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USA Bankų Tūzas Mor 
gan Finansuos Nazius

Naziy Valdžia Areštavo 40 Aukšty Armi
jos Oficierių ir Daugelį Įvairių Valdininkų

tinantis Sudetų krašto : 
plėšimui nuo Čechoslova]

fašistų 
kaimus, 
bombar-

NAZIAI SVAJOJA APIE 
“UKRAINŲ VALSTYBĘ” 

HITLERIO SAUJOJ

katalikų 
herojų-

Hitlerininkai Užmušė Lietuvį Darbininką 
Kad Jis Atmetė Naziy Saliutą-Sveikinimą |

Prašo Laikinai Priimt 100 
Tūkstančių Vokietijos 

Žydų j Ameriką

Columbus, Ohio. — Nu- 
smerkta mirt elektros kė
dėje Mrs. Anna M. Hahn. 
Jinai gerinosi' prie senyvų

HITLERININKAI PRANAŠAUJA BAISIAS PA 
SEKAS RUMUNIJAI UZ NAZIŲ ŠAUDYMĄ

Pasikeitė Lietuvos
Ministerial Kabinetas

Francijos Valdžia Naudoja 
Karo Laivyno Jūrininkus 

prieš Streikierius

NAZIAI NEREMSIĄ ITA
LIJOS REIKALAVIMŲ 

PRIEŠ FRANCIJĄ

Franco Bombininkai Naikiu 
šią Visus iki Vienam Res

publikos Miestus

KLAIPĖDOS ŽYDAI BIJO 
NAZIŲ POGROMŲ PO SEI 

MĖLIO RINKIMŲ

Kansas City, Mo 
Continental and

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Krislai
“Herojus”!
Reikia Katalikai Ginti

Ntio Jo.
Pavyko.
Apie Lietuvių Spaudos 

Skaitymą.
Rašo R. Mizara.

Romos Mokiniai Šaukia, 
“Šalin Franci ją!”

Budapest, Vengrija—Ak
torių Gildija, pagal fašisti
nės valdžios / patvarkymą, 
uždraudė žydams vaidint 
teatruose. .

Nuteistas Už šmugeliavimą 
Lėktuvu Meksikos j 

Fašistam T 
Brownsville, Texas.—Nu

teistas pusantrų metų kalėt 
lakūnas Fl. P. Clevenger, 
kad jis nušmugeliavo iš 
Amerikos du lėktuvus Mek
sikos generolui S. Cedilltn, 
fašistų sukilimų vadui te
nai. v

Anglija Duosianti Štai 
Paskolą Chinijai

Chinijos

atsisakė duot hitlerišką sa
liutą - sveikinimą.

Kai naziai užpuolė mušt 
tą lietuvį darbininką, jo

Vadinasi, 
tuos pačius 
žmoniškai 
kunigą Amerikoj 
herojumi.

Kaip į tokį “herojų” gali 
pažiūrėti tikinčiosios Ame
rikos ir viso pasaulio kata
likų masės?!

O bet gi So. 
“Darbininkas” 
Coughliną laiko 
šventuoju! Va, kur 
kraštis susikabina 
mis su Hitleriu!

No. 287 Telefonas STagg 2-3878

London. — Įvyko didelės 
demonstracijos, kad anglų 
sandėliai’ laiko nazių tavo- 
rus. '

ORAS
Abelnai apsiniaukę

Drg. A. J. Smitas prane
ša, kad pereitą sekmadienį 
įvykęs Philadelphijoj “Lai
svės” naudai bankietas ir 
koncertas puikiai pavyko. 
Tai ir gerai!

Aš ten labai norėjau da
lyvauti, deja, šeštadienį, se
kmadienį ir pirmadienį te
ko būti kitur — labai svar
biam mitinge. Vadinasi, ne
galėjau būti Philadelphijoj.

rašytojas Chr. Marlowe 
virš 300 metų atgal ir seno
vės graikų dramų rašytojai 
per 2,000 metų atgal.

Geraširdė” Nuodytoja Nu 
smerkta Mirt Elektros' 

Kėdėj e

darni 
mūši# 
viena?, 
skaitytoja, kad ją nuolat 
per išpažintį kunigas klau
sius, ar neskaito “Laisvės.’/ 
Ji jam sako: “ne!”

prieš nepasitikimus nazius.
L o n d o n o “D a i ly Ex- 

press’ui” pranešama, jog 
Vokietijoj žmonėms darosi 
taip sunku gyvent, kad grę- 
sia pavojus Hitlerio val
džiai.

Berlin. — Leo Kreindler, 
redaktorius žydų dvi-pusla- 
pinio laikraštuko, atsišau
kė, kad Jungtinės Valstijos 
laikinai priimtų 100 tūks
tančių Vokietijos žydų. Sa
ko, jog paskui galima būtų 
juos iš Amerikos paskirs- 
tyt po Anglijos ir kitų di
džiųjų valstybių kolonijas. 
— M i n i m as laikraštukas 
yra vienintelis, kurį naziai 
pavelija žydam, ir kiekvie
nas jo žodis yra cenzūruo
jamas nazių propagandos 
ministerijos.

tinai budeliuojamą lietuvį.
“Vokietininkai” yra taip 

suhitlerinę Klaipėdos kraš
tą, kad Lietuvos valdžia, 
ten jaučiasi bejėgė po to; 
kai jinai atšaukė karo sto
vį Klaipėdijoj. .

Lietuvos valdžia turį galį 
voj, ką Hitleris padarė su 
Čechoslovakija, ir todėl ji 
tik bespėkiai žiūri į nazių 
smurtą Klaipėdoje.

Naziai Klaipėdos krašte 
sukūrė būrius savo smogi
kų, kurie ir einą “policijos 
pareigas.”
Klaipėdos Naziai Jau vyk

do Hitlerio “Idėjas” .
Berlin.— Vokietijos spau

da entuziastiškai rašo, kad 
“Klaipėdos vokiečiai” vyk
do nazių “idėjas”, kaip jie 
organizuojasi apgint Hitle
rio “idėjas” ir kaip jie rei
kalauja visiškai “paliuo- 
suot” Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos. Tuo pačiu laiku 
Vokietijos laikraščiai vis 
labiau rėkia, būk lietuviai

-Paryžius. — Du Vokieti
jos nazių bankų atstovai 
veda derybas su Amerikos 
bankierių tūzu Morganu ir 
su dviem didžiaisiais Fran
cijos bankininkais dėlei fi
nansinės paramos naziam 
sustiprint jų bizniui su už
sieniais.

Bare elona, Ispanija. — 
Nuo praeito • penktadienio 
iki šiol nazių ir Italijos or
laiviai bombardavo 30 res
publikos miestų ir mieste
lių; tris šimtus nekariškių 
žmonių užmušė ir 1,000 su
žeidė. Gen. Franco žada 
oro bombomis naikint 105 
respublikiečių miestus ir 
miestelius, idant “sulaužyt” 
gyventojų dvasią. Po mies
tų bombardavimo, 
lakūnai atakuoja 
naikina sodus ir 
duoja kaimų kelius

Roma. — Šimtai berniu
kų ir mergaičių iš vidurinių 
mokyklų demonstravo gat
vėmis, šaukdami: “šalin 
Franciją! Mes norime Tu- 
nisijos! Korsikos!” Išbeldė 
vieną vaistinės langą, ant 
kurio buvo francūziškas 
užrašas.

Kiekvienas “Laisves” 
skaitytojas pras omas 
gaut bent po vieną 

naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Magdai Lupescu, žydiškos 
kilmės moteriai. Vokietijos 
fašistų spauda pilna pa
veikslų, kuriais yra pajuo
kiama, niekinama ir smer
kiama karaliaus Karolio 
valdžia. Nazių laikraščiai 
naudoja net Biblijos baisin
gus apsakymus, kas atsitiko 
tūliem anų laikų valdovam, i 
ir pritaiko tuos šiurpius ! 
įvykius Rumunijos valdžiai.

Dėl rumunų nazių sušau
dymų, Vokietija atideda 
neribotam laikui ir planuo
tą prekybos sutartį su Ru
munija.

r kunigų skaito 
idą. Man sakė 
alike, “Laisvės”

naziai, kurie 
katalikus ne

persekioja, jų 
vadina

Bostono 
kunigą 

beveik 
tas lai- 
ranko-

Berlin. — Grafo Revent- 
lowo savaitraštis “Reich- 
swart” rašo, kad, girdi, tai 
būtų nesąmonė ,užleist Len
kijai ir Vengrijai Rusini ją, 
dabar vadinamą Karpato- 
Ukrainą, kuri yra rytinė 
savivaldiška čechosloyaki- 
jos provincija. Jis sako, 
kad reikėsią sujungt “į vie
ną ukrainų valstybę” visus 
45 milionus ukrainų. Tuom 
grafas Reventlow parodo 
nazių planus — atplėšt So
vietų Ukrainą, atimt nuo 
Lenkijos didelį plotą su 7 
milionais ukrainų, atkirst 
nuo Čechoslovakijos Karpa- 
to-Ukrainą ir sukurt neva 
“visų ukrainų valstybę” po 
Hitlerio komanda, arba na- 
zišką “Manchukuo.” '

Paryžius, gruod. 7.—Kai 
Vokietijos užsieninis minis
teris J. von Ribbentrop pa
sirašė nekariavimo -. ne
puolimo sutartį su Franci- 
ja, jis pareiškė, kad Hitle
ris nerehiiąs Italijos fašis
tu reikalavimo atimt iš 
Francijos Tunisiją ir salą 
Korsiką ir prijungt jas Ita-

London
džia prašo apie $50,000,’ 
paskolos-kredito iš An 
jos, ir Anglų valdžia, t 
būt, duos Chinijai kredii 
daugius reikmenų, sv 
biausiai karinių.

Anglijos valdžia persp 
Japoniją, kad japonai 
silauks “n e a p s k aitliuc 
mai” blogų sau paseku 
jeigu jie užkirs kelią i 
glų bizniui Chinijoj.

London, gruod. 7.—Hitle
rio valdžia areštavo 40 
aukštų Vokietijos armijos 
oficierių, tarp jų ir kelis 
generolus; taip pat suėmė 
kelis narius Vokietijos už
sienio reikalų ministerijos 
ir areštavo aukštus valdi
ninkus Leipzige, ' Duessel- 
dorfe ir Viennoje. Hitleris 
daro naują platų “valymą”

Le Havre, Francija, gruo
džio 7. — Kad streikuoja 
civiliai m a r i n i n k a i, tai 
Francijos valdžia įsakė ka
ro laivyno oficieriam ir jū
rininkam plukdyt garlaivį 
“Paris” su keleiviais į Am
eriką; ir garlaivis jau iš
plaukęs.

(Telegrama iš Kauno)
Kaunas.— Perrinkus Lie

tuvos valstybės prezidentą, 
atsistatydino ir vyriausybė. 
Naują vyriausybę sudaryti 
prezidentas pavedė ligšioli
niam ministerių tarybos 
pirmininkui, kun. VI. Miro
nui. Gruodžio 5 d. prezi
dentas patvirtino naujosios 
vyriausybės sąstatą, kurį 
sudaro: ministerių tarybos 
pirmininkas—VI. Mironas, 
užsienių reikalų ministeris 
—St. Urbšys, krašto apsau
gos ministeris—brig. gen. 
Kazys Musteikis, vidaus 
reikalų ministeris — Sil
vestras Leonas, teisingumo 
—Jonas Gudauskis, finansų 
—Julius Indrišiūnas, žemės 
ūkio — Juozas Skaisgiris, 
švietimo—prof. Juozas Ton
kūnas, susisiekimo — inž. 
Germanas.

