechoslovakijos 
valdžia išleido isakvma pa
šalint iš visų viešų vietų na- 
veikslus pirmojo Čechnplo- 
vakijos prezidento T. M*są- 
rvko ir jo įpėdinio prezid* 
Ed. Beneso. O jiedu buvo 
žvmiausi kurčiai čechnslo- 
vakiios respublikos, jos “tė
vai.”
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Į Karo Drugys
Netiki Sutartinis 

I

Francija tik sudarė su Vokietija su
tartį, pagal kurią viena antrai užtikri
no, kad nei Francija nenori Vokietijos 
žemės, nei fašistinė Vokietija—Francijos. 
Ta sutartis buvo nuvežta Hitleriui, jis 
ją peržiūrėjo ir įsakė savo užsienio mi- 
nisteriui Joachim von Ribbentrop grįžti 
į Francija ir ją pasirašyti. Bet netiki į 
tos sutarties galę nei Francijos valdonai, 
nei Vokietijos. Hitleris ją pasirašo tik 
tam, kad Franci ją atitraukus nuo ben
dros apsigynimo sutarties su Sovietų Są
junga. O ta sutartis ir taip susilpninta 
Francijos išdavikiška politika Čechoslo- 
vakijos reikale.

< Kad nei pati Francija netiki į sutartį, 
tai liudija ir jos spauda. ‘Journal dės 
Debates” rašo, kad po Municho sutar
ties reikėjo laukti šio Francijos ir Vo
kietijos susitarimo, bet toliau jau sako: 
“Bet sveikindama tokią sutartį tauta ne
gali užmiršti, kad keliais paskutiniais 
metais buvo daug sutarčių pasirašyta, 
bet tik ant tiek jos gerbiamos, ant kiek 
tautos apsigynimas gerai užtikrintas.”

Laikraštis “Petit Parisien” rašo: “Tik 
lygios karo jėgos užtikrina saugumą.” 
Net reakcinis “Matin” ir tai prileidžia, 
kad nepaisant šios sutarties “karas tar
pe Francijos ir Vokietijos yra galimas.” 
Gi laikraštis “Figaro” prideda, kad ne
paisant šios sutarties Francija ir An
glija turi kuo tampriausiai bendradar
biauti apsigynimo reikale ir “pamatiniu 
akmeniu mūsų politikos ir toliau turi 
būti geras prisirengimas apgynimui ru- 
bežiaus.” Laikraštis “Le Odre” rašo: 
“Francija gauna nuo Hitlerio ne kitokią 
garantiją, kaip tik žodžiais”. “La Epo- 
que” rašo: “Šis Vokietijos ir Francijos 
.bendras pareiškimas yra tokis pat, kaip 
buvo padarytas bendras pareiškimas Vo
kietijos ir Čechoslovakijos kovo mėne
sį, 1938 metais, o rugsėjo mėnesį tą pa
reiškimą Vokietija sulaužė.” “La Action 
Francaise” rašo: “Mes būkime gerai pri
sirengę nepaisant Francijos ir Vokietijos 
sutarties. Vokietija padarė savo religi
ja tiktai jėgą.”

Kas liečia komunistų dienraštį “La 
Humanite” tai jis rašo: “Demokratai ir 
radikalai, ar jūs priimsite tą sutartį? 
Tas pasiūlymas pakirs mums simpatiją 
Anglijoj. Tai bus asmeninis smūgis pre
zidentui Rooseveltui. Tai bus didelis smū
gis Franci j os-Sovietų Sąjungos apsigyni
mo sutarčiai.”
... Vieną dieną Francijos valdonai padarė 
su Hitlerio atstovais sutartį, o kitą jau 
netiki, nes kada tik į Franci ją atvyko 
Anglijos ministerių pirmininkas Cham- 
berlainas, tai Francijos valdininkai ta- 
•ressi net penkias, valandas ir po to iš
leido bendrą pareiškimą^ kad Francija 
ir Anglija išvien laikysis apsigynimo 
klausime, kad jos budavos galingiausius 
Įjįąro orlaivynus, gal būti net po 10,000 
karo lėktuvų. Juk jeigu Francija tikėtų 

Nutarčiai su Vokietija, tai nebūtų reika- 
Jinga tokis susitarimas su Anglija.

- Dar daugiau pakirsta viltis į tą sutar- 
(tį, nes francūzai duobkasiai, kasdami ne
gyvėliui duobę, netoli Vokietijos sienos, 
aiškiai girdėjo kaip po žeme eina darbas. 
Prileidžia, kad vokiečiai kasa urvus, kad 

■prasikasus po Francijos Maginot tvirto
vėmis, kurios išbudavotos prie Vokieti- 

\jos sienos.
Hitleris ir gi nesnaudžia. Kada jo ber

nai padarė sutartį su Francija, tai patsai 
.Hitleris tris valandas derėjosi su Ru
munijos karalium Karoliu ir įieško ben
dro susitarimo, kad Rumunija aprūpintų 
Vokietiją žibalu.

Kodėl Sutartims Netiki?
Kodėl sutartims netiki? Todėl, kad 

per eilę pastarųjų metų fašistinė Vokie
tija, Japonija ir Italija laužė vieną su
tartį po kitai. Vokietijos fašistai likvida
vo Versailės sutarties visus punktus, lai
vyno, armijos, orlaivyno, fortifikacijų 
klausimais, submarinų reikalais, skolų 
klausime. Jie sulaužė sutartis su Čecho- 
slovakija ir Austrija. Jie sulaužė Lokar- 
no sutartį su Francija ir Anglija. Japo
nijos imperialistai tą pat padarė su De
vynių Valstybių Sutartimi Chinijos rei
kale ir atskiromis sutartimis su Franci
ja, Anglija ir Jungtinėmis Valstijomis. 
Bet didžiausį sutartim smūgį uždavė, tai 
Čechoslovakijos sumėsinėjimas. Per 20 
metų Francija gyrėsi, kad ji gins Če- 
choslovakiją, su kuria turėjo sutartį. Da- 
ladier išdavė, tą sutartį sulaužė ir pa
kirto reikšmę Francijos ir Sovietų Są
jungos sutarties. Karo agresoriai—Vo
kietija, Italija, Lenkija ir Japonija tik 
tam sutartis pasirašo, kad išlošus sau 
geresnes sąlygas, o rytoj tas pačias su
tartis sumindžioja. Todėl sutartys nusto
ja reikšmės.

Agresijos ir Apsiginklavimas
Francija ir Anglija jau pripažino Ita

lijos viešpatavimą Ethiopijoj. Sovietų 
dienraštis “Pravda” plačiai rašo, kad tai 
bus tik didesnis padrąsinimas karo agre
sorių prie tolimesnių užpuolimų ant ma
žesnių tautų. Galų gale, tai bus smūgis 
Anglijai ir Francijai Afrikoj. Anglija iš 
Mussolinio išsiderėjo, kad jis nevestų 
kurstymą per radio Anglijos kolonijose 
—Palestinoj, Egipte ir kitur. Bet Mus- 
solinis daug kartu jau buvo pažadėjęs 
sustoti vedęs tą propagandą, kaip ant 
rytojaus ją dar su didesne energija ve
da.

Antras pasaulinis karas pradėtas. 
Austrija ir Ethiopija pavergtos. Čecho- 
slovakija sumėsinėta. Lietuvai susidarė 
didelis pavojus. Chinijoj ir Ispanijoj ei
na karas. Mažos tautelės dreba dėl savo 
nepriklausomybės. Pasaulyj eina baisus 
apsiginklavimas.

Iš Washington© praneša, kad dabarti
niu laiku vien penkios valstybės—Jung
tinės Valstijos, Anglija, Francija, Italija 
ir Vokietija būdavo ja 1,821,470 tonų nau
jų karo laivų. Japonijos budavojamų ka
ro laivų kiekis yra laikomas slaptybėj. 
Budavojamų naujų karo laivų lėšos sie
kia iki $3,500,000,000 (trijų bilionų ir 
penkių šimtų milionų dolerių).

Šarvuočiai: dabar yra budavojama 28 
šarvuočiai. Jungtinės Valstijos budavoja 
šešis, po 35,000 tonų kiekvieną, arba ben
drai 210,000 tonų; Anglija stato septynis 
po 37,000 tonų, bendrai 259,000 tonų; 
Francija penkis proporcionaliai po 33,000 
tonų, o bendrai 166,500 tonų; Italija—4 
po 35,000 tonų, o bendrai 140,000 tonų ir 
Vokietija tris šarvuočius po 35,000, ben
drai 105,000 tonų. Japonija slepia buda
vojamų laivų kiekį, bet yra pranešimų, 
kad ji budavoja 3 šarvuočius po 40,000 
tonų kiekvieną. Taigi vien šešių valsty
bių yra budavojama 28 šarvuočiai, ben
drai 1,000,500 tonų įtalpos.

Kruiseriai. Statoma 38 kruiseriai. 
Jungtinės Valstijos stato 10 kruiserių, 
bendrai 92,000 tonų įtalpos; Anglija sta
to 22 kruiserius—155,80.0 tonų; Francija 
tris—22,800 tonų; Vokietija devynis— 
78,000 tonų. Italijos ir Japonijos nepa
skelbtas kruiserių kiekis. Vien tik viršum 
suminėtų keturių valstybių kruiserių bu- 
davojimo lėšos sieks iki $500,000,000.

Orlaivių Vežikai. Yra budavojama 12. 
orlaivių vežikų. Anglija stato penkis; 
Jungt. Valstijos—tris; Francija ir Vo
kietija po du. Italija ir Japonija neskel
bia, kiek šios rūšies laivų stato. Bendras 
tonažas paskelbtų orlaivių vežikų siekia 
231,300 tonų. Jų išbūdavo j imas atsieis iki 
$350,000,000.

Naikintojai, šios rūšies laivai yra ne
dideli, greiti, ginkluoti mažomis kanuolė- 
mis ir torpedų tūbomis. Jų statoma net 
159. Jungtinės Valstijos stato 44,.ben
drai 65,500 tonų įtalpos; Anglija—29, 
bendrai 49,500 tonų;'Francija 19, ben
drai 30,148 tonų; Vokietija 42, bendrai 
39,732 tonų ir Italija 27, bendrai 43,195 
tonų. Virš suminėtų naikintojų toųažas 
siekia 228,475 tonų ir išbūdavo j imas at
sieis $300,000,000.

Sumbarinai. Submarinų yra budavoja
ma 109, kurių bendras tonažas siekia 
122,595 tonų ir lėšos sieks iki $200,000,-
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Prie Didvyrio Kapo Žinios iš Lietuvos
PRAKALBA, SAKYTA R. MIZAROS, MASINIAM MITINGE, ŽUVUSIAJAM KOVOJE SU 
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(Pabaiga)

Bet tai dar ne viskas. Jūs girdėjote 
apie tą baisią išdavystę, kuri žinoma, 
kaipo Municho išdavystė, “Municho su
tartimi” vadinama. Muniche prieš ke
lias savaites Chamberlainas, Daladieras, 
Mussolinis ir Hitleris nutarė sudraskyti 
Čechoslovakijos respubliką. Dviejų de
mokratinių valstybių galvos—Chamber
lainas ir Daladieras — sutiko leisti Hit
leriui ir Mussoliniui laisvai dūkti po visą 
Europą. Po to matome, kas dedasi Vo
kietijoj: neribotas, žvėriškas Hitlerio 
hunų puolimas ant žydų, katalikų ir ki
tų. Labai galimas daiktas, kad Municho 
išdavystės atgarsiai tuoj atsilieps ir Is
panijoj. Londonas, Paryžius, Berlynas ir 
Roma planuoja visiškai Ispanijos respub
liką užblokaduoti. Ir jei tų kraštų žmo
nės,—ypačiai Francijos ir Anglijos—ne
susirūpins laiku tam pasipriešinti, gali
mas daiktas, kad taip ir bus. štai, kur 
keri didžiausias respublikai pavojus.

Nereikia nei aiškinti, kad mes, Ame
rikos žmonės, turime to nepamiršti, bet 
darbuotis, kaip niekad pirmiau, kad pa
dėti respublikai. Iki šiol, aišku, mes duos- 
niai ją rėmėm. Rinkom pinigus, važia
vo ten mūsų geriausi žmonės; siuntėm 
medikamentų ir maisto. Tik šiomis die
nomis Ispaniją pasiekė amerikinis lai
vas, pilnas maisto, medikamentų, drabu
žio, suaukoto Amerikos žmonių.

Kai tik Ispanijoj prasidėjo karas, 
mūsų abu dienraščiai, “Laisvė” ir “Vil
nis”, pradėjo raginti lietuvius aukoti res
publikos gynimui. Tik per vieną “Lais
vę” buvo suaukota apie penki tūkstan
čiai dolerių. Tie pinigai perduoti Tarp
tautiniam Ispanijos Demokratijai Ginti 
Komitetui New Yorke. Paskui mes įstei- 
gėm speciališką Lietuvių Komitetą Ginti 
Ispanijos Demokratijai, per kurį susiųs- 
ta apie $1,200. Šis Komitetas rėmė mū
sų kovotojus ir aukojo tarptautiniam ko
mitetui. Jis siuntinėjo lietuviams kovo
tojams Ispanijoj (individualiai) cigare- 
tų, saldainių ir kitokių mažmožių, labai 
reikalingų jauniems žmonėms. Jis šio
mis dienomis supirko už $500 visokių 
daiktų ir pasiuntė kovotojams laivu 
“Erica Reed,” kuris laimingai nuplaukė 
Ispanijon nugabendamas iš viso $300,000 
vertės maisto, drabužio ir medikamentų. 
Daug lietuvių aukojo vietos komitetams. 
Drįstu sakyti, kad Amerikos lietuviai 
Ispanijos respublikai iki šiol bus suau
koję nemažiau $15,000!

Tačiau tik to neužtenka. Mes turime 
reikalauti, kad Amerikos vyriausybė 
kuogreičiausiai nuimtų embargo nuo Is
panijos. Mes privalom reikalauti, kad 
Amerika maitintų Ispanijos respubliką. 
Šio krašto farmeriai neturi kur maisto 
dėti, o Ispanijos respublikos žmonės ba
dauja—ar tai leistina? Ar humanistinė 
Amerika, kuri visuomet ūmai stodavo 
kitų kraštų badaujantiems žmonėms pa

Vaizdas iš Mora de Ebro miestelio po to, kai Ispanijos fašistai jį bombardavo.

000. Jungt. Valstijos stato 19 submari
nų, bendrai 27,550 tonų; Anglija—13, 
bendrai 14,600 tonų; Francija—22, ben
drai 22,013 tonų; Italija — 27, bendrai 
43,595 tonų ir Vokietija 28 submarinus, 
bendrai 14,837 tonų.

Greta to eina budavojimas kitų įvai
riausių karo laivų, kurių čia nesuminė
jome, kaip tai minų statytojų, minų šla
vikų, apžvalginių, kraštų gynimo, subma
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galbon, privalo prieš šį faktą užsimerk
ti? Niekados!

Mes didžiuojamės tuo faktu, kad mū
sų krašto prezidentas pasmerkė bestijiš- 
kus Hitlerio govėdų darbus prieš žydus 
ir atšaukė Amerikos ambasadorių iš Vo
kietijos. Mes norime, kad jis uždėtų em
bargo ant fašistinės Vokietijos, o nuim
tų embargo nuo demokratinės Ispanijos 
respublikos. Kreipkime prezidento Roo
se velto dėmesį į tai, kad jis neleistų Mu
nicho išdavikams sunaikinti Ispanijos 
respubliką!

Šitokios, bendrai kalbant, mūsų par
eigos, gerbiamieji, linkui Ispanijos res
publikos !

Kaip mes galime geriausiai pagerbti 
mūsų šį vakarą minimą karžygį Antaną 
Mazurką ir kitus kritusiuosius už de
mokratiją? Verksmu? Ašaromis? Dūsė- 
jimais? Ne! Kovotojai-karžygiai kuoma- 
žiausiai į ašaras kreipė ir tekreipia dė
mesio. Kovotojai nori, kad mes vykintum 
gyveniman tuos darbus, kuriuos jie dir
bo, dėl kurių jie mirė. Jie nori, kad mes 
pieštume tas idėjas, kurias jie gerbė ir 
plėtė. Jie nori, kad mes stiprintum tas 
organizacijas, kurioms jie priklausė. Jie 
nori, kad mes tęstum tą kovą, kurią jie 
tęsė, dėl kurios jie mirė.

Žuvusis Antanas Mazurka buvo Lie
tuvių Literatūros Draugijos narys—bro
liai ir seserys, remkit tą organizaciją, 
patapkit jos nariais; plėškit apšvietą.

Antanas buvo Aido Choro narys, dai
nos ir meno mėgėjas, — jaunime, stip
rinki! šį puikų, šį garbingą chorą, kurio 
vienas narys atidavė savo, gyvybę už 
žmonijos laisvę,—stokit choran ir plėškit 
laisvės dainą!

Antanas buvo Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos narys,—stiprinkim ir auginkim 
komunistinį judėjimą; stokite Komunis
tų Parti j on, remkite josios vajus, josios 
spaudą, josios darbus; artinkim socialis
tinės santvarkos įsikūrimo dieną!

Antanas kovojo ir mirė už tai, kad 
demokratija nemirtų, kad fašizmas ne
galėtų įsigalėti, — mūsų visų pareiga 
tęsti tąjį garbingą jo darbą. Burkimės 
į vieną didelį demokratinį frontą,—ko
munistai, socialistai, liberalai, katalikai 
ir visoki kitokį žmonės, kuriems rūpi de
mokratijos išlaikymas. Padėkime Lietu
vos žmonėms demokratiją atsteigti ir ap
ginti savo krašto nepriklausomybę, pa- 
dėkim Ispanijos respublikai, padėkim pa
vergtai ir supančiotai Vokietijos, Itali
jos ir kitų fašistinių kraštų liaudžiai iš
silaisvinti ir, svarbiausia, žiūrėkim, kad 
Amerikoj niekad fašizmas negalėtų įsi
stiprinti.

Tik šitaip dirbdami, mes tikrai pa
gerbsime žuvusįjį Antaną Mazurką ir 
kitus tūkstančius kovotojų, paguldžiu
sių savo galvas Ispanijoj už demokrati
ją!

STEIGIAMAS PIRMASIS 
DISPANSERIS

Prieš keletą savaičių kelio
lika veiklesnių Marijampolės 
inteligentų įsteigė kovai su 
tuberkulioze draugijos skyrių, 
kurio valdybon išsirinko: pir
mininku — dr. Žilinską, iždi
ninke — Kalendrienę, sekre
torium — adv. Liūdžiu, na
riais P. Natkevičių ir Volber- 
gienę. Skyrius visų pirma 
numatė įsteigt Marijampolėj 
dispanserį, kuris aptarnaus ne 
tiktai patį miestą, bet ir ap
linkinius kaimus. Šito dis
panserio vedėja pakviesta gy
dytoja A. Dailydonienė, o gai
lestingąja sesute — Galatin- 
čienė. Dispanseriui patalpos 
surastos Basanavičiaus aikštėj 
Nr. 13. Manoma, kad po sa
vaitės, gal kiek vėliau, jau ši
tas dispanseris pradės veikti.

Jau Atidaryti Dr. A. Biržiškos 
Vardo Sveikatos Namai 

Viekšniuose
šią savaitę Viekšniuose ati

daryti dr. A. Biržiškos vardo 
sveikatos namai. Dr. A. Bir
žiška buvo žymus anų laikų 
lietuvių veikėjas, plačiai žino
mas gydytojas, ir išmokslinęs 
Lietuvai 3 sūnus — profeso
rius. Tuos namus savo lėšomis 
pastatė profesoriai Mykolas, 
Vaclovas ir Viktoras Biržiš
kos. Namų atidarymas viekš- 
niečiams buvo didelė šventė— 
iškilmės, į kurias atvažiavo 
daug žmonių. Į atidarymą bu
vo nuvykę ir visi trys prof Bir
žiškos ir nemaža kitų svečių iš 
Kauno.

SSSR Automobilių
M. I. Vis Didėja

Jau atgabentas dar vienas 
transportas SSSR automobilių 
M. I. '

Reikia .pastebėti, kad kiek
vienas SSSR automobilių 
transportas labai greit išpar
duodamas, ir nenuostabu, nes 
šios markės automobiliai aukš
tai sėdi ir artėjant rudeniui, 
purviniems keliams yra' labai 
patogūs.

“L. ž.”

Klausimai ir Atsakymai

rinų motinų ir tt. Budavoja karo laivus 
ir kitos šalys.

Dabartiniai laivynai demokratinių- ša
lių—Jungt. Valstijų, Francijos ir Angli
jos siekia 4,545,692 tonų; fašistinių—Vo- 
kietijos, Italijos ir Japonijos 2,151,724 to
nų. Demokratinės šalys turi du laivus 
prieš fašistų vieną. Bet fašistai sparčiai 
budavoja savo laivynus.

D. M. š.

Klausimas
“Pasaulio Lietuvyj”, num. 

9 (12) rašo apie šių metų 
Lietuvos valstybės biudžetą 
ir daro palyginimą su Len
kijos valdžios gautomis pa
jamomis - pelnu iš gyvento
jų. Rašo: “Lietuvos gyven
tojai savo darbo pajamų 
duos valstybei kiekvienas 
po 139 lt., o Lenkijos tik po 
70 lt.”

Kaip tą suprasti ? Man at
rodo, kad Lietuvos kiekvie
nas gyventojas turi sumo
kėti valdžiai tiesioginėmis 
ir netiesioginėmis mokesti
nes po 139 lt., o Lenkijos tik 
70 lt. Taip, gali būti ir tie
sa, kad Liet, gyventojai ap
dėti mokestimis, ypač netie
sioginėmis k. t., pabaudo
mis, muito ir pan., bent du 
kartu daugiau, negu Lenki
jos gyventojai. Bet tai, ro
dos, “Pas. Lietuv.” neturė
tų tuo džiaugtis, kad mūsų 
valstiečiai apdėti tokiomis 
didelėmis mokestimis, virši
jančiomis kaimynines vals
tybes bent du kartu. Pra
šau “L.” redakcijos paaiš
kinti, taip ar ne?

J. L.
Atsakymas

Žinoma, kad neturėtų di
džiuotis, bet didžiuojasi. O 
priežastis tame, kad “Pa
saulio Lietuvis” yra Kauno 
valdžios leidžiamas ir todėl 
turi teisinti tą valdžią.
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• Information Please: What is 
the Mass. LMS District doing to 
remedy the lack of directive talent 
so many choruses complain about?,..

• A picture ofiten speaks more 
than a thousand words. For that 
reason we are using the unusually 
large (for the LYS) cartoon show
ing public opinion in America of the 
horror now sweeping Germany. Re
liable commentators state that the 
Catholics are next in Hitler’s vain 
attempt to preserve a tottering re
gime. The sight of death and ter
ror, however, does not satiate an 
empty stomach . . .

•The newest comedy on the In
ternational Scene is Lithuania’s 
moves to establish friendship with 
Poland. The effort is both sad and 
humorous; you can’t play one fas
cist against another and escape 
from both. Lithuania’s only hope 
of independence is a foreign policy 
built along lines of cooperation with 
the Soviet Union.

•Just a Reminder: The subscrip
tion drive of “Laisvė” is still going 
on and the necessity of aiding the 
newspaper continually grows. The 
necessity of a newspaper which acts 
as a nucleus for Lith-American ac
tivity is obvious. Youth can do their 
share by getting their parents and 
friends to subscribe ...

•We hear that Bunni Sovetsk! of 
Chicago has joined with Anthony 
Stellmok in the task of gathering 
material for a history of Chicago 
Lithuanians . . . This reminds us 
that Louis Adamic, famous writer, 
has asked the Voice Publishers for 
material on Lith-American history 
for a book he is preparing to show 
what immigration has done to make 
America the power it is . . .

• We do not know what the 
Voice is doing about the proposal 
mentioned above. We would, how
ever, suggest that a committee re
presenting Lith-American organiza
tions of every strata be set up to 
compile a clear and simple picture 
of just what Lithuanians have ac
complished in America. We would 
like to see some Lith-American 
youth groups take the initiative in 
forming such a committee . . .
• Pittsburgh has the habit of be

ing in the discussion of this and 
that every now and then. The ( 
Smokey City, readers will remem
ber. was host to the LDS Olympi- | 
ad and Convention held in August... į

•The N. Y. Police Department 
received a cluster of red roses as 
a Thanksgiving present. We sug- . 
gest orchids for George Dlmltroff 
because of his clearness in explain
ing how the unity of the demo
cracies can stop fascism, and ivy 
for Neville Chamberlain because of 
the stab-in-the-back being current
ly planned for Spain . . .