Šioje vyriausybėje yra 
penki nauji asmenys. Juo
zas Urbšys iki šiol buvo už
sienių reikalų vice-ministe-

pasiturinčių vyrų, vaišino 
juos gardėsiais, o kai jie 
užrašė jai savo apdraudas 
ir nuosavybę, tada Anna 
dėjo į gardėsius ir gėrimus 
jiem nuodų; ir taip nunuo- 
dino kelis vyrus.

Washington. — Kongres- 
manas Dies, “tyrinėtojas 
prieš-amerikinių judėjimų,” 
priėmė už gryną pinigą ir 
tokius liudijimus, kad “rau-

Berlin. — Vokietijos val
dininkai “skaudžiai įsižei
dę,” kad Rumunijos sargy
bini a i - žandarai sušaudė 
Codreanu, lenkiškos kilmės 
vadą rumunų nazių, ir še
šiolika jo sėbrų, “geležin- 
gvardiečių” fašistų. — O 
pasak Rumunijos valdžios, 
jie buvę sušaudyti todėl, 
kad mėginę pabėgt, kuomet 
buvo gabenami iš vieno ka
lėjimo į kitą.

Hitlerininkų laikraščiai 
pranašauja baisias pasek
mes Rumunijos karaliui 
Karoliui ir jo mylėtinei

Berlin. — Pranešama, 
kad Vokietija siūlėsi daryt 
kokią tai Nutartį s,u Sovietų 
Sąjunga, bet Sovietai ją at
metė.

Berlin. — Vis šiurkštyn

Vienas So. Bostono “Dar
bininko” bendradarbis žy
mi, kad iš 600,000 Ameri
kos lietuvių, “visų pažiūrų 
lietuvių spaudą” teskaito 
“tik apie 30,000 skaitytojų 
— tas sudaro visų lietuvių 
skaičiaus 5 %.”

“Tai didelis skandalas,” 
rašo jis.

Ten pat tas pats ponąs 
pareiškia katalikams, kad 
“Jie nesuprantą kokią bai
sią klaidą jie daro, skaity
dami nekatalikiškus laik-1 donaisiais 
raščius

riu, o prieš tai—Lietuvos 
pasiuntiniu Latvijai. Brig. 
Gen. Kazys Musteikis iki 
šiol buvo Karo Mokyklos 
viršininku. Jis yra baigęs 
užsienyje generalinio štabo 
akademiją. Jonas Gudaus
kis iki šiol buvo Apeliacinių 
Rūmų (Aukštojo Teismo) 
pirmininkas, o prieš tai Pa
nevėžio Apygardos Teismo 
pirmininkas. Juozas Skais
giris buvo žemės ūkio vice-( 
ministeris, o prieš tai—tos 
pat ministerijos miškų de- 
partmento direktorius. Su
sisiekimo ministeris Ger
manas buvo švietimo mi
nisterijos amatų mokyklų 
departmento direktorius, o 
prieš tai—Panevėžio aps
krities inžinierius.

Be įvykusių t permainų, 
bus paskirtas ministerio 
pirmininko p a v a duotoj as, 
kuriuo numatytas (gerai 
Amerikoje žinomas) dabar
tinis pasiuntinys Didžiajai 
Britanijai, Bronius Balutis.

Vieno New Yorko laik
raščio korespondentas Ber
lyne rašo, kad nazių spauda 
apšaukė Amerikos 
kunigą Coughliną 
mi.

Už ką?
.Todėl,, kad šis 

plūstu kpttįųnistus
Kaa. $h&aziams yra Ko

munistas ir žydas? Komu
nistai ' j i eiti s prezidentas 
Rooseveltas. Tą patį Roose- 
veltą jie apšaukia ir žydu. 
Sako, jis iš 
paeinąs!

Klaipėda. — “Vokietinin
kai” naziai, besiartinan sei
melio rinkimam, visur pa
skleidė plakatus-atsišauki- 
inus: “Stokite į eilę, ir 
marguokime linkon laisvės” 
(atsimetimo nuo Lietuvos).

Naziai žada savo progra
mą paskelbt tik po rinkimų, 
kuriuos jie tikisi lengvai 
laimėt. Spėjama, jog ma
žiausia, ko naziai reikalaus 
iš Lietuvos, tai “pilnos sa
vivaldybės,” jeigu dar ir ne 
tuojaus prijungt Klaipėdą 
Vokietijai.

Žydai bijo, kad po rinki
mų naziai pradės didesnius 
smurto veik smus prieš 
Klaipėdos žydus. Todėl žy
dai per paskutines dvi sa
vaites atsiiminėja pinigus 
iš Klaipėdos bankų: žydų 
krautuvės nupigintai išpar
davinėja nrekes, ir žydai 
savininkai namų ir žemės 
sklypų išstato juos pardavi
mui.“ Rengiasi daugmeniš- 
kai kraustytis iš Klaipėdos 
į Didžiąją Lietuvą, bijoda
mi nazių pogromų.

Jei kunigams rūpėtų ma- ti kitu srioviu spaudos, 
tyti lietuvius skaitant lietu 
vių spaudą, tai jie nedraus 
tų parapijonams

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVIII, Dienraščio XX

pasivadinimą “Lind- 
ų, kurie pasislėp- bergho Linija.”

Nuimt Lindbergho vardą 
i reikalavo , tūkstančiai ame- 
| rikiečių. Jie nurodė, kad 
iLindberghas dabar bernau
ja Vokietijos naziam ir 
tuom daro gėdą Amerikai.

Vis žymesnę ir žymesnį 
vietą nazių laikraščiuose 
užima Klaipėdos kraštas ir 
planai prieš Sovietų Ufe 
rainą.

Aną dieną Earl Browde- 
ris, kalbėdamas vienam di
deliam komunistų veikėjų 
susirinkime, pasakė, kad 
nei kun. Curran, nei kun. 
Coughlin Amerikos katali
kų neatstovauja. Jie gali 
plūsti komunistus ir žydus, 
bet į juos katalikų masės 
žiūri, kaipo į nazių agen
tus.

-—Mes turim ginti kata
likų mases nuo ty dviejų 
kunigy; jos bus mums už 
tai didžiai dėkingos,—pa
brėžė jis.

Tiek galima tiems žmo
nėms pasakyti: katalikų 
sriovės žmonės, mažiausiai 
laikraščius skaito. Kodėl? 
Todėl, kad kunigai, jiems 
draudžia skaityti kitų srio- 
vių laikraščius, na, o kuni- Orlaivių korporacija nuėmė 
ginių laikraščių jie nenori, nuo savo lėktuvų ir skelbi-

Žinau nemažai katalikiš

[, bile tik skaito!
Ar gi patys kunigai 

(“po'skaito “Laisvės”?
smertelnu grieku”*) skaity- Ir dar kaip!
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LAISVE
bar nebeliko darbo. (Vėliausios žinios iš 
Kauno sako, kad p. Lozoraitis jau iš vie
tos pasitraukė.—“L.” Red.) Jis turi tik 
pakartoti tai, ką įsako Hitlerio paskir
tas Lietuvai fiureris veterinorius Neu- 
mannas. Neumannas dabar nurodinėja 
Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, per 
savo laikraščius “Memeler-Dampfbot” ir 
“Deutsche Nachrichten fur Litauen” jis 
nurodinėja ii’ įsakinėja. Jo nurodymu 
vejami iš Klaipėdos krašto žydai ir lie
tuviai, mušami klaipėdiečių vaikai, kurie 
eina į lietuviškas mokyklas. Jo įsakymu 
tautininkų jaunimo organizacija “Sanda
ra” turi sveikintis pakeldama dešinę 
ranką, kaip sveikinasi hitlerininkai. Jo 
įsakymu leista dabar įgabenti visą nacių 
literatūrą, kuri anksčiau buvo uždraus
ta, jis įsakė Smetonai grąžinti jam teis
mo atimtas teises, ką Smetona po savo 
išsirinkimo dar kartą “prezidentu” ir pa
darė, paskelbdamas amnestiją. Neuman
nas įsakė nuimti karo stovį nuo hitleri
ninkų ir uždėti visą jo sunkumą ant lie
tuvių. Ką Smetona paklusniai ir padarė. 
Vokiški hitlerinių kų laikraščiai 
gali rašyt, ką nori, bet jeigu “Lie
tuvos Žinios” arba “XX Amžius” nori 
ką nors pacituoti, parodyti, ką Lietuvos 
hitlerininkai rašo, tas citatas cenzūra iš
brauko. Vadinas, hitlerininkai gali ra
šyti, ką nori, bet lietuviams net juos pa
cituoti nevalia. Cenzūra sulaikė knygą 
apie Gorkio gyvenimą, nors toje knygo
je nič nieko politinio nėra. Gorkį, minėt 
uždrausta Vokietijoj, uždraust pareika
lavo ir Lietuvoj. Bet ne tik Gorkis. Aps
krities Viršininkas sukonfiskavo ir lite
ratūros žurnalo “Dienovidis” 7-8 numerį, 
kurį redaguoja prof. Mykolaitis-Putinas 
ir leidžia Sakalo bendrovė. Kodėl— 
reiktų paklausti Neumanną, jis vienas 
tikriausiai žino. Kai Lietuvoj pradėjo 
šeimininkauti Neumannai ir Charvatai, 
iš Lietuvos nepriklausomybės liko tik jos 
vardas, o Smetona su savo ministeriais 
paliko tik vokiškojo ir lenkiškojo impe
rializmo įrankis. Ką jam palieps, tą jis 
ir vykdys, nes kitos išeities . jam jau 
nebėra. Lietuviai juo nepasitiki, tad rei
kia glaustis prie tų, kurie jį ir jo sostą 
gali apsaugot. O kad jie yra Lietuvos 
priešai, didelio čia daikto būta, Vytau
tas, mat, koks buvo valdovas ir tai buvo 
nubėgęs pas savo priešus kryžiuočius pa
galbos prašyti, tai ką jau čia varžytis 
tokiam sukliurusiam žmogeliui kaip 
Smetona. Bet juo giliau įkelia Lietuvon 
savo koją hitlerininkai ir lenkų ozono 
ponai, juo tamsyn eina Lietuvos dienos.

Pasaulinė Apžvalga laikosi su taikos šalininkais, 
nenori pasisakyti prieš Vokie
tijos karo agresijas, nes tas 
ją pastatytų Sovietų Sąjungos 
pusėn ir atsitikime karo tar
pe Vokietijos ir Sovietų Są
jungos Lenkiją padarytų ka
ro lauku. Bet laike Hitlerio 
užpuolimo ant čechoslovaki- 
jos ši maska galutinai nukri
to—Lenkija išvien su Hitleriu 
puolė Čechoslovakiją. Tuo 
Lenkija parodė ir Francijai, 
kad pastaroji negali pasitikėti 
Lenkijos pagelba prieš Vokie
tiją, nepaisant kiek 
ginklavo, finansavo 
Lenkiją.