CHESS, CHECKERS T 0 U R N A M E N TI How to Hake.Love Last Glossary of Terms 
r a iwrc ct a dt uirnwrcn a v IM dvi vw Forever-In Six For FemaleGAMES START WEDNESDAY IN B’KLYN

BROOKLYN, N. Y.—It’s been in the air, it’s been discussed 
and prepared for and now the time has come for the actual run
ning of the Brooklyn .Chess and Checkers Tournament. The first 
LDS-sponsored tourney to find the chess and checkers champions 
will enter the p r e 1 i m i n aryS—•-------------------------------------
stages this Wednesday evening
at the Citizens’ Club on Union Ave.

All those who have registered 
will enter the elimination games at 
8 p. m. to test their ability to reach 
the two crowns at stake. Each con
testant will play three games with 
another entrant, and the winner will 
meet the winner of another pair of 
players. In this way the field of 
players is constantly narrowed un
til only two are 
the championship.

The preliminary 
nesday will have 
under way but entries will still be 
accepted for the games each weel 
that will be held during the Decem
ber. Before the year is c._. -------
lyn will see two Lithuanians proud
ly showing their medals won in the 
first tourney of its kind in this city. |

Registrations 
ken by 
Adolph 
lius, so 
fight!

Turkey, etc.
Featured at 
Builders’ Party

Easy Lessons Football Fans
school” 
Drexel 

by the

marriage
at the
Church
Cox for young

to know how to 
married and be

If somebody tweaked your nose it 
would have fallen off it was that 
cold, but the dismal weather did not 
stop the 35-odd members and 
friends of the Brooklyn Builders 
who came to their Thanksgiving 
Feast. Thursday evening.

ų I A beautiful turkey, pleasing to 
I the eye and delicious to the palate, 

over Brook-1 was carved so carefully by Alda Or
man and served to the members by 
Mary Brown. Short shrift was made • 
of the excellent food and the branch 

are now being ta-, president, 
Peter Taras, John Orman, I with a 

Nedvara, t— -------- ------
sign up now and enter the

left to meet for

games this Wed- 
the contest well

cast

into 
find

Over 500 Attended 
Mazurka Memorial

4 -------------
Five hundred people jammed the 

Memorial Meeting for the late An
thony Mazurka, Worcester youth 
who died while fighting for the 
Spanish Loyalist Government. Re- 
presentatives from various political 
and fraternal organizations spoke j 
and stressed the need for a broad 
antifascist organization to combat 
the menace of Fascism. All speak
ers gave their condolences to the 
family and relatives of the Mazur
kas and pledged to carry on the 
anti-fascist work of Anthony Ma
zurka. A plea for finances by Joe 
Sakalauskas, returned veteran from ( 
Spain, netted some sixty dollars 
which will be turned over to the 
Friends of the Lincoln Brigade. 
Talk is widespread over the histo
rical speech made by Roy Mizara,

< Laisve editor.
Numerous telegrams from other 

cities were received giving their 
condolences to the family and prais
ing the work of Anthony Mazurka. 
Resolutions urging the lifting of 
the embargo against Spain and pro
testing the treatment of Catholics 
and Jews in Hitler Germany were 
unanimously adopted and sent to 
the President of the United States 
and to the Secretary of State, Cor
dell Hull.

Portraits of Anthony Mazurka 
were given to his family and the or
ganizations he had worked with. 
The committee wishes to thank eve
ry individual and organization who 
helped make this affair a success 
and especially to thank the people 
who came from out of town. The 

( Aido Chorus responded admirably 
and we thank you for the array of 
flowers that was sent to the affair.

F. A.

Following an old custom, Japan
ese men remove their shoes before 
eating meals. They are not embar
rassed by holes showing prominent
ly in their socks for they carry a 
“spare” which is calmly pulled over 
the damaged one.

purer

parks coh'

can reach
any time

But since this 
put up to the 
am going to 
choice should

NY-NJ FORM LDS YOUTH COUNCIL 
TO REHER BRANCH ACTIVITY AND 
MEMBERSHIP IN THE METROP. AREABetween Halves—Where you find 

the hot-dog, if you look under the 
mustard.

End Around — Football games 
usually end around five o’clock.

Fake Pass—One that they refuse 
to honor at the gate.

Forward Pass—A free ticket that 
admits you to a seat, up front.

Interference—What you get when 
you’re trying to listen to the game 
on the radio.

Kick Formation —A growth on 
the back resulting from a kick.

Kick-Back — What, the star 
back gets when the receipts 
counted.

Quarter — What the 
has left after buying 

from the specs.
Guard — The fellow

ELIZABETH, N. J. — Delegates from four branches met in 
this city Sunday to discuss better methods of coordinating youth 
activity in the Metropolitan area of New York and New Jerseys 
After two hours of discussion the delegates from Brooklyn, Eli
zabeth, Newark and Richmond® 
Hill voted to elect a .Council 

. which would act as I 
I t hrough which the

CHICAGO.—A “ 
will be conducted 
Park Presbyterian 
Rev. Clinton C. 
people who want 
get married, stay 
happy, too.

Mr. Cox said in announcing the 
six-week course that representatives 
of young people’s groups of mar
riageable ages in his church had ;
ed that “marriage be brought, 
in the open for discussion.”

Some of the subjects of the 
riculum included:

“Meeting the Prospects.”
“'rhe Danger of Flirtation.”
“Where to Go- How Much 

Spend.”
“The Hide and Seek Attitude.”
“The Engagement Period.” 
“Limits and Liberties.” 
“Wedding Service.” 
“Elopements.” 
“Burn

, ried.”
i Mr. Cox invited submission of 
data on the various topics by ex
perienced members of his congrega
tion.

the Bridges—Stay

ask-
out

cur-

to
full-
are

Mar-

boy 
those

they 
while

the nucleus 
LDS youth 

branches can be strengthened 
their membership increased.

Discuss Problems.

and

Pittsburgh: 
Heart of the 
Keystone State

the 
was elected 

the conference apd 
Secretary of the Na- 
Committee, explained 

for which the meeting

probably know by this 
SLA main office has to 
into the State of Penrt- 
The choice of the city 

left up to the members 
i in December oi* 
really should not

As you 
time, the 
be moved 
sylvania. 
has been 
to be voted on 
January. This i 
be necessary as the Detroit Con
vention voted to move the main 
office to Pittsburgh, 
matter is going to be 
members directly, I 
show you why your 
be Pittsburgh.

FIRST: Pittsburgh is located In 
the center of the SLA empire. It 
is practically an overnight trip from 
every Lithuanian community in the 
United States, 
miles 
from 
troit, 
miles 
from 
reached from all the cities by ei
ther rail, air, or highway. We 
have four main line railroads, three 
airlines, and two national highway’s 
serving Pittsburgh. One 
Pittsburgh at practically 
of the day or night.

SECOND: Pittsburgh

Last 
friend 
tickets

Left
leave in charge of the gate 
the game is in progress.

Punt—The lowest form of wit, as 
exemplified by this.

Sideline—What the coach does af
ter the football season to support 
himself and family.

Triple Pass—If you have a power
ful pull with the coach, you get a 
pass good for three.

Triple Threat—What the seams 
of the football are sewed with.

Irwin S. Levy.

Stanley Rengle, member of 
Elizabeth Vanguards, 
chairman of 
John Orman, 
tional Youth 
the purposes
was called. The delegates considered 
various methods of increasing sports 
and educational activities. Of parti
cular importance was the decision 
to form discussion forums to act as 
organizational-practice for the train- 

I ing of new leaders. New youth 
branch organization will be another 
important job for the council.

Elect Council.

Tony Sineus, concluded 
few appropriate words 

and Walto/Kubi-1about bcin£ thankful on this day 
I for having a swell LDS club pre
senting affairs like this one. Pic
tures of the hungry gobblers were 
taken with a flash-bulb camera by 
the Stupor brothers—the one of Vit- 
ty Pasko at a table all by himself 
should prove to be an artistic mas
terpiece. Upon the conclusion of the 
supper 'Pony, on behalf of the 

i branch, presented Mrs. A. Brown

The Modern Dictionary
off this tattered

the mighty sky, 
nothing there but

If I should
coat

And go free 
If I should

a vast blue,
Echoless, ignorant, what then?

Time spent in getting even would , w’th a present for her splendid co- 
be better spent in getting ahead.

A miss is as good as her smile!

a
In poker a good deal depends 
good deal.

The world’s most curious 
iS’» a woman who isn’t.

on

thing

Love is an external stimulus 
giving pleasure.

What! It has no effect upon the 
appetite?

In beauty, faults conspicuous grow 
The smallest speck is seen on snow.

■ operation -in helping to make the 
1 party success by donating freely of 
her time.

Thanks for: The memories... Of 
turkey and cranberry sauce, 
wax imitation glass of beer, 
real thing... The comm.’s work in 
decorating the hall with leaves. The 
use of Mary Brown’s hall (at no ex
pense!). Dance music over the ra
dio. New faces. Chit chat. Sliding 
home on the ice. In short, a lovely 
evening and may we have more of 
them.

He:
She:

My treasure!
My treasury!

A 
and

—Attena.

PREFERENTIAL SHOP... Here, 
the management in hiring gives 
preference to members of the union 
with which it has a contract. 7" 
the desired new employee is un
available through the union, the 
employer may hire from non-union 
sources. ■ Either immediately or 
within a fixed period, the new em
ployee must join the union.

RACKETEER UNIONS... There 
arc none. Sec: “Labor Racketeer.”

RANK-AND-FILE . . . The bulk 
of the working members of a union, 
as distinguished from the union’s 
officers. Derives from the military, 
where the rank-and-file is composed 
of privates and non-commissioned 
officers in contrast to commissioned 
officers. In unions where the rank- 
and-file participates in policy mak
ing and all activities of the union, 
democracy and strength are as
sured.

If | RUNAWAY SHOP ... A produc- 
" tion plant that has been removed 

to another territory by its owners 
in order to evade union regulations 
or state laws that protect the wel
fare of the workers. Such factories 
and mills usually move to back
ward states or areas where labor 
organization has not made much 
headway. The textile industry de
serted the north for the south to 
gain such advantages for the em
ployer. Many • states advertise 
“cheap labor,” often meaning woman 
and child labor, to attract such en
terprises. Employers’ organizations 
and Chambers of Commerce some
times provide free sites; and local 
politicians will promise protection 
against pickets. Such shops endan
ger union standards elsewhere.

After the discussion the Confe
rence elected a committee of three 
to the conference, four other mem
bers to come from the branches — 
one each. Anthony Paciunas, Mary 
Brown and Keistutis Michelson ac
cepted to be on the Council and the 
meeting adjourned.

That evening at the Vanguards’ 
headquarters a dance was held to 
celebrate the birth of the NY-NJ 
Council. Motion pictures of the LDS 
Olympiad and Convention were 
shown, as well as a comedy which 
closed the day for the delegates 
who were going home to rest after 
the day’s good work.

Ocean liners, using blankets 
glass 
place 
been 
tons, 

. than

of 
inwool around steam lines 

of ordinary insulation, have 
lightened as much as 380 
or the equivalent of more 

4,000 passengers.

SPEAK! CRY OUT! LET THE TRUTH BE KNOWN! NEWSPAPER CARTOONS REFLECT INDIGNATION 
SWEEPING AMERICA AT NEW FASCIST OUTRAGES IN GERMANY

Pittsburgh is 440 
from New York, 468 milejs 

Chicago, 318 miles from De- 
547 miles from Hartford, 668 
from Boston, and 368 miles 

Baltimore. Pittsburgh can be

is the in
dustrial center of the world. The 
value of Pittsburgh’s manufactured 
products per year exceeds that of 
each of forty states. . /

The Pittsburgh district!.’ has coal 
of the finest quality sufficient to 
•ląsf at least 300 years.

More coal, steel, gravel and other 
bulk tonnage was transported on 
Pittsburgh’s three rivers than on 

.the Suez and Panama Canals com
bined in any average month.

THIRD: Pittsburgh is a city of 
art and culture. '•

In the civic center more than one 
hundred million dollars is represent
ed in magnificent, structures whkA 
constitute one of the most striking 

: architectual groups possessed by 
1 any American city.