Vienok Lenkijos
yra ne jos naudai, o Hitlerio 
naudai. Hitleris pavergė virš 
10,000 ketvirtainių mylių če- 
choslovakijos su apie 4,000,-

000 gyventojų, o Lenki
jai teko tik virš 400 ket-, 
virtainių mylių plotas. Lenki-'' 
jos fašistai norėjo išvien su 
Vengrija pavergti nuo čecho
slovakijos Rusiniją, bet Hitle
ris ir Mussolinis pasipriešino. 
Mat, Hitleris turi planą patsai 
Rusiniją padaryti “laisva,” po 
savo globa—Karpatų Ukrainą 
ir paskui su jos pagelba atim
ti nuo Lenkijos Vakarų Uk
rainą ir pulti Sovietų Ukrai
ną, kad “apvienijus Ukrainą.” 
Lenkija ir Hitleris turėjo pa
darę planus pavergti Lietuvą. 
Hitleris turėjo gauti atgal nuo 
Lenkijos Lenkų Koridorių, o < 
Lenkija į Baltjjoę 
ti išėjimą per . 
kis planas reik 
kijos naujai tędt

(Tąsa ant

politika

Prezidento Roosevelto Kalba
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KEISTI KŪDIKIO NIEŽU
LIAI.

Dažniausia pamate 
įdegimo esti kokie 
mitinio trukumai: 
mineralų, ypač kal- 
ir vitaminų. Tada

J.
S. K. Maz&n, Cleveland
J. Gugas, Detroit, Mieli.

J.
J.
S.
S.

li
K)

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, xVEVV YORK

B
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SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............
Brooklyn, N. Y., per year......
Foreign countries, per year....
Canada and Brazil, per year.... 

United States, six months.....
Brooklyn, N. Y., six months.....
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50 •
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at

Prezidento Roosevelto kalbos, sakytos 
pereitą pirmadienį iš Chapel Hill, N. 
Ų., klausė milionai žmonių ne tik Ame
rikoje, bet ir visam pasaulyj.

Nereikia nei aiškinti, kad šiandien į 
Ameriką dideliu atsidėjimu žiūri visas 
pasaulis. Žiūri įvairiais sumetimais: So
vietų Sąjunga į ją žiūri, kaipo į stipriau
si pasauly demokratinį kraštą, su kuriuo 
ji siūlo bendrai, dirbti, kad užkirsti agre
soriams kelią grobti naujus kraštus. 
Sįlpnesnėsės tautos į Ameriką žiūri jieš- 
kodamos užtarimo, nes fašistinis agreso
rius šiandien jas bando praryti. Fašis
tiniai kraštai, agresoriai, į Ameriką žiū
ri, ką ji darys tuo ar kitu klausimu,— 
sakysim, ką ji darys Ispanijos klausimu, 
Vokietijos žydų persekiojimo klausimu, 
Chinijos klausimu, Pietų Amerikos — į 
kurią veržiasi juodasis fašizmas—klausi
mu. Kaip sakyta, visas pasaulis žiūri į 
Ameriką ir tai, ką pasakys josios valsty
bės vyrai, ypačiai krašto prezidentas.

Buvo manyta, kad prez. Rooseveltas 
-kalbės daugiau-mažiau apie užsieninę 
politiką, pasaulinius reikalus. Deja, jis 
-jų beveik nelietė. Jis tik pabrėžė:

* “Ką Amerika padarys ar nepadarys 
bėgy sekančių kelių metų?lturi didesnės 
Reikšmės ir įtakos žmonijos istorijoj bū
simiems šimtmečiams, negu daugelis 

Triūsų šiandien čia esančių galime many- 
K?’

Tai didelė tiesa! Tą jaučia visas pa- 
zangusis pasaulis, tą jaučia Amerikos 
pažangūs žmonės ir jie nori, jie reika- 
ląuja, kad Amerika šiandien nelauktų 
'tiėi vienos dienos, o veiktų, kol dar ne- 
pervėlu, kad žmonijos istorija nebūtų 
atsukta atgal, kad kruvinasis fašizmas • 
neturėtų progos užgrobti naujų kraštų, 

'kad būtų išgelbėta Ispanijos respublika
Chinijos liaudis.
Daugiausiai prezidentas lietė Ameri

kos vidujinius reikalus. Jis pabrėžė, kad 
iteįnano trauktis nuo pasirinkto pažan
gaus tako, kad joki šmeižtai jo nuo to 
taiko nenukreipsią; kad lapkričio 8 d. 
balsavimas nesumušė liberalizmo Ame-
rikoj, nepaisant, kaip tūli tuščiagalviai 

^^'bdndo įsikalbėti ir kitiems įkalbėti.
Podraug prezidentas pareiškė, kad jis 

nėra komunistas, jis tiki į kapitalistinę 
sistemą ir- ją gina (tai mes visuomet sa
kėme), jis nėra kapitalistų naikintojas, 
nėigi jis nori matyti šitą kraštą bankru
tuojantį. Viską, ko jis nori, tai sustiprin
ti. demokratinę santvarką Amerikoj ir 
pasauly ir. užtikrinti laimingesnį žmo
nėms gyvenimą.

•Prezidentas priminė, kad jį stambusis 
kapitalas arba “ekonominiai rojalistai,” 
kaip jis jį vadina, šmeižia ir neigia, bet 
jis žinąs, kad panašiai daroma su kiek
vienu žmogum, kuris jieško įvesti krašte 
reformų, kuris bando pataisyti sunkų 
daugumos žmonių gyvenimą.

•Tokia, trumpai suėmus, buvo preziden
to kalba.

I ■ ■■ Kas Dabar Valdo Lietuvą?
»

Šiomis dienomis mes gayome nuo mū
sų bendradarbio iš Kauno įdomų pra
nešimą apie dabartinę padėtį Lietuvoj. 
Jį rašo asmuo, gerai pažįstąs Lietuvos 
vidaus gyvenimą ir valdančiąsias josios 
sferas. Mūsų bendradarbis sako:

Ponas Lozoraitis skaitosi Lietuvos už
sienio reikalu ministeris, tačiau jam da

Sovietą Prekyba Su Agresorių 
Kraštais

Sovietų Sąjungos užsienio prekyba 
yra, aišku, valstybės rankose. Kadangi 
taip, tai tūli džentelmanai, nuolat j ieš
kodami priekabių prieš tąjį kraštą, pa
staruoju laiku paleido paskalas, būk 
SSSR gražiausiai sugyvenanti su fašisti
niais agresoriškais kraštais. Kaip gi iš 
tikrųjų yra? Ką sako apie tai faktai?

Anglijos laikraštis “London ’Econ
omist”, kuriam niekas negali primesti 
komunistam prijautimo, savo laidoj už 
spal. mėn. 22 d., 1938, be kitko, štai ką 
praneša: \

1936 metais Sovietai įgabęno iš Vokie
tijos 308,463,000 rublių vertės visokių 
prekių. O šiemet, per pirmuosius septy- 
nius mėnesius—tik 35,037,000 rublių ver
tės.

Iš Italijos 1936 metais Sovietai įgabe
no 42,014,000 rublių vertės įvairių pre
kių. O šiemet teįgabeno tik už 52,000 rb.

Iš Japonijos Sovietai 1936 metais įga
beno už 61,968,000 rublių, pirmaisiais 
septyniais šių metų mėnesiais—tik už 
11,851,000. Na, o eksportas į Japoniją: 
1936 metais buvo 27,679,000, o šiemet per 
pirmuosius septynius mėnesius—tik už 
354,000 rublių.

Ką gi šitie faktai rodo? Ogi tai, kad 
Sovietų prekyba nepaprastais žingsniais 
mažinama su agresoriškais fašistiniais 
kraštais, o didinama su ramiais kraštais.

Be abejo, Sovietai eksportuoja į agre- 
šoriškus kraštus tik tuos dalykus, kurie 
jiems‘mažiausiai galėtų padėti pulti ki
tus kraštus.

Mussolinis ir Francija
Mes daug kartų “Laisvėje” 

rašėme, kad kuo daugiau de
mokratinės šalys nusileidžia 
fašistams, tuo labiau jos ritasi 
į baisaus karo nasrus. Muni- 
che Francija ir Anglija ati
davė Hitleriui ir Mussoliniui 
sudraskyti čechoslovakiją. Ta
da Daladier ir .Chamberlain 
veik taikos angelais pasiskel
bė.

Bet dar nespėjo nuaidėti 
Č e c h o slovakijos dejavimas, 
dar nespėjo išdžiūti kraujas ir 
ašaros užimtoj Čechoslovaki- 
jos dalyje, dar nespėjo pa
saulis apsiprasti su kasdieni
nėmis saužudystėmis nazių pa
vergtoj čechoslovakijoj, kaip 
nauji ir dar didesni fašistų 
reikalavimai iškilo. Hitleris 
nori Klaipėdos, o kartu ir vi
sos Lietuvos, Lenkų Korido
riaus, jau kumštį rodo vaka
rykščioms savo talkininkėms 
Lenkijai ir Vengrijai, jis rei
kalauja kolonijų Afrikoj ir 
Azijoj, jis ruošiasi karui prieš 
Sovietų Ukrainą.

Tuo pat kartu Mussolinio 
agentai pradėjo garsiai šauk
ti : “Mums reikia sumušti 
Franci ją!”, “Mes norim Fran
ci jos gubernijos Nice ir Sa
voy !”, “Mes reikalaujame Kor
sika salą!”, “Mes reikalauja
me Tunisiją!”, “Ethiopijoje 
Franci jos gelžkelis turi būti 
mūsų!” O tuo kartu Mussoli
nio organas “Giornale d’ Ita
lia” dar garsiau sušuko “Jei
gu Francija tą geruoju neati
duos, tai Italija pasirengus 
karu pasiimti!” “Italija pasi
rengus maršuoti prieš Franci- 
ją!”

štai Dala^ieriui ir Cham- 
.berlainui ir Nupirkta “taika” 
čechoslovakijoj kūnu! Štai, 
nauji baisūs (|karo debesiai. 
Kaip Hitlerį rėmė Mussolinis 
čechoslovakijos sudraskymo 
reikale, taip dabar Mussolinį 
pilnai palaiko Vokietijos fa
šistų spauda.

Franci joj pakėlė protestą. 
Korsikoj ir Tunisijoj demons-

tracijos ir šaukia: “Šalin Ita
lija!” “Mirtis Mussoliniui!” 
Francija ginkluojasi ir ruošia
si apginti savo žemę ir kolo
nijas. Pakėlė karo orlaivių 
statybą iki 200 lėktuvų į mė
nesį laiko.

Anglija mato, kad Mussoli
nis nori nukirsti jai kelią su
sisiekimui su Indija, pyksta 
ant Mussolinio ir įspėja Hit
lerį, kad jis nepadarytų 1914 
metų, kaizerio klaidos.

Kreiva Francijos Politika
Jeigu prisiminsime Franci

jos užsienio politiką per pas
taruosius 20 metų, tai ji visa
da buvo kreiva, nepastovi, 
blaškymosi politika.' Kreiva, 
benugarkauliška Francijos už
sienio politika ir paskutiniai 
reakciniai žygiai viduje pri
vertė darbo unijas skelbti 24 
valandų generalį streiką, jis 
turėjo apimti 5,000,000 darbi
ninkų. Ant kiek jis buvo gilus, 
dar mes neturime žinių. Bet 
streikas privertė Daladierą 
šaukti parąlmentą, kurio po
sėdžius atidėliojo ant kelių 
mėnesių. Tokia Daladier re
akcinis nusistatymas, iššauki
mas vidaus didelių kovų, bu
vo paakstinimas agresyviam 
Mussolinio išstojimui prieš 
Franciją. Francijos kreivos 
politikos vadai kasa sau duo
bę. Jie nerėmė ir neremia Is
panijos respubliką, jie sulau
žė sutartį su čechoslovakiją. 
Jie pakirto • pasitikėjimą jų 
žodžiui pasaulyje. Jie sugrio
vė bendro apsigypimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga. Jie pasi
rašė su Hitleriu ir Mussoliniu 
sutartis, bet fašistų agresoriai 
ant rytojaus mindžioja tas 
sutartis ii' pakiša Francijai 
kumštį po nosim,..Francija 
tek'o lygsvaros, ji velkasi 
degoj reakcinės Anglijos 
litikos ir pati sau ruošia 
laimę.

Ar Keis Lenkija Politiką?
Lenkijos fašistinė valdžia 

vedama pulkininko Juzefo 
Becko vis sakydavo, kad ji

“Laisves ” Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų Baigiasi

Su Naujais Metais Pasibaigia “Laisvės” Vajus 
Gavimui Naujų Skaitytojų

Iki Naujų Metų turime darbuotis, kad gavus kuo daugiau
sia naujų skaitytojų savo dienraščiui. Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas yra prašomas gauti nors po vieną naują skaityto
ją savo dienraščiui.

ALDLD 6-tas Apskritys gretinasi drg. Stripeikai. O Water
buris lipa aukštyn punktais su kiekviena diena. Prašome ir 
kontestantų įsitėmyti, kad vajus baigiasi su pirma diena sau
sio. Kontestantų surašąs šiandien stovi šiaip:
Waterburio vajininkai punktų turi......................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi . . i 
ALDLD 6 Apskritys punktų turi..........................
ALDLD 9 Apskritys punktų turi ........................
Hartfordo Komitetas punktų turi .......... 
K. Žukauskiene, Newark, N. J., punktų turi . .
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų tmi............. 1089
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi ?.......................... 850
J. Simutis, Nashua,, ir S. Pertkuuskas, Lawrence, pkt. turi 715 
C. K. Urban, Hudson, Mass., punktų turi ..........................  607
Pittsburgh ir Apylinkė 
K. Peslis |ir J. Kalvelis,

Bridgewater .......................... 498
ALDLD 20 kp., Binghamton.....  498
V. CerhiaUskas, Rochester, N. Y. 405 
A. Balčiūnas, Brooklyn .............
J. Grybas, Trakimavičius ir

.Zaruba, Norwood ..........................
E. Dovidoniene, Worcester ........
A. Bulvid, So. Boston ............
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y.
A. Valinčius, Pittston, Pa..........
G. Shimaitis, Montello, Mass. 

Rudman, New Haven ......
Bimba, Paterson, N. J....... 1...
Mason, New Haven, Conn .... 244 
Paulenka, Lowell Mass..........  232

BrldgCporto Komitetas .............. 196
V. Padgalskas, Mexico, Me........148.
A. Valinčius, Pittston, Pa............. 144
J. Burba, So. Boston .................. 188
ALDLD 96 kp., Sudbury, Canada 184
J. Adams, Grand Rapids ............
K. Kazlauskas, S. Boston ..........
A. Lideikiene, Great-Neck ..... y.
S. Žostautas, Kapuskasing .......
Yuozupaitis, Ch., Atlasburg, Pa.
F. Kiezis, S. Boston ....................

Kalvaitis, B’klyn ....................

184
182
126
122
122
120
120
110
108

B. A. žalimas, Worcester ......
Mrs. Stepon, Lewiston ............
M. Bėhdinskas, Summeriee, ...

Stasis, Sellersville ...............
C. I*. Lewis, Los Angeles ......
V. Kavaliauskas, Tacotya .......
A. Daukantaitė, Boston ........
J. Liaudaiiškas, Lewistun, Me.. 
J. Žilinskas, Lewiston ........ .'....
P. Šlekaitis, Scranton ............
M. Shlave, Gardner .................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre.
V. Jonauskas, Bloomfield ......
E. Vilkaitė, Brooklyn ..............
M. Slekienė, Gardner"..... .........
j. Naruševičius, Red Lako ....
K. Muglaniene, San Frahcisco.
V. Globich, Wilkes-Barre........
J. Gaidis, Maynard, Mass..........
L. Prūseika, California ............

Sleivis, Chelsea .:..................
Ruseckas> B’klyn ...........
Kairys, B’klyn .......................

I. Klevinskas, Scranton .........

“Laisves” fctabo darbininkai, kurie 
pasidarbavo šiame Vajuje:

M. Šolomskas 630
Bukn^s ....  ;.24O
Kuraitis ... 128
Mizara 80

. 106 

. 100 

. 100 

. 100 

. 100 

. 100 
,~T00 
. 100 
. 94 
. 89 
. 80 
. 66

55 
. 55

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Aš gyvenu toli Pietų Ameri
koj,’ bet džiaugiuos gaudama 
“Laisvę.” Myliu ją visą skaity
ti, myliu ir jūsų patarimus.

Prašyčiau ir aš patarimo. 
Mano dukrelė jau ilgai serga 
odos liga. Ji turi 4 metus ir 
9 mėnesius, sveria 20 kilogra
mų, ūgio 1 metras 15 centimet
rų.

Jau bus 3 metai, kaip ją pra
dėjo bert smulkiais, sausais, 
labai niežinčiais spuogeliais, — 
visur, ypač sulinkimus ir rieše- 
lius. . Gydytojai gydė visokiais 
vidujiniais ir išoriniais vaistais 
— mostimis, lašais, reguliuo
dami maistą, uždrausdatni mū
są, kiaušinius ir tt. Kartais 
kaip ir pranyksta, bet ir vėl 
atsiranda^ Vanduo* padaugina 
išbėrimus.

Ji yra labai nervuųta ir sir
go nuomaro liga, kai buvo me
tų amžiaus. Apmirdavo kas sa
vaitė, paskiau po 3 kartus į sa
vaitę ir da dažniau. Taip tęsėsi 
kokius 7 mėnesius. Davėm gy
dyt ligoninėj: ėmė iš nugarkau
lio skystį. Nuo to ji pagijo 
nuo nuomaro. Bet, išėjus iš li
goninės, 
ir jau 3 
jasi, ir 
gydyt.

Buvo analyzuotas kraujas — 
dukrelės ir tėvų — ir nieko 
blogo nesurasta. Taigi, gerb. 
daktare, maloniai prašyčiau f 
kad duotumėt patarimą. .AČiu.

ATSAKYMAS.
Sprendžiant iš jūsų aprašy

mo, galima išvadžioti, kad jūsų 
dukraitė turi tam tikrą rūšį 
kūdikių ekzemos (“infantile 
eczema”), 
tokio odos 
esmingi 
stoka tūlų 
kių; stoka
kūno medžiaga pasidaro opes
nė, prastesnė. Oda esti silpnVs- 
•ne ir į ją įsimeta įdegimai, 
dermatitai, ekzemos.

Kai kada reikšmės turi ir

alergija — liguistas organizmo 
jautrumas link, tų ar kitų “sve
timų proteidų.” Sakysim, ki
tam žalos pridaro kiaušiniai,- 
ypač jų baltymai. Kitas suser
ga nuo apelsinų, o tas — nuo 
braškių ar nuo kokios daržo
vės. Yra daug nuotikių, kad 
odą labai sujaudina šiurkštūs ' 
rūbai, vilnoniai, pakuliniai. Ki
tam odą apdegina žolės, kaili
niai, gyvulio plaukai ir tt.

Jūsų mergaitė, matyt, buvo 
iš mažų dienų liguista. Gal tas 
skysčio iš nugarkaulio smage- 
nų ėmimas ir turėjo ką bend
ra. Vargu Čia būtų tikrai nu
statyti.

Man norisi manyti, drauge, 
kad, • jūaųrr mergaitei nuo, seno 
trūksta tūlų maisto dėsnių. 
Teisybė sakant, net ir ta oZer- 
gija neatsiranda be niekur nie
ko. Dažniausia esti stoka kai- 
kių ir vitamino D.

Tai jūs, drauge, pradėkite po 
truputį davinėti kūdikiui įvai
resnio maisto, vis daugiausia 
gyvo, nesugadinto, nedenatū
ruoto. Duokite jai žalių lapuo
tų daržovių sunkos. Išspauskite 
iš daržovių sunką tam tyčia 
spaustuvu ir duokite jai atsi
gerti. Daržoves įvairinkite. 
Duokite ir vaisių ir jų sunkos. 
Šviežių vaisių, bet galima ir 
džiovintų — pamirkytų vande
ny, bet nevirintų; galima ir 
konservuotų pirktinių.

Galima ir liesos mėsos, ypač 
jūros žuvų, taipgi kiaušinio 
trynių. Raugiau duokite pieno, 
sūrio, varškės, sviesto, grieti
nės. Mažiau miltinių valgių, 
nebent pagamintų iš rupesnių 
grūdų. Gaukite dzovintų bravo
ro mielių miltelių. Duokite po 
šaukštelį (su kaupu), į pieną, 
3 kartus kas diena. Pieno kal
kių — Calcium lactate arba 
gluconMe, miltelių: ir gi po 
šaukštuką su pienu 3 kartus 
kas diena, per keletą mėnesių. 
žuvų aliejaus bent po šaukštą.

Tuo patim žuvų aliejum val
gykite niežinčią odą ir barsty
kite miltukais (pudra), papra
stais barstomais miltukais.

Klausimas
Kur būtų geriausia kreip

tis, j ieškant informacijų 
apie važiavimą Sovietų Są- 
jungon, kaipo ekskursan
tui? Ar yra Amerikoje to
kia įstaiga, kuri duotų tik
ras ir greitas informacijas 
tuo reikalu? Man vienas 
žmogus patarė kreiptis į So
vietų konsulatą.

Atsakymas
Taip, tokia įstaiga Ameri-

koje yra ir plačiai veikia. 
Tai Inturist, Ine. , • *
geriausias informs 
ekskursijas į Soviet 
gą ir, reikalui esari 
puikiausiai aptarrtl 
ja galima susisiekti 
adresais, būtent:

545 Fifth Ave., 
New York, N.

360 N. Michigan Ave., 
Chicago, Ill

756 S. Broadway, 
Los Angeles, Ca
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SO. BOSTON. MASS<♦>

Suvažiavimas, Koncertas ir Bankietas<♦>

<♦>

Pirmas Nauj. Anglijos Moterų Sąryšio

*

A. Rudokaite, soliste

ir tuoj aus vėl juos
<♦>

<!>

A. Bočiulienė, 
ir P. Mockienė, 

kuri visuomet

imi lėkštę, 
kad geriau

paseilink 
priliptų.

Petras Bugailiš- 
daug dėl kliubo

trumpai ir aiš- 
dalį kliūbo is-

kai 
ap- 
ant

išleidimą $3,-
Gi WPA 

$5,500,000.