One has only to see our Oakland 
; district and marvel at the sheer 
beauty of its buildings. Our Cathe
dral of Learning, only skyscraper 

’schoolhouse in the world; H. ,J. 
•Heinz Memorial Chapel; Mellon in
stitute, already known as the “La- 

i boratory of the World”; Stephen 
C. Foster Memorial Theatre and 
Shrine; Carnegie Institute, whefre 
the only annual International Art 
Exhibit in America is held; Soldiers 
and Sailors Memorial Hall; Pitt 
Stadium; Forbes Field; and many 
others.

Pittsburgh has three Universities' 
and a College for Women, with 
an approximate total registration of 
20,000 students. The Pittsburgh 
Public School system is considered 
to be the finest of any large etty 
in America.

FOURTH: 
Pittsburgh are 
other city in

Temperature 
aged only two days a year that 
hit as low as zero and only fif
teen days a year that hit as high 
as 90.

Only one city, Seattle, has 
water than Pittsburgh.

Pittsburgh has more rooms 
eight largest hotels than any 
city in America except New 
Chicago, or Detroit.

We have twenty four 
taining 1,857 acres in Pittsburgh 
proper. Schenley Park is rivaled 
only by the city park of London, 
England. .

Allegheny County has more golf 
courses than any one county in 
America and the Oakment course is 
considered by the professionals as 
one of the very best in this coun
try.

I hope that in the few facts listed 
above I have convinced you that 
Pittsburgh is the ideal spot for the 
main office of the SLA. So for the 
good of the Lithuanian Alliance of 
America, let’s all vote to move it 
to Pittsburgh, the city that Is 
“Halfway from everywhere.” 

Vltty Virbickas.

a

Living conditions in 
on a par with any 

the United States. ( 
for 65 years a ver

in its 
other 
York,

A star is never lost 
That evef once was seen. 
You always can be

What you might have been.
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WPA Nelaimėse Pageltos Armija

Hartford, Conn

•AW •/*<•-*

mobilizavimui bile 
bile vietoje, kur tik 
užpuola Jungt. Vals-

atgaivinimo
Pabėgėliai buvo šelpti, aprė
dyti, jiems vietos rasta, jie ga-

Jos Veikimai Samdo Suvirs jos darbą. Pristatymas tokio 
100,000 Naujos Anglijos

Valstijose

Baisi audra, kuri užpuolė

UPTON SINCLAIR

(Tąsa)
Iš tikro tai gali į pašėlimą įvaryti ir taip stiprų vyrą, 
jeigu reikia gulėti ant nugaros ir matyti, kaip daug kiti 
dėl tos priežasties turi nukęsti. Čia atsikartoja pasaka 
apie prikaltąjį Prometėjų. Taip gulint lovoje, Jurgiui 
visokeriopos mintys užeidavo. Pirm to jis visgi maloniai 
žiūrėdavo į gyvenimą; rods, turėdavo sunkenybių, bet 
tai vis ne tokios, kad joms užėjus turėtum visiškai nu
sigąsti. Dabar, naktį, kada jis gulėdavo vartydamąsis ir 
negalėdamas užmigti, jam rodydavosi visokeriopos 
šmėklos, kurios jį juo labiau baugino, kad net jo plaukai I 
pasistodavo. Tai buvo vistiek, kaip ir kad matytum žemę! . . ... .
slenkant iš po tavo kojų; kaip kad puolant į bedugnę į temis vadžioja. Ar jūs galiterasti ką meilesmo, kas taip 
prapultį, į gilią prarają. Taigi gal ir teisybė, ką jam .....   ’""° "
kiti kalbėdavo apie gyvenimą, kad geriausios žmogaus

kestra, po vadovybe drg. V. 
Visockio. Choras su Orkestrą 
savo užduotį atliko labai ge
rai. Melodijos susirinkusiems 
patiko.

B. Ramanauskiutė sudaina
vo solo. Jos malonus balsas 
užžavėjo klausytojus, kurie 

į nenorėjo paleisti ją nuo stei- 
1 čiaus.

A. Rusevičiutė, nors jauna 
labai gražiai

Paterson, N. J

Hudson, Mass

po- 
šei-

nuoširdžiai 
patarimus, 
Hartfordo 
punktais.

iš sykio
vietoj, bet

jau
Da-

Komisi- 
draugų, 
Jokšui. 

žingsnis
prie pro-

dabartinį “Lais- 
Visi 

kitam

Antrad., lapkričio 29, 1938

kad iškolektavęs iš 9 senų na
rių duokles. Tai jau jis viso 
gavo naujų narių šiam vajuj 
17, ir dar gavęs “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Tai ištikrų- 
jų draugo Margaičio atliktas 
gražus darbas dėl darbininkiš
ko judėjimo.

Kuopa išrinko 2 delegatu į 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Connecticut Valstijos Apskri
čio konferenciją, kuri atsibus 
lapkričio 27 d., Waterbury.

Buvo išduotas platus rapor
tas iš atsibuvusios ALDLD 3 
Apskričio konferencijos. Iš 
raporto paaiškėjo, kad likosi 
pravesta nemažai įvairių nu
tarimų, kurių atskirai neminė
siu, kadangi išrinktasis suva
žiavimo korespondentas apra
šys plačiau. Tėmykite “Lais
vėje.”

Paaiškėjo iš raporto disku
sijų rengimo komisijos, kad 
artimoj ateityj bus surengtos 
didelės diskusijos, į kurias bus1 

susodinti, šaukiama visi lietuviai, nežiū-, 
rint, kokių būtų įsitikinimų. 
Šiuo momentu yra dėl apkal
bėjimo svarbių klausimų.

Taipgi buvo pakeltas klau
simas apie 
vės” vajų, 
davė viens 
kaip pasekmingiau 
komitetą pakelti 
Teisybė, Hartfordas 
pasirodė pirmoj
šiuo tarpu yra pusėtinai atsi-

Kiek aš esu patyręs iš

Sklokos likučiai dar vis dūsauja 
Bucharino.

Literatūros Draugijos 84 kuo
pos lapkričio mėn. susirinkime, 
besvarstant įvairius reikalus, į 
susirinkimą atėjo J. J. Dulkis, 
su labai “svarbiu” reikalu, kaip 
jis sakė, ir kuopą kvietė, kad. 
jie ir mes bendrai surengtume 
debatus; o Stilsonas “grynais 
faktais” įrodys, kad Buchari- 
nas ir kiti nuteisti ir sušaudyti 
Sovietų Sąjungoje, buvę šnipai, 
buvo “nekalti.”

kaip Antanėlio nusišypsojimas. Vaikas kas kart darėsi 
panašesniu į tėvą, Elzbieta sakydavo, ir tą atkartodavo 
kelis kartus per dieną, nes patėmijo, kad tas Jurgiui' 
labai patikdavo; vargšė, įbaugintoji moteriškė dienomis1 
ir naktimis apmąstydavo, kaip suraminti įkalintąjį mil- pijanistė, bet 

paskambino.
Iš visų atžvilgių šis paren

gimas pilnai pavyko.
Programa Gerai Nusisekė

Lapkričio 6 d. atsibuvo pir
mas “Broadcast,” kurį suren
gė Laisvės Stygų Orkestrą, po 
vadovyste drg. V. Visockio. 
Nors orkestrą savo gyvavimu 
jaunutė, bet ji yra daug jau 
patarnavus dėl progresyviškų 
draugijų arba organizacijų. 
Už tai visuomenė nepamiršo 
ir j03, prisirinko tiek, kad var
giai galėjo visus 
žmonių, buvo apie 300.

Programa buvo turtinga. 
Daugiausia išpildė orkestrą ir 
pavieniai jos nariai. Jų dainos 
su muzika klausytojams pati
ko. O jau apsirengimas, tai 
tikrai artistiškas.

Buvo sulošti du veikalėliai. 
Vienas lietuvių kalboje, o ant
ras anglų, ir abu ne blogai iš
ėjo.

Smagu yra pažymėti, kad 
(jaunuoliai pratinami lošimuo- likęs. _ _ _
[še ir lietuvių kalboje. Tai iš to mūsų vajininkų ir vajaus kapi

tono, tai jie dar turi viltį at
sigriebti. Nemunas.

žiną, pavestą jos globai. Jurgiui, kuris nieko nenuvokė 
apie per amžius išsidirbusį ir visados nepasiliaujantį 
moterų veidmainiavimą, labai tas patikdavo ir jis šyp
sodavosi iš džiaugsmo; arba, pakėlęs pirštą prieš vaiko 

! akutes, pradėdavo vadžioti, tai į vieną, tai į kitą pusę ir 
į linksmai juokdavosi, matydamas, kad ir vaikas jau aku-

viliotų prie savęs, kaip kūdikis? Taigi Antanėlis žiū
rėdavo į tėvo vaidą su tokiu keistu rimtumu, kad Jurgis

spėkos gali neištesėti. Gali būti ir teisybė, kad tu gali Pradedavo sauktu 1 alaukit. JZiurek, ve, mama, jis jau 
stengtis, kiek tik ištesėdamas, dirbti, kiek tik pajėgda-1 ’ " ~ ~ ""
mas, ir tau vis gali nenusisekti ir tu nusigyvensi ir pra
žūsi. Tokios mintys buvo tarytum ledo ranka prie jo 
širdies; mintys, kad čionai, šiuose baisybių namuose jis, 
ir visi taip jam artimi, gali gulėti ir pražūti nuo alkio 
ir niekeno ausys negirdės jų šauksmo, niekelio rankos 
jiems pagalbos nesuteiks! Tai teisybė,—tai teisybė, kad 
čia, šitame milžiniškame mieste, su jo krautuvėmis, už
verstomis visokiomis gerybėmis, žvėriškoji pajėga terio- 
ja ir sunaikina žmogiškuosius tvarinius taip pat begai- 
lestingai, kaip ir gadynėje, kada žmonės turėjo urvuose 
slapstytis.

| savo tėtę pažįsta! Jau pažįsta, jau pažįsta! Tu mano 
širdele, tu šelmyti!”

(Bus daugiau)

Susirinkimas vienbalsiai .kvie
timą atmetė, kaipo bevertį laiko 
ir centų eikvojimą, nes tas jau 
senai užbaigta, visiems, kas tik 
blaivai protauja, jiems aiškus 
liaudies teismo nuosprendis. O 
kam teroristų-šnipų gaila — lai 
sau rauda ir už jų dūšią mel-

1 džiasi.

Ona tuo laiku uždirbdavo apie trisdešimts dolerių į A‘ ih ’ 91 a
menesį, o Stanislovelis apie tiyliką, piie tų dar reikia | užpakalyj palikdama mirtį ir
pridėti ką Jonas su Mare mokėdavo už prisilaikymą, i 
Atmušti nuo tos sumos nuomą, procentus ir mokėjimą 
už rakandus, jiems likdavo šešios dešimtys dolerių, o 
dar atskaičius už anglį, tai viso likdavo penkios dešim
tys. Jie stengdavosi apsieiti be dalykų, jiems ir gana 
reikalingų: jie dėvėjo nusenusius, nusitrynusius drabu
žius taip, kad šaltis juos turėjo visai savo rankose, o 
kada vaikų čeverykaičiai visai nuplyšdavo, tai dėvėdavo 
juos virvutėmis apsiraišioję. Ona buvo nesveika ir nors 
žinojo, kad jai tas kenkia, eidavo pėsčia į darbą, nors 
lytų, ar snigtų, nors jai būtų priderėję važinėti; jie 
nieko daugiau nepirkdavo kaip tik būtinai reikalingąjį' 
maistą ir visgi jie visi su penkiomis dešimtimis dolerių 
per mėnesį nelabai galėdavo išmisti. Jie gal ir būtų 
galėję prasimaitinti su tiek, jeigu būtų galėję gauti 
tyrą, be priemaišų maistą, vidutiniškai už tai užmokant; 
arba jeigu nors būtų žinoję, kur gauti, jeigu visi nebūtų 
buvę toki nežinėliai. Bet, žinoma, jie atėjo į svetimą 
jiems šalį, kur viskas kitaip išrodė, ir maistas buvo ki
tokia. Seniau jie buvo papratę turėti dikčiai rūkytų deš
rų, o ką jie dabar galėjo žinoti, kad pirktos Amerikoje 
dešros, buvo visai ne tokios: jų spalva padirbta chemiš
kais skystimais, taip pat chemišku būdu padirbta, kad 
josios dūmais atsiduoda, nors jos daugiausiai susideda 
iš “bulvių miltų”. Taip vadinamieji “bulvių miltai”, tai 
yra išmatos, kurios liekasi ištraukus iš bulvių krakmolą' 
ir alkoholį; juose jokių maistą suteikiančių dalelių Jau 
nelieka ir valgyti juos yra vistiek ką ir medžio į vidurius 
imti. Europoje po bausme uždrausta juos vartoti kaipo 
priemaišą į maistą, taigi tūkstančius tonų kas metai 
išsiunčia į Ameriką ir čia viskas sueina į sutaisomąjį 
maistą. Taigi tik pamislykite, kiek tokio maisto, kaip 
Šis, reikalauja vienuolika alkanų asmenų. Dolerio šešias
dešimties penkių centų dienai neužtekdavo visus išmai
tinti, kaip ten nebandytum; taigi kas savaitė jie išim
davo po biskelį iš banko, o kad pinigai buvo padėti 
ant Onos vardo, tai tas ir gelbėjo išimt Jurgiui neži
nant, ir tuomi tarpu tik Ona viena krimsdavosi dėl tos 
priežasties.