Prakalbose ir vaka- 
buvo keturiasdešimt 

Nuo vakarienės li- 
pelno. Ant pabaigos

tavo plau
šu visais 
O jei jis 

tavęs į ša-

So. Bostono Moterys Smarkiai 
Rengiasi prie Savo Didžiųjų 
Iškilmių, Kurios Įvyks Gruo
džio 11, Didžiojoj Lietuvių 
Svetainėj, E ir Silver Streets

T

į

į 
i

pasakyk “aš neži- 
•tik paskui kalbėk 

ko nežinai.
❖ * *

bile vaidinimo, šalę

mūsų garsioji Harmonijos gru
pė, kurią sudaro mūsų geriau
si talentai, kaip R. Merkeliū- 
tė, E. Rudukiūtė, J. Rainar- 
dienė, M. Zavišienė, vadovy
bėje H. Žukauskaitės.

Šis koncertas bus tikrai 
puikus, o tikietas labai mažas, 
tiktai 35c. Kviečiame visus 
dalyvauti.

BANKIETAS

Bazaras Progreso Naudai

Subatoje, gruodžio 10 d., 
Lietuvių Darbininkų Svetai
nėje, 920 E. ,79th St., Lietu
vių Komunistų ir Wardo 21 
kuopoj rengia šaunų bazarą 
“Daily Record” naudai, bei 
abelnam progreso darbui Ohio 
valstijoj. Bazare bus progos 
įsigyti labai prieinama kaina- 
būdu daug ir gerų dalykų, 
kuriuos pažangos rėmėjai yra 
gausiai suaukavę. Mūsų apie- 
linkės lietuviai farmeriai pri
sidėjo gausiai su produktais ir 
gyvuliais, kuriuos gamina ir 
angiha' ant savo ūkio.

.’įįaigi^Jpravartu kiekvienam 
dalyvauti šiame bazare Ohio 
progreso naudai.

Progreso Balsas” per Radio

Gruodžio 14 d. (trečiadienį), 
10 vai. vakare, iš radio stoties 
WGAR bus girdimas Progre
so Balsas, kurį sponsoruoja' 
Ohio Komunistų Partija. Tą 
vakarą kalbės žymuš Komu
nistų Partijos vadas-darbuoto- 
jas A. R. Onda. Jo kalba 
susidės iš pasikalbėjimo (in
terview) su sugrįžusiu vetera
nu linkolniečiu iš Ispanijos. 
Tai bus aštunta komunisto 
kalba mūsų valstijoj pastarai
siais trim mėnesiais. Tas 
džiugina tūkstančius ir desėt- 
kus tūkstančių klausytojų, ku
rie susideda iš darbininkų, 
farmerių ir vidurinės klasės 
narių, norinčių pagerinti šian
dieninę savo būklę, kovoti už 
taiką, progresą ir prieš Hitle
rio fašistų barbariškus aktus.

Padėkime Komunistų Parti
jai patankinti “Progreso Bal
są” per radio, atsilankydami 
į subatos vakaro rengiamą 
tam tikslui bazarą.

Nori Panaikint “Tag Day” 
Leidimą

Pereitą pirmadienį Miesto 
Tarybos nariai priimtoj rezo
liucijoj leido Abraham Lin
coln Brigade komitetui turėti 
aukų rinkliavą (Tag Day) 
grįžtantiem sužeistiem vetera
nam iš lojalistų Ispanijos. Te
kis M. T. gražus žingsnis bu
vo smaigščiu reakcijos širšių 
lizdan: Amerikos Veteranų ir 
Kolumbuso Vyčių. Tų orga
nizacijų viršylos Dies Komite
tui skundė ALB komitetą 
esant komunistų organizacija. 
Dabar tie gen. Franko rėmė
jai klykia per vietos kapita- 
listlapius, kad M. T. davus 
leidimą “raudoniesiems publi
ką išnaudoti saviems reika
lams.” Tie profrankiniai ele
mentai mano, kad “raudono 
baubo” pagelba priversią 
Miesto Tarybą atšaukti ir ne
leisti Abraham Lincoln Bri
gados Komitetui turėti sužeis
tiem veteranam rinkliavą Cle- 
velande. , ’’’

šviesos g-amyklos Prekybos 
Butas ir magnatai iš privati
nės Electric Illuminating Co. 
deda didelių pastangų, kad 
miestas negalėtų savo šviesos 
gamyklos praplėsti. Kova už 
praplėtimą eina nuo kelių me
tų. Dabar miestui yra pui
kiausia proga praplėsti be jo
kių iškaščių?

Viskas, ko reikia, tai nu
balsuoti piliečių balsų daugu
ma, užgiriant
000,000 bondsų. 
sutinka duoti
Reiškia, čia yra pareiga kiek
vieno piliečio ir pilietės gruo
džio 21 d. balsuoti už pra
plėtimą miesto šviesos gamy
klos, padedant kryžiuką ties 
punktu už išleidimą $3,000,- 
000 bondsų.

Be Reikalo Kaltina Kitus 
Ponas Derigther

Mūsų valstijos žemesnio sei
melio buto atstovas tautietis 
p. John Derigther, kuris pra
kišo nominacijose, dar ir da
bar teberugoja prieš dienraštį 
“Vilnį” ir pažangiečius vietos 
lietuvius, būk jie buvę prie
žastimi jojo pralaimėjimų.

Tas ponas daugiausiai turė
tų save kaltinti, o ne kitus. 
Jo broliavimasis su reakci
niais elementais ir rėmimas 
gub. Davęy jį sukompromita
vo net jojo paties rėmėjų tar
pe. Būdamas sveturgimio tė
vo vaikas, palaikė Ohio ro
jalistus, kurie norėjo pravesti 
bilių atimti bedarbiam atei
viam šalpą ir viešus darbus. 
Valstijos senato komisijos ty
rinėjime gub. Davey grafto, 
p. Derigther palaikė tą pusę, 
kad Davey nebūtų ištirtas. 
Taip ir eilėj kitų valstijos sei- 
melyj reakcinių žygių p. De
rigther buvo su priešais New 
Deal.

Po koncerto, 6 vai. vakare, 
žemutinėj Lietuvių Svetainėj, 
E St., prasidės bankietas.

Prirengimui bankieto yra 
sukviestos geriausios mūsų 
gaspadinės, draugės: Burbie
nė, Sarapięnė, M. Pešina, Ka- 
valiūnienė, Švedienė, Šuralie- 
nė, Buivydienė. Čia tik mūsų 
aldiečiu štabas, tik viena tre- 
čia dalis. O čion juk yra ben
dras Moterų Sąryšis, į kurį įei
na dar dvi didelės moterų or
ganizacijos, tai yra Metodis
tų žinyčios Moterų Ratelis ir 
So. Bostono Moterų Kliubas. 
Jos taipgi turi sukaupusios 
visas savo geriausias spėkas 
ir rimtai rengiasi į darbą.

Prie to, dar nesenai mūsų 
išleista knyga “Virėja” joms 
daug pagelbės.

Šiuom sykiu mūsų moterys 
tikrai išjudins ne tik So. Bo
stoną, bet pasieks ir tolimes
nes kolonijas.

Ir kur gi tu čia dabar ne
pasirodysi! „Juk suvažiuos de
legatės iš visos Naujosios An
glijos, atvažiuos viešnia K. 
Petrikienė iš New Yorko, su
eis skaitlinga Bostono ir apy
linkės publika. Čia bus pro
gos pasimatyti, susitikti savo 
senas drauges, draugus ir pa
žįstamus.

Po vakarienės bus gera mu- 
zikalė programa. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti. Įžan
ga tik 50c. Rengėjos.

Jei Nori Būt
•»

Pavyzdingu-

Nešdamas kostumeriui sriu
bą, žiūrėk, kad visuomet bent 
pusė nykščio būtų įmerkta 
sriuboj. Sriubą padavęs, nykš
tį tiesiai į burną, apčiulpk ir 
paskui jį nuplauk kitam ko
stumeriui duodamoj sriuboj.

Kai kostumeriui sušildai 
pieno ir kai ant jo užsitrau
kia plėvė, tai, pirm pilsiant į 
lėkštę ar puoduką, tą plėvę 
nupūsk... patarnauk kostu
meriui iš gilumos plauč. . . . 
norėjau pasakyt — iš gilumos 
širdies.

Lapkričio 15 d. drg. L. Prū- 
seika apsilankė čionai. Lap
kričio 17 d. nuvažiavo į Glo- 
ville ir pasakė prakalbą ru
sams. Prakalba pilnai buvo 
patenkinti, -žmonių buvo ne- 
perdaugiausiai. Paaukojo $5 
“Vilniai.”

Lapkričio 18 d. nuvažiavom 
į Lafayette, Colo., pas drau
gus Bagdonus. Po pasikalbė
jimo, draugas Bagdonas atsi
naujino “Vilnį,” o d. Rasionis 
užsirašė.

ku. Tai buvo teisingas žmo
gus.

Paskutiniu laiku, išsirgus 
porą mėnesių, gavo čekį iš 'd 
LDS už ligą. Bet matydamas, 
kad nėra vilties ilgiau gyven- 
ti, prieš mirtį prašė savo drau- 
gų, kad apmokėtų tiems, ku
rie jam skolino reikale, taip 
pat ir “Vilniai” už metus ir ’ 
pusę. O kas liks—pasiųst seį * j 
šeriai Ivanauskienei į So. Bos
toną.. Denverietis.

Eidamas su draugu 
ar esant restaurante, kalbėk 
ir juokis taip garsiai, kad vi
sų atydą į save atkreiptumei. 
Geriau gaut paniekos žvilgs
nį, negu jokio. 

sjC * sis
Dalyvaujant bile posėdyj, 

nežiūrint, kad jau keletas da
lyvių pirm tavęs būtų tą patį 
kalbėję, kai ateina tavo eilė, 
vistiek savo teise pasinaudok 
—drožk tą patį, dargi pakar
todamas. Kad padaryt geres
nį įspūdį, atsistojęs kalbėt pir
miausiai 
nau,” o 
apie tai,

Lapkričio 20 d. LDS 77 kp. 
surengė d. Prūseikai prakal
bas ir vakarienę. Drg. Prū- 
seika pasakė puikią prakalbą 
apie 
kius. 
tumo 
prieš 
šiem 
kienė
porą eilių. 
“Vilniai” aukos.

dabartinius pasaulio įvy- 
Ragino vienytis be skir- 
pažvalgų ir tikėjimo 

fašizmą. Prakalba vi- 
patiko. Draugė P. Lan- 

gražiai padeklamavo 
Po tam rinkta

Kas Remia Ispanijos 
Kovotojus 'Y

Pinigais: L.D.S. Moterų 138 
kp., Corlette, paaukavo iš . 
kuopos iždo $5 ir O. Lesni- 
kauskienė sukolektavo ąnt 
blankos $3.10c. Viso $8.10.

Per draugę M. Valentą, var
de ALDLD 22 kp., aukavo šie: 
po $1, Adam Samuolis ir M’. 
Raulinaitienė; po 50c., P. 
Bruščiuvienė ir M. Valenta; 
po 25c. Jočionis, P. Broką, 
Williams, Mat. Zalar, A. Proš- 
ciutti, Mike Melnyk, M. Gav* / 
riluk, S. Šlekys ir J. Stripei- 
ka; po 20c. B. Sintilas ir IL 
Gruseloni. Viso $5.65.