Daug būtų buvę geriau, jeigu Jurgis būtų visai 
sirgęs ir negalėjęs mąstyti, nes jis nebuvo taip aprū
pintas ir prižiūrėtas, kaip kiti ligoniai, ir galėjo tik 
vartytis nuo vieno šono ant kito. Tarpais, būdavo, pra
deda keikti, nepaisydamas nieko, o kai kada nekantru
mas taip būdavo jį apima, kad bandydavo atsikelti ir 
teta Elzbieta turėdavo gražumu prašyti, kad tik nesi
judintų. Elzbieta dažniausiai būdavo viena su juomi, 
taigi sėdėdavo greta ir glostydavo jo kaktą, pasakoda
ma ką nors, kad tik jį suraminti. Jeigu kada būdavo 
vaikams peršalta eiti mokyklon, tai jie visi žaizdavo 
virtuvėje, kur ir Jurgis gulėdavo, nes tai buvo viena
tinis kambarys, kuriame buvo pusiau šilta. Aršiausiai 
Jurgiui būdavo tada ir dažnai jis šokdavo ant vaikų 
kaip meška; bet jį perdaug ir kaltinti negalima, nes 
ir taip labai būdavo susikrimtęs, o čia vos pradės už
snūsti, kaip vaikai, rėkaudami, ir niaudamiesi tarp savęs, 
tuojaus išbudina.

Vienas dalykas, kurio teta Elzbieta galėdavo nusi
tverti, tai buvo mažytis Antanėlis; po teisybei tai net 
sunku pasakyti, kaip jie būtų galėję be jo apsieiti. Tai 
buvo vienatinis džiaugsmas, kokį Jurgis rasdavo tame 
ilgame jo įkalinime, dabar turėjo laiko žiūrėti į savo 
kūdikį. Teta Elzbieta, būdavo, padeda nuo drapanų raga- 
žę, kurioje vaikai miegodavo, šalę šieniko, ant kurio gu- 
lėjo Jurgis ir jis, būdavo, pasirėmęs ant alkūnės, ilgas 
Valandas žiūri į sūnų, ką tai svajodamas; Antanėlis, bū
davo, praveria akeles, nes jau pradėdavo daiktus pažinti, 
ir nusišypso—ir tai dar kaip nusišypso! Tada Jurgis 
pradėdavo viską užmiršti ir jausdavosi laimingu, nes 
jautėsi esąs pasaulyj, kur randasi taip puikus daiktas,

sugriovimą, iššaukė policijos, 
Tautiškos Sargybos, Raudono
jo Kryžiaus, viešosios naudos 
kompanijų pulkų, CCC ir 
WPA įstaigų suvienytas pa
stangas, ir iš vien jie visi stojo 
prie išgelbėjimo darbo, prie 
išgelbėjimo žmonių nuo sken
dimo, atitaisymo susisiekimo 
linijų, apvalymo griuvėsių iš 
paliestųjų apylinkių, jieškoji- 
mo karstų ir prižiūrėjimo be
namių ir kitų pabėgėlių.

Harry L. Hopkins, WPA 
administratorius nesenai pra
nešė, kad daugiau kaip 100,- 
000 WPA darbininkų, dirbo 
audros ir potvinio užpultose 
vietose. P. Hopkins oru atvyko 
iš vakarų pasitarti su prezi
dentu ir peržiūrėjo užpultas 
vietas. Iš p. Hopkins konfe
rencijos su valstijų gubernato
riais, planas priimtas, dėl toli 
siekiančio užpultų apylinkių 
atstatymo kaip ir tolesnį vedi
mą šito pašalpinio darbo, ku
ris pradėtas tuojau po audrai 
ir kuris tęsėsi be pertraukos 
per savaitę po nelaimės.

Visi darbininkai Rhode Is
lande, kur blėdis nuo audros 
buvo ypatingai didelė, buvo 
iššaukti prie šito taikos laiko 
mobilizavimo, WPA. viršinin
kai pranešė. Ir panašus ant 
didelės skalės mobilizavimas 
WPA darbininkų įvyko visose 
užpultose vietose, kuomet ant
ra apsaugojimo linija iš mote- 
rų-darbininkių, siuva muose 
kambariuose ir išdalinimo cen
truose, dirbo aplink laikrodį, 
pristatydamos reikalingus me- 
dikališkus reikmenis, maistą 
ir drabužių vietoms.

Kuomet viesulą kirto Char- 
lestoną, South Carolina valsti
joje, rugsėjo 29 dieną, 8:07 
valandą ryte, jau už valandos 
ir pusės po nelaimės, 9 :30 vai. 
ryte, vietinis WPA turėjo net 
400 vyrų prie griuvėsių pra- 
šalinimo, jr paliuosavimo pa
gautų žmonių namuose ir ki
tose vietose, ir prie prašalihi- 
mo užmuštų. Dienos gale ra
portavo Lawrenco M. Pickney, 
valstijos WPA administrato
rius, 750 vyrų dirbo ir se
kančią dieną net 1,200 stojo 
prie darbo.

Nelaimė Charlestone, kad 
nors ne tokia baisiai milžiniš
ka, kuri užpuolė Naują Ang
liją, vistiek parodė, jog ten 
mobilizavimas ir veikiančios 
pajėgos išsigelbėjimo ir atsta
tymo pulkų buvo tokio pat 
aukšto standardo, kaip ir ki
tose vietose, kur tik nelaimės 
užpuola, viršininkai praneša.

Gubernatoriai penkių Naujos 
Anglijos valstijų, kur audra 
kirto smūgį, vienbalsiai gyrė 
WPA taikos laiko armiją už

didelio skaitliaus darbininkų 
dėl greito darbo po išlavinta 
prižiūra, padarė galirpu už
baigimą atsitiktino darbo pa
baigoj 
audra

Tai
WPA _ ______
tė į užpultą vietą ir tuoj ėmė-1 ga]įma suprasti, kad susilauk-

• sime gerų vaidintojų.
Orkestros ir pavieniai na- 

.“.T. Gri- 
000 WPA darbininkų dirbo įg’as pašoko klasišką šokį; Iz. 
prie supylimo supylų, ir apsau- Ramanauskiutė dainavo solo, 
gojimo upių ir tiltų, kaip ir ir J. Ramanauskutis pagraji- 
prie išvalymo užkrėstų vietų ir no smuiku. Matytis, jis bus 

išnaikintų vietų, gabus smuikininkas. Jiems vi-

pačios savaites, kurioje 
užpuolė.
ne pirmas kartas, kad 
armijos būriai įsikraus-1

si už atstatymo darbo. Per vi- Į 
sus Ohio ir Mississippi upes 
klonius, 1937 m., kuomet di-

Beje, gi, o kodėl Stilsonas, 
“turėdamas” grynus “nekaltu
mo” faktus pabėgo, nestojo į 
debatus su d. A. Bimba Phila- 
delphijoj, rodosi, pernai?
• Labai daug supratimo įgautų 
ne tik d. Dulkis, o visi, kurie 
tik guldami ir keldamiesi Bu
charino dūsauja, jeigu atydžiai 
perskaitytų d. L. Pruseikos pa
rašytą knygelę “Išdavikai!”

Linksma būt girdėti, kad 
Grigaičio “ženikai” imtųsi dar
buotis anti-fašistiniam judėji
me, rengtų prakalbas, ar de
batus.

(lysis potvinis įvyko, net 150,-iiaai gražiai pasirodė.
* i i • • i t • i r v o o nn c nlrn Ir 1 n

sįems akompanavo pijami Al
da Pilkauskiūtė. Visi savo už-

vo maisto ir medicinų, drabu- duotis atliko gerai. Būtų pa
žini išdalinti, vaikai prižiūrė
ti, kuomet milžiniškas suardy
mo darbas ėjo sykiu su atsta
tymo darbu. Ir panašus pui
kus mobilizavimas darbas įvy
ko visose vietose, kurias 1936 
m. potviniai aplankė, kaip ir 
kituose atsitikimuose, kur gai
sras, potviniai, sausra ir pana
šios nelaimės įvyksta. WPA 
taikos laiko armija, WPA urė- 
dninkai nurodo, su jos re
zervu vyriškos pajėgos, stovi 
gatava 
laiku ir 
nelaimės 
tijose.

Keletas Pranešimų iš Mūsų 
Darbuotės

Lapkričio 4 d. atsibuvo pa
minėjimas 21 metų sukaktu
vių nuo įsisteigimo Sovietų 
tvarkos, kurį surengė Kom. 
Partijos vietinis “Lokalas” su 
prakalbomis ir programa. Pu
blikos dalyvavo nemažai, bet 
kaipo tarptautiniam parengi
me, turėjo būti kur kas dau
giau.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
drg. R. Minor. Jis yra buvęs 
Ispanijos civilio karo iš loja- 
listų pusės žinių pranešėjas. 
Kalbėtojas sakė, nežiūrint, 
kiek Hitleris su Mussoliniu 
fašistus gelbės, bet vistiek bus 
karas laimėtas susipratusių 
darbininkų, tai yra, lojalistų. 
Publika tą užgirdus sukėlė 
griausmingus aplodismentus. 
Drg. Minor taipgi labai pla
čiai kalbėjo apie rinkimus ir 
perspėjo balsuotojus nesiduo
ti suvilioti ponui McLewy, ba 
jis vistiek nelaimės, tik duos 
progą laimėti republikon'ams, 
kurie remia fašizmą.

Prakalba visiems patiko, 
ką galima buvo suprasti iš 
klausytojų ramaus užsilaiky
mo. Buvo renkama aukos dėl 
padengimo lėšų. Surinko ne
mažai.

Programą išpildė Laisvės 
Choras su Laisvės Stygų Or-

geidaujama, kad jie lavintų
si ir ant toliaus.

A. Rusevičiukė, 10 metų 
amžiaus, paskambino pijaną 
labai gražiai. Matytis, iš jos 
ateityje bus gera pijanistė.

Programoj dalyvavo ir Lais
vės Choras. Sudainavo kele
tą dainų, pritariant Stygų Or
kestrai.

Prie programos išpildymo 
prisidėjo New Britain Lietu
vių Radio stotis, vadovaujant 
ponui A. Reikui. Geriausi 
dainininkai — 2 merginos ir 2 
vaikinai — dainavo duetus ir 
ant galo sudainavo visi sy
kiu, kas publiką tiek užžavė
jo jųjų gerais išlavintais bal
sais, kad publika nenorėjo 
juos paleisti nuo steičiaus.

Po programos buvo šokiai 
prie geros muzikos.

Visą programą vedė drau
gė A. Urboniukė.

Aplamai paėmus, parengi
mas pilnai pavyko. Liks pelno 
apie $50.

Teisybė, užaugesni draugai 
ir draugės jiems prigelbėjo.

•Daugiausiai pasidarbavo drau
gė R. Gailiūnienė, iš anksto 
parduodama 50 įžangos tikie- 
tų, ir orkestros jaunuoliams 
arba nariams pasiuvo 8 baltus 
marškinius su gražiais pamar- 
ginimais.

Man teko šnekėtis su dau
geliu koncerto dalyvių. Visi 
labai pasitenkinę programa ir 
pageidauja tokių parengimų 
ir ateityje.

Iš Susirinkimo

.Lapkričio 14 d. atsibuvo 
ALDLD 86 kuopos susirinki
mas. Narių> šiuo kartu daly
vavo. neperdaugiausiai. Bet 
kai visi rimtai svarstė pakel
tus klausimus, tai nemažai jų 
likosi apkalbėta.

Paaiškėjo iš valdybos ra
portų, kad kuopa gerai pro
gresuoja. Viso/narių yra 80 
ir kone visi pašimokėję nari
nes duokles. Finansiškai taip
gi biskį pakilo.

Užrašų raštininkas drg. J. 
Margaitis, geriausias mūsų 
kuopos vajininkas, perstatė 6 
naujus narius ir dar pridūrė, kilėlių.

* * *
Labai gaila, kad šiemet tarp 

daugelio “Laisvės” vajininkų, 
Patersono vajininko nesimato. 
LLD kuopos susirinkime buvo 
dėta visos pastangos, kad d. 
Matačiunas, labai daug ir gana 
gerai tam darbe patyręs, apsi
imtų vajininkų, tačiaus atsisa
kė, kaip rodosi, dėl menko nesu-

Naudingas Sumanymas

Lapkričio 20 d. L. P. Kliu
bas turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Besvarstant savo vi
durinius reikalus, tapo pakel
tas kalusimas per advokatą A.
Jokšį, kad čia reikia suorga- sipratimo, iš pereitų metų. Bet 

dėl menkos klaidelės nereikėtų 
į viską ranka numoti, nes klai
dų tarp visų pasitaiko... 

* * * 
20 d. pas mus kal- 
sakant, lietuviškai 
žymiausias sveika-

nizuoti lietuvių jaunuolių 
sportas ir prirašyti prie L. P. 
Kliubo be įstojimo mokesties. 
Tam naudingam suanymui vi
si vienbalsiai pritarė, 
ja išrinkta, iš trijų 
vadovaujant adv. A. 
Tai yra pirmutinis 
jaunuolius pratinti
gresyviško veikimo, kurie atei
tyj gali sulošti labai svarbią 
rolę darbininkų tarpe.

Žinoma, iš sykio prižadėjo 
ir šiokią tokią finansinę para
mą dėl jų. Labai gerai, kad 
L. P. Kliubas susidomėjo jau
nuolių padėtim.

Taipgi ši organizacija, 
kaip visados, taip ir dabar, 
paaukavo iš iždo $5 T. D. A., 
kuris, daugiausia rūpinasi 
litinių kalinių būkle ir jų 
mynomis.

Dabar L. Pil. Kliubas 
pataisė iš oro savo namą,
bar stropiai taiso visą vidų. 
Manoma už poros savaičių už
baigti darbą.

Dabar labai visos draugi
jos nukenčia dėl svetainės, ne
gali nieko parengti, nė jokio 
veikimo nėra.

Su darbais taipgi nekokie 
pyragai. Kaip čeverykų, taip 
ir vilnonės visai menkai juda. 
Padirba porą, trejetą savaičių 
ir vėl ilsisi. O čia ateina šal
ta žiemužė, reikia apsirūpinti 
kuru, drabužiais ir t.t.

Ch. Urbonas, “Laisvės” va- 
jininkas, smarkiai darbuojasi. 
Reikia jam kreditas atiduoti, 
kad iš tokio mažo miestuko 
jis stovi 11-toj vietoj. Reikia 
pastebėti, kad nepadarytų gė
dos didesnėm kolonijom.

Kp. Korespondentas.

ĮVESTAS KARO STOVIS 
BOLIVIJOJ

La Paz, Bolivija. — Visoj 
šalyj įvestas karo stovis 
prieš sukilėlius. Sako, kad 
‘‘kairieji” bandę nuverst 
prezidento G. Buscho val
džią. Suimta 20 tariamų su-

»i<i« ntfriir wnftwii,i /luiaUteWM

Lapkričio 
bėjo, taip 
respublikai, 
tos užlaikymo patarėjas Dr. J.
J. Kaškiaučius. Daktaro kalba 
labai aiški — sveikatos, ant 
kiek galint, užlaikymas, tai di
džiausias žmogaus turtas, ga
lybė, vienybė! Tačiau, žmo
gus privalo įgyti visapusės ap- 
švietos, kad geriaus suprasti, ne 
tik sveikatą, o būtinai ir eko
nominę būklę pagerinti, kalbė
tojas sakė.

Daktaras išaiškino daug 
žmonėms negirdėtų medicinos 
moksle išradimų, kas galybes 
žmonių išgelbsti nuo nelaikęs 
mirties, jeigu žmogus, jausda
masis sergąs, ūmai kreipiasi 
prie gydytojo.

Buvo gana daug įvairiausių 
klausimų, tačiau kalbėtojas ga
na smulkmeniškai atsakė, pa
aiškino ir publika buvo pilnai 
užganėdinta.

Buvo rodomi ir judamieji, 
kalbantieji paveikslai, ką sutei
kė miesto sveikatos, tuberculo
sis įstaiga, dėka V. Malinaus
ko.

Šias prakalbas surengė Lie
tuvių ūkėsų Neprigulmingas 
Pašelpos Kliubas. Tai garbė 
Kliubui už tokį darbą!

Daktaras tarė storą ačiū pu
blikai už labai ramų užsilaiky
mą.

Teko girdėti, kad SLA 101 
kuopa, lapkričio 27 d., rengia 
prakalbas. Kalbės “Tėvynės” 
redaktorius K. Jurgelionis. Ši 
kuopa per daug metų nieko žy
mesnio neveikė.

Patersoniečiai galėtų daug 
kb žymaus nuveikti, tačiau trū
ksta bendrumo tarp vietos 
draugijų! P. S.

Vienna. — Hitlerininkai 
užpuolimais išveja žydus iš 
namų ir biznių; juos paskui 
valdžia užima, girdi, todėl, 
kad žydai “apleidę” tas nuo-
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Sovietų Sąjungos vadai dalyvauja Komunistines Jaunimo Sąjungos 20-ties me
tų gyvavimo sukaktuvėse. Iš kairės j dešinę: Ždanovas, Vorošilovas, Molo

tovas, L. M. Kagan ovičius ir Stalinas.

Wilkes Barre, Pa.

Žodis ALDU) VI Apskričio 
Kuopų Draugams

Atsišaukimas

Draugai ir draugės, 6-to ap-1 
skrieto kuopų komitetai, eili
niai nariai, “Laisvės” skaity- ■ 
tojai ir mūsų simpatikai. Krei
piuosi į jus su gan rimtu ir 
neatidėliojamų klausimu, ku
ris pats savaimi klabina mūsų į 
sąžinę ir neduoda jai ramy- 
bes, kad darbas, toli gražu, I 
neina tokia sparta, tokiu gy- j 
vumu, kokio mes visi ir visos 
pageidaujame.

Kuopų delegatai, pasiųsti j 
metinę apskričio konferenciją, 1 
kuri įvyko 23 dieną spalių, i 
Philadelphia,,Pa., išrinko muši 
apskričio komjtetan pilnai .pa-1 
sitikėdami, kad tie tarimai bei i 
pageidavimai geresnės dar-1 
buotės šio apskričio ribose, Į 
bus pravesti visu šimtu nuo
šimčių.

O konferencijos tarimai rei-.

Antra ir nei kiek nenuo- 
širdesnė mūsų darbuotės truk
dymo yda, tai bedarbė, ši yda, 
tai tikra sesutė anos ydos—aš 
jau persenas. Kaip viena, taip 
ir antra tos ydos nėra niekas 
daugiau, kaip tik paties savęs 
apgaudinėjimas.

Juk bedarbio kad ir ant 
taip vadinamo “relief” buvi
mas nesupančiuoja nei kojų, 
nei rankų ir jis juo daugiau 
turi liuoso laiko nueiti šen bei 
ten. šitos dvi ydos, draugai, 
neturi jokio pasiteisinimo! Jos 
nėra niekas daugiau, kaip tik 
mūsų darbuotės saužudystė ir 
nesužinus savo priešui pasi- 
tarnavimas! Jeigu jūs, kurie 
tomis ligomis sergate, pasi
jausite savo sąžinės, ji tą 
pati jums pasakys, ką ir aš 
pasakiau.

kalauja iš mūsų kad: a) dėti 
pastangas, idant būtų sustip
rintos nusilpnėjusios kuopos, 
kaip tai, Trentono, Freeholdo, 
Bethlehem ir 105 kuopa Phi- 
ladelphijoj; b) darbuotis to
kioj linkmėj, kad viso apskri
čio drauguose įsikūnytų glau
desnis solidarumas, širdingas 
draugiškumas, nuo kurio pri
klausys ir gyvesnis judėjimas 
apskričio darbuotėje; ir c) su
derinti, sukristalizuoti kuo 
tampriausiais ryšiais apskričio 
komitetą su kuopų komitetais, 
kad bendrai ir susiklausančiai 
dirbant, galima būtų nugalė
ti tas kliūtis, kuriomis iki šiol 
buvo užtvertas mūsų žygiuo- 
tės kelias.

Todėl aš kviečiu jus, pra
šau ir reikalauju iš jūsų, 
draugai, ypatingai kuopų ko
mitetai—meskite tas žalingas 
ydas ir ateikite apskričio ko
mitetui į pagelbą, kurios mes 
iš jūsų, o jūs iš mūsų privalo
me reikalauti.

Aš pasiryžęs pribūti bile 
sekmadienį ir bile kuopos su
sirinkime, tik su ta išlyga, jei 
kuopos komitetas sušauks pra
plėstą kuopos narių ir “Lais
vės” skaitytojų susirinkimą.

Aš irgi jau esu senas, bet 
neturiu laiko pasenti. Bedar
bis, kaip ir tūkstančiai kitų, 
bet mano nei kojos, nei ran
kos bedarbės nesurakintos.

Aš, kaipo apskričio komite
to paskirtas organizatoriaus 
pareigas eiti, su atsidavimu ir 
pagal savo išgalę, dėdamas di
džiausias pastangas, steng
siuosi vykdyti gyveniman, kad 
tie nutarimai tik nutarimais ir 
nepaliktų protokolų knygose.

Vienok, nei apskričio komi
tetas, nei organizatorius be 
jūsų, draugai ir draugės, pa
gelbės, be bendros su kuopų 
komitetais darbuotės, kad ir 
prie dideliausių pastangų, ne
gali visą apskričio darbuotę 
iškelti iki tokios aukštumos, 
kad visas veikimas, netruk
domai, galėtų žygiuoti pir
myn.

Pasiklausykime Savo Sąžinės 
Balso ir Prašalinkime Pra

gaištingas Savo Ydas

Jeigu nekuriu kuopų draugai 
nepageidauja manęs, tam yra 
dar 6 apskričio komiteto drau
gai bei draugės, kaip tai: 
Šmitienė, Muiokiūtė, Lipčius, 
Bendoravičius, Pilėnas ir Ži
linskaitė.

Iš jūsų, draugai, nusilpnė- 
jusių kuopų komitetai, apskri
čio komitetas reikalauja tik 
to: Sušaukite praplėstą kuo
pos susirinkimą, pareikalauki
te vieno iš apskričio komiteto 
draugų ir jis ar ji, jeigu apsi- 
ims pribūti, tai ir pribus.

Šis pareiškimas išimtinai 
kalba į nusilpnėjusių kuopų 
draugus, kaip tai: Trentono, 
Freeholdo, Bethlehemo, 105- 
tos kuopos ir Camdeno. Nes 
pirmutinė ir pati svarbiausio
ji apskričio komiteto užduotis,

į Kanados ir Jungtinių 
Valstijų Lietuvius!

Brangūs Lietuviai Tautiečiai:
Mes, Winnipego lietuviai, 

priklausantieji Sūnų-Dukterų 
Kanados Lietuvių Savitarpi
nės Pašalpos Draugijai, Lietu
vių Literatūros Draugijos 217 
kuop. ir visus Winnipego lie
tuvius vienijančiam Lietuvių 
Bendro Fronto Komitetui, AT
SIŠAUKIAME į visus Kanados 
ir Jungtinių Valstijų lietuvius 
su prašymu, kad pagelbėtu- 
mėt mums atlikti užsibrėžtą 
darbą.