Drapanomis surinkta vardę 
ALDLD 22 kp., aukavusiųjų 
vardai: Joe Bagužis, Joe Va* 
siliauskas, M. Valenta, P. O. ( 
Dulskiai, M. Januškevičienė, ir ‘ 
Vincas Karmuza surinko kelis 
svarus nuo cigaretų zalatų. ...

Tariu širdingą ačiū aukoto 
jams.

Laike 
tavęs sėdinčiam nuolatos da
ryk savo pastabas apie neto
bulumus, taip, kad jis pats ne
gautų progos nei klausyt, nei 
tėmyt vaidinimą.

* * *
Padarysi daug smagumo, 

jei laike bile programos lai
kysi koją ant kojos' taip, kad 
galėtumei priešais tave sėdin
čiam pro kėdės kiaurumą tan
kiai savo čeveryku pabraukt 
per sėdžiamąją. Jį taipgi žy
miai pagyvinsi, jei tankiai ko
ja stuksėsi į jo kėdę.

* * *
Laike pasikalbėjimo, nelauk 

iki tavo draugas savo kalbą 
pabaigs, bet kai tik kas už
eina tau ant minties, tai 
ir drožk savo; nesvarbu, 
tu jo nesuprasi, bet jis 
tikrai supras. . . daugiau 
bos su tavim vengs. 

* * *

M. Valenta.

New Eagle, Pa

So. Boston. Mass.

J. Latviūtę, 
sykių pa- 
Bostono 
Dalyvaus ir

Nereikia toli eiti jieškoti 
prieš-amerikoninių ir fašistinių 
daigų šioj šalyj, šiame klau
sime jie išėjo pilnon viešu
mon. Pažangios, demokrati
nės jiegos apgalės tas juodas 
frankistų užmačias.

Viršminėta rinkliava yra 
rengiama gruodžio 17 d. Lie
tuvių organizacijos, ypatingai 
jaunuolių, turėtų ateiti ALB 
pagelbon, sumobilizu o j a n t 
kuodaugiausia tam darbui sa
vo narių. Reakciniai elemen- 
kelia galvas, progreso šali
ninkam tuo labiau reikia dirb
ti, kad rinkliava būtų pasek
minga.
Specialiu |iu>kimai Gruodžio 

; 21494 Dieną

juodžio ;21 d. įvyks spe
cialty rinkimai mūsų mieste 
d&l'praplėtimo miesto muni- 
cipalės šviesos gamyklos/ Ši 
šviesos gamykla buvo miesto 
pastatyta prie liberalo majoro 
Tom L..Johnson 1914 m., kad 
privertus privatinę Electric 
Illuminating Co. sumažint ne
svietiškai aukštas kainas. Da
bar dėl praplėtimo miesto

Smulkiom surinkta $25. 
77 kp. visiems aukoto- 
dėkuoja.
tam sekė vakarienė. Tai 
šauni ir draugiška. Kre- 
už sumanymą ir darbą

Cuyahoga paviete į valsti
jos seimelį didžiumą laimėjo 
tie, kurie buvo remiami Dar
bo Nepartinės Lygos ir buvo 
Roosevelto rėmėjai. P-nas 
Derigther (Diraitis) tokiu ne
būdamas, bet visgi norėjo vie
tos lietuvių ir pažangiečių pa
ramos, kurios neužsipelnė. 
Pirmais atvejais mūsų koloni
jos lietuviai be skirtumo pa
žiūrų jį rėmė, kaipo savo tau
tos žmogų. Bet jis saviškius 
suvylė, išduodamas demokra
tinius principus, remdamas 
Ohio rojalistus. Iš šito 'turėtų 
sau pamoką p. D. imti, vieton 
kaltinti pažangiečius. S.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Moterų Konferencija prasidės 
10 vai. ryto. Į ją suvažiuos 
įvairių pažvalgų moterys iš 
visos Naujosios Anglijos. Bus 
viešnių ir iš New Yorko. Iš 
Bostono nuo tarptautipio mo
terų kliubo yra užkviesta d. 
Fene Hartman,* kuri kalbės 
svarbiais moterų klausimais.

Visas organizacijas, kurio
se tik randasi moterų, kurių 
negalėjom ypatiškai bei laiš
kais užkviesti, be skirtumo 
pažvalgų bei įsitikinimų, kvie
čiame dalyvauti šioj N. A. 
Lietuvių Moterų Konferenci
joj. ’ | *

KONCERTAS

Po konferencijos, 3 vai. po 
pietų, prasidės koncertas. Jo 
programą sudarys šios žymios 
meno spėkos: Adelė Siauriūtė, 
Oria Baltrušiūtė, mūsų gabio
ji šokikė June Švedaitė. Taip
gi turėsime progos išgirst žy
mią dainininkę 
kuri dar pirmu 
sirodys South 
lietuvių publikai.

Teko dalyvauti mitinge 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo -105 kp., gruodžio 4 d. 
Susirinkimas įvyko angliaka
sių svetainėje. Išrinkta valdy
ba kitiems metams. Išrinkta 
pirmininku S. Dočis, vice-pir- 
mininku V. Urbonas, turto 
raštininku J. Barketis, užrašų 
raštininku A. Baktis, iždinin
ku J. Vaivada, turto prižiūrė
tojai M. Suopis ir J. Bugaila.

Kuopa turi 43 narius; mi
tingai vedami labai sklan
džiai.

Nutarė 105 kuopos vardu 
organizuoti kliubą. Kaip grei
tai gaus patalpą, tai ir atida
rys. Išrinkta komisija sujieš- 
kojimui vietos.

Po mitingo keturi nariai 
susirinkome pas d. Dočių ant 
pietų. Pradėjus kalbėtis apie 
organizacijas, prirašėme prie 
kuopos Dočio dukterį, 22 me
tų, ir sūnų, 13 metų, taipgi 
ir vieną moteriškę iš Finley- 
villės.

Taipgi besikalbant apie vis
ką, Mikolas Suopis sumanė 
parinkti aukų dėl Ispanijos 
kovotojų. Sumanytojas auko
jo $1, S. Dočis 25c, D. Le
kavičius 25c, V. Urbonas 25c 
ir K. Lorinaitis 25c. Viso su
rinkta $2.

Malonu su tokiais draugais 
susieiti. Jie neužmiršta kovo
tojų už žmonijos reikalus. Tai 
turėtų būti pavyzdys visiems. 
Kad ir mažiausiam susirinki- 
mėlyj reikia pakelti tokie 
klausimai. D. P. Lekavičius.

Grūmoja čecham, Kurie Ne
balsuos už Hitlerį

Naziai atsišaukė cechų 
kalba į cechus gyventojus 
Sudetų krašte, kad balsuo
tų už Hitlerį ir jo kandida
tus rinkiniuose į Vokietijos 
nazių “seimą”. Sako, kad 
turite būt “vokiškais ce
chais,” tai būsite, gerbiami 
piliečiai, o kitaip, tai bus 
jums blogai.

Iš L.DJP. Kliubo Baliaus
—Lietuvių Draugiško Politiško 
Kliūbo surengta vakarienė su 
šokiais lapkričio 26 d.', 1938, 
buvo gana pasekminga, žmonių 
prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Baigiant vakarieniaut, G. Šve
das iš rengimo komisijos paaiš
kino svečiam apie kliūbą, kas, 
tą vakarienę surengė ir dėl ko
kios naudos. Taipgi pagarsino 
tuos biznierius, katrie remia 
kliūbą. Po to, buvo perstatytas 
pirmininkas 
kis, kurs yra 
pasidarbavęs.

Pirmininkas 
kiai pasakė
torijos, ir tarė ačių skaitlingai 
publikai už atsilankymą. > 

Nuo šio parengimo, matyt, 
bus pelno. L. D. P. Kliūbas 
yra ligoj pašalpinis ir pašelpos 
moka daugiau, negu kitos 
draugijos, tad finansine para
ma yra labai reikalinga.

Vakarienės rengimo komisi
ja: G. švedas, N. Yurėnas ir J. 
Palėpis.

Gaspadinės: 
J. Evanaitienė

G. Švedienė,
veikia progresyvių lietuvių tar
pe, daugiausia tikietų pardavė 
dėl šios vakarienės.

P. Bugailiškis ir J. Baronas 
tuoj I parinko aukų iš biznierių dėl 
kad kliūbo naudos.

tave Varde mūsų kliūbo, tariame 
kai- širdingą ačiū visiem, kurie dir

bo dėl šio parengimo, žinome, 
kad didžiuma kliūbiečių skaito 

Laike pasikalbėjimo su bi-I “Laisvę,” taipgi per šią vaka- 
asmeniu, kalbėk ne pro šalį rienę, proga pasinaudodamas, 
nosies arba į ausį, bet tie- “Laisvės” agentas B. černaus- 

arčiausiai kas, matyt, smarkiai dirbo ga-

le 
jo 
šiai į nosį ir kuo 
prie jos prisilenkęs, kad jis Į vime naujų skaitytojų, 
kvėpuotų ne kokiu pasenusiu | Koresp.
oru, bet “šviežiu,” 
čiuose perdirbtu, 
“prieskoniais” oru. 
savo nosį suka nuo 
lį, tai reiškia, kad jis sten
giasi sugaudyt ir tai, kas pa
spruko pro šalį, todėl tu dar 
tiesiau ir* dar arčiau drožk 
jam savo spyčių į nosį.

* * :i:
Jei tau kas paskolina pini

gų ir niekad neprašo atiduot, 
tai reiškia, jog »jis džiaugiasi, 
kad pas jį neprašai daugiau 
paskolos.

* * *
Labiausiai rūpinkis tais fon

dais, prie kurių nesi nei cento 
pridėjęs. 

* *
Būk savo draugui geras tik 

tada, kai jis laimingas, ir kai 
jo draugiškumas tau naudin
gas — medžiaginiai ar socia
liai ; o kai jis bėdoj—nesimai- 
šyk jam po akių, tai greičiau 
jį galas griebs. . . 

* * *
Jei Dirbi Restaurante— I
Patarnaudamas prie stalų, 

kad padilgint kostumerio ape
titą, visuomet laikyk Tankas 
iki alkūnių riebumuotas.

Gamindamas orderį, 
pirštus įsiriebumuoji, tai 
laižyk 
mėsos.

Roma. — Fašistai studen
tai demonstruodami reika
lauja nuimt francūziškas iš
kabas nuo viešbučių.

Aukojo: P. Norbont $10; 
po $1: S. Markei, E. Marke- 
lienė, Ch. Dous, S. Smith, M. 
Smith, O. Juškienė, M. Ušins- 
kas, G. Bagdonas, F. Kava
liauskas, J. zRukė, P. Lankie- 
nė, J. Liegus, J. Žilinskas; 50 
c. aukavo O. Gilbartienė; po 
25c: J. Noris, A. Sarkus, J. 
Namavičia, J. Rasionis.

Su 
LDS 
jams

Po 
buvo 
ditas
priklauso I. Garbauskienei, P. 
Lankienei, J. Rūkei, F. Nor- 
bontienei. Jos ne tik daug 
darbo turėjo, sykiu ir aukų 
pridėjo, 
rienėje 
žmonių, 
ko $10
atėjo pustuzinis rusų.