O darbas tai yra toks: Mes 
visi Winnipego lietuviai, va
dovaujant vietinėms organi
zacijoms, sušauktam spalių 23 
d., 1938 m., visuotinam lietu
vių susirinkime, priėjom išva
dos, kad reikalinga įsigyti sa
vo svetainę, kurioje būtų ga
lima sėkmingiau vystyti kul
tūrinį darbą. Kadangi netu
rint savos svetainės, labai sun
ku yra vystyti visą organiza
cinį bei kultūrinį darbą ir at
likti lietuvių darbininkų priva
lomus reikalus. O tą trūkumą 
winnipegieciai jautėme jau 
per kelioliką metų. Nežiūrint 
to trūkumo, stengėmės veikti. 
Teko bastytis iš vieno kampo 
miesto į kitą. Pagaliaus pail- 
some besibastydami ir priėjo
me išvados, kad yra reikalas 
visiems stoti petys petin ir 
dirbti vieningą darbą.'

O kadangi dabar pasitaiko 
neblogomis sąlygomis Nupirkti 
svetainę, tai visi išvien Winni
pego lietuviai nutarė nepra
leisti progos, nors, žinoma, 
toks darbas yra labai sunkus, 
bet pasirįžimas bendromis jė
gomis, su tautiečių brolių-se-
serų pagelba, gal pavyks visas 
kliūtis nugalėti.

Tad ir kreipiamės į visus 
Kanados ir Jungtinių Valstijų 
lietuvius, nežiūrint įsitikinimų, 
prisidėti kiek kas išgalite su 
“aukomis.”

Mes turime viltį, kad bro
liai ir seserys, išgirs mūsų 
atsišaukimą, supras mūsų esa
mą reikalą ir paduos vienas

Kaip iš apskričio bei kuopų 
komitetų, taip ir iš eilinių dar
buotojų minties, pirmų-pir- 
sia turi būt net su šaknimis iš-

tai sustiprinti nusilpnėjusias 
kuopas.

Jeigu jūs, draugai, nesis- 
kaitysite su šiuom atsišauki-

rauta ta mus pačius apgau
liojanti yda—aš jau persenas.

Tai yda, nuo kurios mūsų 
visas veikimas skaudžiai ken
čia. Tai našta, kuri guli ant 
mūsų darbuotės pečių ir įna
gis mūsų priešui.

Nuoširdus ir atsidavęs dar
bininkų klasės kareivis, kuo
met jis pasiaukauja save ko
vai už savo brolių reikalus, 
kuomet jis įgudusiai grumiasi 
su priešu už savo ir visos dar
bo žmonių klasės principus— 
neturėjo, neturi ir neturės lai
ko pasenti!

mu, tai žinokite, kad už kuo
pos numarinimą atsakomybė 
puls ant jūsų sąžinės. Mes da
rysime viską, kas bus galima 
daryti. Bet, be jūsų, draugai, 
pagelbos, mes liekame bejė
giai daryti tvarką svetimam 
bute.

Tad prie darbo, draugai! 
Likviduokime netikusias savo 
ydas ir žengdami koja į koją, 
aukštai iškėlę mūsų kovos vė
liavą, žygiuokime pirmyn ir 
pirmyn!

Draugiškai, 
Senas Vincas.

kitam ranką, pagelbėdami 
mums atsiekti užsibrėžtą tiks
lą.

Taigi brangūs Draugai ir 
Draugės, ištieskime vienas ki
tam pagelbos ranką. Ir kas iš
girsite mūsų balsą ir atsiliep
site su pagelba aukomis, siun
čiant čekius, pašto perlaidas 
išpilkite A. Urban vardu, ir 
siųskite J. Paliliunas, 463 Ma
gnus Ave., Winnipeg, Man.

Jeigu kas siųstumėt pini
gais, prašome siųsti nurodytu 
adresu apdraustais laiškais..

Prie to, dar turim priminti 
visuomenei, kad svetainę nu
pirkti kainuoja du tūkstančiai 
dolerių ir jos atremontavimas, 
numatoma, maž-daug, kaštuos 
apie kitą tiek.

J. Paliliunas,
P. Pūras,
P. Gutauskas,
M. Vidrukas,
. Komiteto Įgalioti.

Visko po Biskį iš Mūsų 
Miesto

Mūsų valstijoj republiko- 
nams laimėjus rinkimus, ilgai 
trukšmavo gatvėmis visoje 
apielinkėje, keldami visokius 
lermus. Pirm rinkimų, jie va
rė savo bjaurią agitaciją prieš 
demokratų partiją, rėkdami, 
“Nebalsuokit už demokratus, 
nes jūs išsibalsuosit tokią val
džią, kokia dabar yra Sovie
tų Sąjungoje.” Visokius nie
kus jie kalbėjo per radio iš
tisas dienas.

—o—
Laikraštininkų streikas dar 

vis traukiasi. Laikraščių sa
vininkai dar vis nepasiduoda 
organizuotiems darbininkams 
ir tokiu būdu visos keturios tų 
geltonlapių išleistuvės stovi 
uždarytos.

—o—
Angliakasių padėtis neko

kia. Kurios mainos ir dirba, 
tai labai šlubuojančiai. Ma
žesnės kompanijos dirba kiek 
daugiau, bet ten dirbančių 
darbininkų padėtis apgailėti
na.

—o—
Balsavimams praėjus, ir be

darbių skaičius labai pasidau
gins, nes iš WPA darbų pra
dėjo paleist dideliu skaičium 
pavienius darbininkus.

—o—
Lapkričio 19 dieną čia įvy

ko didelė nelaimė. Septyni 
jaunuoliai, kurių sveikata bu
vo taisoma City Health Cen- Į 
ter, buvo tam paskirtomis die
nomis ten nuvežama išegzami- 
navimui jųjų sveikatos stovio. 
Tai lapkričio 19 dieną buvo 
paskutinė kelionė, nes juos 
vežanti mašina įvažiavo į mai
nų įgriuvimą ir visi jaunuoliai 
žuvo. Ta duobė buvo pilna 
vandens ir laikoma betvarkėj, 
žuvo 8 gyvybės! Vaikai bu
vo nuo astuonių metų'ligi 12 
metų. Iš vienos stubos buvo 
du broliai.

—o— 
Mirė Senelis V. Brokevičius

Lapkričio 20 dieną čia pa
simirė senas šios šalies gyven
tojas, Vincas Brokevičius, ku
ris yra žinomas daugumai šios 
šalies lietuvių. Čia prisieina 
nors trumpai prisimint apie 
jojo gyvenimą.

Vincas, kaip ir daug Lietu
vos jaunimo, paliko Lietuvą 
dar jaunas būdamas ir išvyko 
į Angliją. Ten kiek pagyve
nęs pasirįžo pasiekt šią aukso 
šalį—Ameriką. 1877 m. pa
siekė Mahanoy City, Pa. Ten 
Vincas netrumpą laikotarpį

vą, bet, karui iškilus, buvo 
grąžintas atgal iš Anglijos ne
pasiekęs Lietuvos. Sugrįžęs 
atgal apsigyveno Wilkes-Bar- 
rėj. Dirbo kiek kasyklose, 
paskui ilgą laiką šiaučiavo, 
turėjo čeverykų taisymo šapu- 
kę.

Sveikatai' sumažėjus, Vincas 
turėjo atsisakyt ir nuo savo 
amato, ir kapitalui pasibaigus, 
apie 4-ris metus gyveno šio 
apskričio pavargėlių namuose/ 
Iš ten išėjęs, ir vėl apsigyve-^ 
no Wilkes-Barre j, kur ir bai-- 
gė savo dienas. Mirė ligoni-, 
nėj visai trumpai sirgęs. Pa-' 
laidotas lapkričio 22 dieną. 
Laidotuvėmis rūpinosi miestas.

Visą laiką čia jojo buvimo 
jojo artimiausias draugas bu
vo K. Arrisonas, kuris jį vi
suomet lankydavo. Kiti vietos 
lietuviai neįvertino pasenusio 
darbininko, kaip turėjo būt
įvertintas.

Vincas būdamas geroj svei
katoj darbavosi darbininkiš
kam judėjime, daug prakalbų!
yra pasakęs, platinęs darbi
ninkišką spaudą, ir buvo dide
lis laisvamanis. Buvo sąži
ningas ir teisingas žmogus. 
Kalbant apie Sovietų Sąjungą, 
nors senas būdamas, sutiko su 
tos šalies tvarka ir su pasidi
džiavimu skaitydavo apie tos 
šalies dąrbininkų nuveiktus 
darbus.

Vincas baigdamas savo am
žių jau pusėtinai nedagirdėjo 
ir skundėsi su skaitymu. Bet 
šiaip dar vis neblogai atrodė.

Vincas Brokevičius gimė 
1855 metuose, Vilkaviškio ap- 
skrityj, Raminavos kaime.

Patartina, kad jojo buvę
draugai plačiau apie jį apra
šytų, ypatingai apie jojo nu
veiktus darbus.

Vincas čia vadinosi Wm.
B. Burk.

Veisiejiškis.

Anglai Streikuoja prieš 
Jaunamečiiį Samdymą

Sheffield, Anglija.—Sus
treikavo 2,000 darbininkų 
Vickers mašinšapėse, pro
testuodami, kad fabrikantai 
samdo jaunesnius kaip 21 
metų darbininkus.

NAZIAI “ĮSTATYMIŠKAI” 
APSIDIRBSIĄ SU ŽYDAIS

Berlin. — Feldmaršalas 
Goering, sakoma, “uždrau
dęs” toliau per pogromus 
naikint žydų nuosavybę. 
Valdžia, girdi, apsidirbs su 
jais “įstatymiškai.”

dirbo kasyklose. Atsibodus 
jam tas darbas, išvažiavo į 
plačią Ameriką ir gyveno dau- 
gelyj skirtingų vietų. Vėliaus 
buvo apsistojęs Milwaukee, 
Wis., kur išbandė savo dalį 
biznyje. Su savo giminaičiu 
laikė krautuvę ir karčiamą. 
Vėliaus gyveno Westvillej, 
Springfielde, Georgetowne ir 
kitur Illinois valstijoj. 1914
metais bandė važiuot į Lietu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus Susirinkimas Dėlei “Lais
vės” Ban kieto.

Ateinantį ketvirtadienį, 1 d. gruo
džio įvyks visų darbininkiškų orga
nizacijų visuotinas ir paskutinis su
sirinkimas, kuriame visi organizaci
jų nariai turi dalyvauti ir išduoti 
raportus apie tikietus, darbininkų 
skaičių ir sudarymas visos tvarkos. 
Susirinkimas įvyks 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. (279-281)

Gustavo P. Serrano (kairėj) ir L. M. Lawson 
—pirmasis .atstovauja Meksiką, o antrasis USA. 

Jiedu padarys įvertinimą tų žemių, kurias 
Meksikos vyriausybe atėmė iš amerikiečiū.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

GARS1NKITES “LAISVĖJE

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
, Prieš Forest Parkway 
Woodhaven, L. L, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717#

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

VARPO KEP v
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 Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pieš, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

i Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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N Yorko Zlnlov
Numirė Drg. V. Januška

Pereitą sekmadienį vėlai va
kare atvyko į mūsų namus 
draugai Januškienė ir Klimas 
ir pranešė, kad drg. Viktoras 
Januška jau miręs.

šeštadienyj pradėjo jaustis 
žymiai sunkiau. Sekmadienio 
ryte pradėjo smarkiai tint. 
Privačiu automobiliu nuvež
tas ligonbutin. Dar pats išė
jo iš stubos ir įlipo į automo
bilį. Pavakaryj gauta žinia, 
kad ligonis esąs “kritiškam 
stovyj.” Jo moteriai nuvykus 
ligonbutin, Viktoras buvo jau 
miręs.

Viktoras Januška

Velionio kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St., Brook
lyne.

čiadienyj), iš Bieliausko ko
plyčios j Alyvų Kalno Kapi
nes.

Tai

Dėl Drg. Januškos Fondo

“Laisvės” šeštadienio laidoj 
buvo pranešta, kad į drg. V. 
Januškos fondą jo kelionei į 
Kaliforniją Jau sukelta $123.- 
25. šeštadienio popietį drau
gai Z. ir M. Mozūraičiai dar 
pridėjo savo auką $3. 
viso sukelta $126.25.

Aido Choras buvo aukojęs 
$10. Gavę žinią apie mirtį, 
choro komiteto nariai nusi- 
sprendė už tą dešimtinę nu- 
pirkt gėlių vainiką.

Šiuos žodžius rašant dar 
nėra žinios, ką darys ALDLD 
138 kuopa su savo aukota 
penkine — paliks palaidojimo 
lėšų padengimui, ar pirks gė
lių vainiką.