Drg. Prūseikos apsilanky
mas Denvery turėjo puikias 
pasekmes. Manau, jis pats 
parašys į “Vilnį.” 

—o—
Spalių 31 d. mirė draugas 

M. Petrulis. Išgyveno Den
very šešiolika metų. Buvo 43 
metų senumo. Užsiėmimas— 
vežiojo-pardavinėjo daržoves. 
Daug žmonių pasiliko jam 
kalti po kelis dolerius, kas bu
vo išduota ant bargo.

Vėlionis gyveno vargingai, 
bet dėl darbininkų gerovės 
dirbo, kiek galėjo. Priklausė 
LDS 77 kuopai iki pat mir
ties. Buvo jos turto raštinin-

Nepavyko Mussolinio Ble
fas prieš Franciją

Paryžius. — Į Francijos 
protestą atsakė Italijos val
džia, kad, girdi, reikalavi
mas pervest Italijai Tunisi- 
ją ir kitas Francijos žemes 
tai nebuvęs suformuluotas 
Mussolinio vyriausybės; tas 
reikalavimas, pasak Italijos 
valdžios, esą, “savaimi kį-

Mussolinio d i k t u o jama 
Italijos spauda iš pradžių 
smarkavo, kad “italų tauta 
yra pasirengus bile kada 
matšuot prieš Franciją, kai 
tik bus reikalas,” bet dabai* 
Italijos valdžia jau išsisuki
nėja ir traukiasi atgal. Nes 
Francija nenusigando Mus
solinio blofo.

Įvyks Sekmadienį

GRUODŽIO

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
ir Silver Sts. , So. Boston, Mass.

Koncerto Pradžia 3:30 Vai. Po Pietų 
Bankietas 6 Vai. Vakaro

Kai 
pirštą, 
Imdamas paduot šaukštą — 
lyžt; siekdamas šakutės--lyžt. 
(Imdamas pinigus piršto gali 
neseilint, nes kostumeris mo- 
jka jau pavalgęs ir tada Apeti- 
|tas jam jau nereikalingas.)

(♦>

Koncerto programoj dalyvaus pirmu sykiu lietuvių tarpe žymi dainininkė 
J. LATTIMER (Latviūtę) iš Worcester,

B. RAMOŠKAITĖ, iš Hartford, Conn.; A. SIAURIŪTĖ, iš Dorchester, 
Mass.; A. RUDOKAITĖ; 6-šių Biručių Duetas; jauna šokikė švedaitė ir 

Harmonijos Grupe.
Koncerto Bankiete ir suvažiavime dalyvaus žymi kalbėtoja, Moterų Su-: 

važiavimo iniciatorė, laikina sekretorė K. Petrikienė, iš Brooklyn, N. Y.
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(Tąsa)
Švilpukai pradėjo garsinti, kad jau septynios, kada 

visose skerdyklose darbai prasideda. Jurgis turėjo būti 
savo vietoje trąšų dirbtuvėje, bet jis vis dar laukė labai 
rūpindamasis Ona. Penkiolika minu tų vėliau jis patėmijo 
žmogišką pavidalą besiartinant per sniegą ir net suri
kęs, puolėsi artyn. Tai buvo ji, greitai bėgdama; pama
čiusi jį, susvyravo ir puolė į jo glėbį.

“Kas pasidarė?” klausė jis pilnu nerimasties balsu. 
“Kur tu buvai?”

Praėjo kelios sekundos, kol ji galėjo kvapą atgauti, 
jam atsakyti. “Aš negalėjau namon pareiti,” sakė ji. 
“Sniegas—gatvekariai sustojo.”

“Bet kurgi tu buvai?” jis klausė, prisispyręs.
“Aš turėjau eiti namon su drauge,” sakė ji, sunkiai 

kvėpuodama, “su Jadvyga.”
Jurgis atsiduso pilna krūtine, bet patėmijo, kad ji 

visa dreba ir verkia, kaip ir toms nerviškoms nuotaikoms 
i užėjus, kurių Jurgis taip bijodavosi. “Bet kas tai yra?” 

sušuko jis. “Kas tau atsitiko?”
“O, Jurgi, aš taip išsigandau!” tarė ji, glausdamosi 

prie jo su kokia tai baime. “Aš taip rūpinausi!”
Jiedu stovėjo netoli raštinės langelio ir žmonės žiū- 

rėjo į juos akis išpūtę. Jurgis pavedėjo ją toliau. “Ką tu 
norėjai pasakyti?” klausė jis jos nerimaudamas.

j “Aš bijojau—aš taip bijojau!” verkė Ona. “Aš žino- 
/ jau, kad jūs nežinosite, kur pasidėjau ir nežinojau, ką' 
i jūs galite daryti. Aš bandžiau namon pareiti, bet taip 
| buvau nuilsusi. O, Jurgi, Jurgi!”

Jis taip džiaugėsi Onai atsiradus, kad į kitus daly- 
( kus daug dėmesio neatkreipė. Jam visai neišrodė keista, 

kad ji taip susimaišiusi; jis netėmijo jos nusigandimo, ir 
jos nenuoseklaus besiteisinimo, gana tik, kad ji atsirado. 
Kadangi jau buvo netoli astuonios ir jie galėjo gauti ir 
už kitą valandą numušti, jeigu dar ilgiau vilkins, jis ją 

i paliko palei skerdyklos duris, baisiai nublankusią su 
{pilnomis išgąsčio akimis.
į Praėjo kiek laiko. Kalėdos artinosi, o kadangi buvo 
gilus sniegas ir aštrus šaltis, Jurgis beveik nunešdavo 
savo pačią į darbą, brisdamas su jaja per sniegą tam
soje, kol pagaliau, tūlą naktį vienas dalykas pribaigė 
viską.

Iki švenčių buvo jau tik trys dienos. Apie vidurnaktį 
5 Marė ir Elzbieta parėjo namon ir net sušuko nusigan

dusios, pamačiusios, kad Onos dar nėra. Jiedvi priža
dėjo palaukti Onos ant gatvių kampo, bet palūkėjusios 
(kiek, nuėjo pažiūrėti į skyrių, kur ji dirbo, bet ten joms 
pasakė, kad visos merginos pabaigė darbą kokia valandą 
pirmiau ir visos namon išėjo. Tą naktį nesnigo ir ne taip 
jbuvo šalta, bet Ona namon neparėjo! Kas nors svarbes
nio turėjo būti šiuo kartu.

t
 s Jiedvi prikėlė Jurgį ir jis, atsisėdęs, piktai išklausė 
pasakojimo. Ji, tur būti, vėl nuėjo su Jadvyga, ištarė j 
; Jadvyga gyvena tiktai porą skverų nuo skerdyklų 
gali būti, kad ji buvo labai nusidirbusi. Nieko jai ne

įėjo atsitikti, o jeigu kas ir būtų buvę, tai yis tiek, 
ryto nieko negalima daryti. Jurgis apsivertė lovoje 

pirmiau, negu jiedvi užsidarinėjo duris, jis jau drūčiai 
Knarkė.

i, Vienok rytmetį jis atsikėlė ir išėjo beveik visa valan- 
Ianksčiau, kaip paprastai. Jadvyga Marcinkaitė gyve- 

kitoj jardų pusėje, anapus Halsted gatvės, drauge su 
o motina ir seserimis,—turėjo kambarį skiepe; My- 
ųi pastaruoju laiku nupjovė vieną ranką, nes buvo 
ręs kraujo užnuodinimą, taigi juodviejų vestuvės ta- 
ątidėtos ant visados. Įėjimas į jų kambarį buvo iš 
ĮŠto kiemelio užpakaly ir Jurgis matė šviesą lange 
priėjęs girdėjo ką tai spirginant; jis pabaladojo, per 
lę tikėdamas, kad Ona išeis.

Vietoje jos, pasirodė viena iš Jadvygos seserų ir 
rgiščia pažiūrėjo per plyšį duryse. “Kur Ona?” jis 
įlausė, ir mergaitė žiūrėjo į jį nusistebėjusi. “Ona?” 
usė ji.

• "Taip,” atsakė Jurgis, “ar jos čia nėra?”“Ne,” atsakė mergaitė ir Jurgis riet krūptelėjo, 
diliai priėjo ir Jadvyga,žiūrėdama viršum mergaitės 

' Ivos. Pamačiusi kas buvo, nusisuko ir pabėgo į šalį, nes 
vo dar neapsirengusi. Jurgis turįs atleisti jai, pradėjo 
gintis, nes-motina labai serganti.

. “Ar Onos čia nėra?” klausė Jurgis, jau labai susi
ėmęs ir nelaukdamas, kol ji pabaigs.
' “Ne. Kodėl?” atsakė Jadvyga. “Kodėl tau rodosi,
1 ji bus čia? Ar ji sakė, kad ateis?”

“Ne,” atsakė jis. “Bet ji neparėjo namon—aš ma
li, kad ji bus čia, kaip ir anuo sykiu.”
.i "Kaip ir anuo sykiu?” atkartojo Jadvyga, nusiste-

| "Tą naktį, kai ji čia nakvojo,” užsiminė Jurgis.
"čia turi būti kokia nors klaida,” atsakė ji greitai, 

ha niekados pas mus nenakvojo.”
L Rodėsi, kad jis tik pusiau įtiki jos žodžiams. “Nagi, 

sušuko jis. “Porą savaičių atgal, Jadvyga! .Ji man 
n ąakė—-tą naktį, kai labai pustė ir ji negalėjo namon 
Jeiti? . ' — , .
j “Tūr būti kokia nors klaida,” atrėmė mergina vėl; 
ųpas mus nebuvo.”

|| v.s pasirėmė į adveriją, prisilaikyti; Jadvyga atidarė

duris visai, laikydama savo jakutę prisidėjusi po kaklu, 
nes ji su Ona labai gerai sutikdavo ir jai tas ypatingai 
parūpo. “Bet ar iš tikro ji taip sakė, o gal tik tu nesu
pratai jos?” sušuko ji. “Ji turėjo sakyti kur kitur. Ji...”

“Ji sakė, čionai,” tvirtino Jurgis. “Ji man pasakojo 
viską apie tave, ir kaip tau ėjosi ir ką tu kalbėjai. Ar 
ištikro ne? Ar tu neužmiršai? Ar tu nebuvai niekur- 
išėjus?” <

“Ne, ne!” sušuko ji vėl, bet tuojau atsiliepė piktas 
balsas: “Jadvyga, ar tu nori vaiką peršaldyti. Uždaryk 
duris!” Jurgis dar stovėjo apie pusę minutos, kalbėda
masis per plyšį, painiodamas klausimus, bet kai jau 
nebuvo ką daugiau sakyti, jis atsisveikino ir nuėjo šalin.

Jis leidosi pusiau apkvaitęs, pats nežinodamas, kur 
ėjo. Ona apgaudinėjo jį! Ji jam melavo! Ir ką tas viskas 
galėtų reikšti—kur ji būtų buvusi? Kur dabar ji yra? 
Jis savo protu negalėjo viską apimti—o tuomi labiau ne
bandė išrišti, bet šimtai visokių spėjimų kimšosi jam į 
galvą ir jį apėmė besiartinančios nelaimės nujautimas.