Kiti aukotojai, manau, su
tiks pavest šį fondą padengi- galės pasirodyti su daug įvai- 
mui palaidojimo lėšų. Bet jei resne programa, negu pernai, 
kas iš stambesnių aukotojų į 
nori- savo auką patvarkyt ki-1 
taip, -tai prašau kuo greičiau
siai apie tai pranešti. Galite i 
patelefonuot “Laisvei” Stagg, 
2-3878

Drg. Januškos biografiją ApItHlkiclll Dfg. K, Balčiūną 
kas nors parašys vėliau.

J. Kuodis.

Iš Pavykusio Šv. Jurgio 
Draugystės Baliaus

Jau Šią Savaitę Protestuoja Atleidimą 
Iš WPA Darby

šv. Jurgio Draugystės 52-ras 
metinis balius įvyko 26 d. lap
kričio, Grand Paradise svetai
nėj. Kaip visi Junginės pa
rengimai yra skaitlingi, taip ir 
šitas buvo skaitlingas. Bet jau 
skirtingesnis, kaip, man prisi
mena, keliolika metų atgal: 
būdavo, susirenka šeimos, pri
siveža valgių ir baliavoja. Da
bar jau tokių šeimų tik rete
nybė matyti. Bet jaunimas, 
narių vaikai susirenka, ir gana 
skaitlingai.

Taip ir praėjęs balius buvo 
skaitlingas jaunimu, tai narių 
ir pašalinių lietuvių vaikai. 
Kaip atrodo, draugijai liks 
pelno dėl sušelpi m o narių.

Senas Narys.

Apart kitų Lietuvių Liau
dies Teatro žymiųjų ir veiklių
jų aktorių, kuriuos matysite 
vaidinant gražiausioje dramo
je “Miltų Vainike”, vienas iš 
jų yra tokiu:

Vaiky Mokyklėlės 
Pinuos Pamokos

.M

k s. i»d

Workers Alliance preziden
tas Willis Morgan pareiškė, 
kad organizuoti bedarbiai vi
sais galimais būdais priešinsis 
mažinimui WPA darbų, ypa
tingai žiemą. Siūlo palikti esa
mus darbininkus darbuose iki 
sausio 31 ir tuo pat sykiu 
kalant kongreso padengt 
bar padaromą nedateklių 
sario mėnesio paskyromis 
pos darbams.

Jei nebus padaryta koki 
specialiai patvarkymai, 7,000 
įsakyta atleist su gruodžio 
1-ma. Atleidžiamieji gausią 
1-2 dįenų įspėjimą. Kiti 3 tūk
stančiai darbų būsią sumažin- 

I ta laipsniškai, išėjusių priva- 
tinėn industrijon vietas nebe- 

, atpildant iš bedarbių.

rei-

va-

Drg. Ford Sugrįžo 
Iš Kubos

knyga “Negrai ir Demokrati- : 
n is Frontas.”

Fordas, žymusis negras ko
munistų vadas, yra Am. Kom. 
Partijos Centros Komiteto na
riu ir pirmas negras, kandida
tavęs į šalies vice-prezidentus 
nuo Frederick© Douglass lai
kų. Pirmu svarbiausiu patyri
mu jo gyvenime buvo nulin- 
čiavimas jo senuko Alabamoj.j 
Jis turi Fisk Universiteto 
laipsnius ir yra Pasaulinio 
Karo veteranas.

kričio 29, 9 vai. ryte, Šv. Jo
no kapinėse.

Liūdėsyj paliko dvi dukterį, 
Sofiją ir Oną židžiūnienę, 
Boston, Mass.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda - Levandahs- 
kas.

Industrinės Insurance Agen
tų Unijos Lokalas 30-tas iš
reiškė pasitenkinimą Valstiji- 
nės Darbo Santikių Taryboj 
kaltinimu Metropolitan Life 
Insurance Kompanijai už jos 
nedraugingumą darbininkams.

Tel. Evergreen 7-2375 L-137O

MIRE
Uršulė Danilevičienė, 54 

metų amžiaus, 64 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., mirė lapkri
čio 24, vakare. Pašarvota sa

lvo namuose. Bus laidota lap-

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

245 Graham Ave,

5 
£

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Svarbi Jums Naujiena
Kiekvienas atsilankęs turės surpryzą. Ateikite 
savo naudai, patirkite kas bus tas surpryzas.

Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

FRANK DOMIKAITIS

Ateities žiedo Vaiku Drau
gijėlės mokyklos pirmos pa
mokos įvyko šeštadienį, lap
kričio 26, “Laisvės” salėj. Su
sirinko nemažas būrelis moki
nių.

Turime pasidžiaugti, kad 
mokytoju lietuvių kalbos ir 
rašybos gavom sugabų jauną 
draugą, P. Baranauską, Lietu
voj baigusį mokslą, taipgi dir- 
baitį “Laisvės” spaustuvėj 
raidžių rinkėju, kur turi žino
ti rašybą.

Mokytoja dainų, deklamaci
jų, scenos veikalų yra M. Ra
moškaitė. Sugabiai mokina. 
Draugė M. Ramoškaitė pernai 
mokino, prirengė savo moki
nius draugysčių bei kuopų 
parengimams. Mokiniai ge
rai atsižymėjo jai vadovau
jant.

Šiemet mokyklos tvarkymo 
komisija darys susitarimus, 
kad kliubų, draugysčių bei 
kuopų parengimams mokiniai 
pildytų dalį programos. Todėl 

i d. M. Ramoškaitė šiemet pa
siryžus savo mokinius išmo.- 
kinti dar daugiau, negu per
nai. Didesnes mergaites ir 
berniukus, kurie turi didesnius 
balsus, sumokins duetus ar 
kvartetus. Ruošiasi tuojau su- 

; mokinti scenos veikalėlį. Atro
do, kad mūsų mokiniai šiemet

JONAS LAZAUSKAS 
jis yra daug kartų ir žymias 
roles vaidinęs; šiuo tarpu jis 
vaidins daktaro draugo—Ro
berto rolę.

Įsitėmykite, jog ta graži 
drama bus suvaidinta jau šią 
savaitę: 3 ir 4 d. gruodžio, 
Ukrainų Svetainėj, 101 Grand 
St., Brooklyne.

Veismūniškis.

Iš GROBIAMS TARĖS”

Pirmadienį sugrįžo iš 
bos James W. Ford, kur 
dalyvavo pirmame viešame tos 
šalies Komunistų Partijos su
važiavime. Jis turėjo su re
porteriais pasikalbėjimą, ku
riame pateikė savo įspūdžius 
ir žinių iš tos šalies partijos 
veiklos ir iš abelno gyvenimo.

Kaip tik šiomis dienomis 
išeina iš spaudos ir pirma jo

Kū
jis

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

šeštadienio vakarą, Šapalo- 
Vaiginio salėj, grupė šeimos 
draugių ir draugų surengė 
draugams Grubiams “sur
prise parę” paminėt jų vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Pokilin sukviesta apie 
200 publikos.

Pirmininkavo P. Grabaus
kas, kuris jubilėjantus pasvei
kint

RANDAVOJIMAI
Išsirandavoja fornišiuotas kamba

rys, pavieniui vyrui ar moteriai. Ga
ru apšildomas, yra ir karštas van
duo. Kreipkitės informacijų j "Lais
ves” ofisą. * (277-280)

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių
IS senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarup 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu toki* 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61tl

ir pavieniu.

S

s
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

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 Vilai Vakaro

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
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LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

pakvietė svotą J. Kal- 
ir svočią Vasiliauskienę, 
Mizarą, LDS pirmininką, 
atžymėjo, kad dd. Gru- 

susirinkta taip

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

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS IŠTAIGABROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

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

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Ūla taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

ir R. 
kuris 
bius pagerbt 
skaitlingai dar ir dėlto, kad
d. J. Grubis yra ir visuome
nės darbuotojas, nenuilstantis 
LDS budavotojas.

Paskiausia pakviesti patys 
jubilėjantai, kurie trumpai 
išreiškė padėką visiems už tą 
“neužmirštamą” įvykį. Po 
trumpų kalbų, tęsėsi vaišės ir 
šokiai iki vėlumos.

Iš Ukrainy Parengimo

IŠ PADĖKŲ DIENOS

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

dėkingas 
(Misevi- 
jam už-i

Lankyti galima: 
ir penktadie- 
8 vai. vakare, 
ir sekmadie- 
4 po pietų.

3 aktuose
Grihovodniki,” liet.

Dr. Herman Mendlowilz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

Brooklyn, N. Y
Roebling St.) 

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus ir

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Prašome draugysčių bei 
kuopų duoti užkvietimus.

Mokyklos Tvarkymo 
Komisija.

Specialis Geras Pirkinys
Old Maturitz Straight Rye 4 metų senumo 

$1.09 PU 90 pr°°f $2.09 kv. 90 proof
reguliarė kaina .$1.89 reguliarė kaina $2.69

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ift ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
TeL EVergreen. 7-1645

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo) Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
* Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė VVilliamsburgh’e

Sekmadienio popietį nuėjau 
į Greenpoint ligoninę aplanky
ti drg. Balčiūną. Dabar drg. 
jaučiasi jau kiek geriau, 
skausmai tik retkarčiais užei
ną.

Gydytojai galutinai dar ne
surado, kas jam per liga, nors 
jau kelis kartus egzaminavo. 
Suranda, kad jis yra turėjęs 
skilvio opas, bet jos būk jau

sakė vėl

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.Pereitą šeštadienį pripuola
mai teko būti ukrainų paren
gime, teatre (salėj 101 Grand 
St., kur ateinantį šeštadienį ir 
sekmadienį loš ir Liet. Liaud. 
Teatras savo “Mirtų Vaini
ką”) ir pasigrožėti jų persta
tymu komedijos 
“Stary 
kalbon išvertus išeitų pavadi
nimas “Seni Nuodėmvedėjai.” 
Komedija gana graži (ir tik
tų, esu tikras, mūsų lietuviš
kai publikai, kad tik kas 
mums ją išverstų lietuvių kal- 
bon), na, tiesa, draugai Ukrai
nai gražiai ir išsilavinusiai lo
šia. Juos jų publika, matyt, ir 
įvertina, nes pilna salė buvo 
žmonių. s

Man tai geriausiai patiko,

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Prieš Padėkavonės Dieną 
visur aludėse būna lošimas an-į 
čių, torkių ar paršiukų. Taipgi1 
duodamos “parės”: už dyką 
maistas, o gėrimas nusipirkti. 
Tokion parėn buvau pakvies
tas pas artimą susiedą Ambro- j 
zą, kuris pavaišino gerai pa
taisyta kiškiena.

Apart.virš minėtų lošimų, 
nekurie išlošė ir pinigų. Perei
tą trečiadienį, arklių lenkty
nėse išlošė $95 baro darbinin- uojautą. Per dr. Message pa-! kad pas juos pirma lošimo 

bent-valandą griežia muzika- 
orkestra, tai renkantis publi
kai yra kas veikti — klausy
tis, ir taip pat per pertrau
kas, kol maino scenerijas, vėl 
muzika griežia (publikoj prie 
“steičiaus”), tai salėj nėra 
nuobodumo ir niekas netrypia 
kojomis, šaukdami, kad grei
čiaus pradėtų lošt. Tą neblo
gą pavyzdį reikėtų ir, mums 
nuo jų paimti ir pertrauko
mis duoti muzikos pasiklausy
ti.

užgiję. Antradienį 
egzaminuos.

K. Balčiūnas labai 
daktarui J. Message 
čiui) už jo širdingą

kas Ignas Daužickas. Kokia1 sidarbavimą buvo greitai pri- 
nauda, kada geri darbininkų ! imtas į ligoninę, nuėjus nerei- 
klasės prieteliai išlošia? Štai, kėjo lainėje stovėti.

Taipgi buvo atėjęs į ligo
ninę aplankyti, žadėjo ir dau
giau ateiti.

Draugai, kuriem laikas lei
džia, aplankykite draugą. Ne- 
užmirškim. 
pirmadieniais 
niais nuo 7 iki 
Trečiadieniais 
niais nuo 2 iki

kokia: Ignas Daužickas paau
kavo $1 Komunistų Partijai ir 
už $10 nusipirko “Laisvės” 
bendrovės šėrą.

Kaip matome, visur galima 
rasti gerų žmonių, kurie stoja 
j mūsų organizacijas ir tam
pa dalininkais mūsų įstaigų, 
tik nepamirškime juos užkal
binti, kur tik mes būname.

Brooklynietis.

APTIEK A
^TUVIS PAS LIETUVI