Neturėdamas ką daugiau daryti, jis nuėjo atgal prie 
raštinės langelio ir ten dabojo. Palaukęs beveik visą va
landą po septynių, jis nuėjo į skyrių, kur Ona dirbo, 
pasiteirauti apie ją pas bosienę. Ten dasižinojo, kad bo- 
sienė taipgi dar neatėjo, nes ant visų linijų iš vidur- 
miesčio gatvekariai sustoję, nes ten kas sugedo, stokuo- 
jant elektros, dar iš vakaro ant visų linijų viskas apsisto
jo. Tačiau merginos prie apvyniojimo ir apsiuvinėjimo 
kumpių dirbo, kaip paprastai, o kita moteriškė buvo 
pristatyta jas prižiūrėti. Mergina, kurios Jurgis užklau
sė, dirbo skubiai ir kalbėdama vis žiūrėjo ar ją neda
boja. Tuo laiku priėjo vyriškis stumdamas vežimėlį; jis 
žinojo, kad Jurgis tai Onos vyras ir norėjo žinoti apie 
tąją paslaptį.

“Gal būt, kad sustoję gatvekariai prie to prisidėjo,” 
patarė tas, “gal ji vidurmiestin nuvažiavo.”

“Ne,” atsakė Jurgis, “ji niekados vidurmiestin neva
žiuodavo.”

“Gal būt, kad ne”, pridūrė tas.
Jurgiui pasirodė, kad jis matė, kai tą sakydamas, 

vyras su mergina greitai dirstelėjo vienas į kitą, tai jis 
greit užklausė: “Ką tu žinai apie tai?”

Bet vyras, patėmijęs, kad bosas jį daboja, pradėjo 
toliau stumti savo vežimėlį. “Aš nieko apie tai nežinau” 
—atsakė jis per petį. “Ką aš galiu žinoti, kur tavo pati 
eina?”

Jurgis vėl išėjo7 ir neramiai vaikščiojo prie mūro. 
Ten išbuvo visą rytą, visai nemąstydamas apie savo dar
bą. Prieš pietus jis pasiteiravo policijos nuovadoj ir vėl 
sugrįžo nekantriai daboti. Pagaliau per pietus leidosi 
namon.

Jis ėjo Ashland gatve. Gatvekariai ką tik pradėjo 
važinėti ir keletas pravažiavo pro jį užsikimšę žmonėmis. 
Pamatęs juos, Jurgis pradėjo mąstyti apie tojo vyro 
išjuokiantį patėmijimą, taigi, beveik nenoromis, pradėjo 
daboti vagonus, o pasekmė to buvo ta, kad neužilgo jis 
net pašoko, riktelėjęs.

Paskui jis pradėjo bėgt. Per visą tarpgatvį bėgo 
paskui vieną gatvekarį mažai nuo jo atsilikdamas. Toji 
nudėvėta juoda skrybėlė su apdribusia raudona plunks
na gal ir ne Onos bus, bet labai gali būti, kad ir taip. 
Veikiai jis persitikrins apie tai, nes ji turi išsėsti už po
ros tarpgatvių, jeigu tai Ona. Jis tyčiomis atsiliko, kad 
gatvekaris pavažiuotų pirmyn.

.Veikiai ji išlipo, ir kaip tik įėjo į šoninę gatvę, 
Jurgis vėl pradėjo bėgti. Dabar jau su dideliu neužsiti- 
kėjimu žiūrėjo į visą atsitikimą ir .visai nesigėdino, kad 
paskui savo pačią seka; netoli namų ji užsuko pro kam
pą į kitą gatvę, ir Jurgis vėl leidosi tekinas, nenorėda
mas ją iš akių paleisti ir matė, kai ji užlipo ant laiptelių 
ir įėjo į namus. Po to jis apsisuko atgal ir apie penkias 
minutas vaikščiojo ten ir atgal, stipriai sugniaužęs kumš
čius ir sukandęs dantis. Jo galvoje virte virė. Paskui 
nuėjo namon ir įėjo į vidų.

Pravėręs duris, jis pamatė Elzbietą, kuri taipgi buvo 
išėjusi jieškoti Onos ir sugrįžo atgal. Ji vaikščiojo ant 
galų pirštų ir pridėjo pirštą prie lūpų. Jurgis laukė, kol 
ji priėjo arčiau prie jo,

“Nesibaladok” pašnabždėjo jam greitai.
“Kas yra tokio?” jis užklausė.
“Ona miega”—tarė ji lyg ir nusigandusi. “Ji labai 

nesveika. Aš taip bijau, kad jai nepradėtų galvoje ne
gerai darytis, Jurgi. Ji visą naktį klaidžiojo po gatves 
ir man vos dabar pasisekė ją nuraminti.”

“Kada ji parėjo?” jis užklausė.
“Tuojau šį rytą, kai tik tu išėjai,” atsakė Elzbieta.
“O vėliau ar ji buvo kur išėjusi?”
“Ne, žinoma ne. Ji taip silpna, Jurgi, jį...”
Jis dar labiau sukando dantis. “Jūs man meluojate,” 

pasakė aštriai.
Elzbieta krūptelėjo ir nublanko. “Kodėl!” ištarė ji, 

sunkiai kvėpuodama. “Kasgi yra?”
Bet Jurgis nieko neatsakė.’ Pastūmė ją į šalį, nuėjo 

prie miegj^ū.mio durų ir jas atidarė...
\ Qna sėdėjo ant; lovb.s^ Jį. su išgąsčiu pažiūrėjo ..į Jį, 

jam įėjus.' Jurgis -.uždarė dųips. Elžbietai po nosia, nes ji 
bandė eiti paskui, ir priėjo prie žmonos. “Kur tu buvai?” 
paklausė aštriai. . :

- (Bus daugiau)

Gera Parama Ispanijos Žmb- 
nėms Kovoje už Laisvę

Lapkričio 26 pas drg. Ro- 
žanskius per Kudirkų pasidar
bavimą buvo surengta drau
gam Jurevičiam, iš Newark^ 
N. J. “suprize pare” 25 metų 
vedybinių sukaktuvių atžymė- 
jimui.

Svečių susirinko gana skait
lingas būrelis ir visi buvo už
ganėdinti skaniais valgiais ir 
gėrimais.

Besilinksminant buvo suma
nyta parinkti aukų dėl Ispa
nijos per Urš. Janužienę ir 
Ant. Grigutį. Surinkta nuo šių 
asmenų:

V. Rožanskis 50c., M. Bazi- 
lis 25c., St. Janušionis $1, BĮ. 
Bajoras $1, L. Dobinis 25c., 
P. Janušis 50c., Jonas Gerge- 
lis 25c., Mrs. Augustinaitienė 
25c., K.
Grigutis 50c., St. Jurevičius ir 
šeimyna $2, Ant. Ražanskis 
$1, draugai Jurevičiai—jauna
vedžiai $5, Ant. Palubinskas 
75c., Ignas Beeis $1, Mrs. La
zauskienė 25c., O. Zibarkienė 
25c., Mrs. Jonaitienė 25c., 
Mrs. Kurtinaitienė $1, Mrs. 
Jurevičienė 50c., Mrs. Tiliu- 
nienė 25c., Mrs. šikšnienė 10 
c., Mrs. ir Mr. Bilinskąi $1, 
K. ir O. Yankaųskai $1, K. 
Kiznis 50c., P. Grigutis 10c., 
A. Pavidis 20c., Jonas Kuzma 
25c., M. Stadelnikienė 25c., 
Miss Jurevičiūtė 25c., svotas 
G. Kudirka su svočia L. Kava
liauskaite $1.50. .

Viso .........................
Smulkių surinkta . . 
Sykiu .......................
Aukos pasiųstos Helen Kau

nas, 419 Lorimer St., Brook-

Janužis 50c., Ant.

$22.40
$1.28

$23.68

K. Yankauskas.

Pittsburgh, Pa.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Gruodžio 1 d. Liet. Darbi
ninkų Susivienijimo 160 kuopa 
laike susirinkimą, naujam na
me ant Middle St. Dalyvavo 
15 narių. Išrinko naują val
dybą kitiems metams. Iš
rinkta pirmininku D. P. Le
kavičius, vice-pirmininku J. 
Demontas, turto raštininku K. 
Kairis, užrašų raštininku J. 
Norkus, iždininku E. Kairiene, 
ligonių lankytoju J. Monskis.

160 kuopos namas tuojau 
bus pataisytas. Namo įkurtu
ves rengiamos pabaigoje šio 
menesio. Kuopon gautas vie
nas jaunuolis ir vienas vai
kas.

Nariai turėtų kreipti dau
giau atydos ir dažniau lanky
ti kuopos susirinkimus, nors 
jau kokius keturis kartus per 
metus. Labai peiktinas daly
kas priklausyti prie organiza
cijos, o neateiti nei vieną kar
tą per metus į susirinkimą. 
Būkite toki geri, lankykite su
sirinkimus dažniau.

—o—
North Sides Lietuvių Komu

nistų kuopa būtinai turi turėti 
susirinkimą šeštadienį, gruo
džio 10 d. Tai bus suregistra- 
vima^ visų narių ir apkalbėta 
daug naujų dalykų apie Pitts- 
burgho veikimą. Pitsburgho 
komunistų biuras nutarė su
rengti bankietą ir prakalbas 
komunistų vardu sausio 29 d., 
1939 m. ' Atsilankys drg. A. 
Bimba mūsų apylinkėn, daly
vaus bankiete ir pasakys pra
kalbą. '

Tai bus didelis įvykis ir vi
sos mūsų broliškos darbinin
kiškos organizacijos turėtų 
padėti šitą parengimą pada
ryti didžiausiu ir geriausiu.

D. P. Lekavičius.
Nuo Red. Apie Dr. Kaš- 

kiąučiaųs apsilankymą. Pitts- 
burghe - buvo' pirmiau- parašy
tą kito koresppndepto.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

truember fuel co., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y,

TęĮe fonas ĘVergraen 7-1661

FRANK l)(»MIKAITIS- 
RESTAURACIJA *

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

W W-W >■—W- ■■■■« !■' I UI ll» !■■■——

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIACSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarn»vi- 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Tel. Evergreen 7-2375 L-1370

GARSINKITES “LAISVĖJE"

• Įsteigtą 1892 Tel. Stagg 2-2173 J

Brooklyn

50

$2’50

ROBERT LIPTON
' LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave.

KALĖDŲ SPECIALAI
14 k. auksiniai Moteriški žiedąi su 3 dai- 
monto akutėm................................................
Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
nuo .............................. ....................................
17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece
Dresser Set) ................................................ ;

You will he surprised when you see our 
New Large Headquarters.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai švenčių Vaišėms.

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

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

ą Įšsijkirpkitę šį skelbimą ir atsineškite, o
• gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.
• Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčįjįs
• Atdara Vakarais Raštiškos Gąrantijos
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ėjęs, liksiu ne tik “Laisvės” 
prenumeratorius, bet ir dė
siu pastangas, kad būčiau ir 
“Laisvės” šėrininkas.

Na, ir tas geras draugas 
man nemelavo, štai su pirma 
gruodžio pradėjo ateidinėti 
man “Laisvė”, ant kurios siun
tinio juostelės pažymėta 155- 
39. Reiškia, mane mylima 
“Laisvė” lankys ilgą laiką.

Todėl tam geram draugui 
tariam širdingai ačiū. Labai 
būtų malonu jam parašyti pa- 

atgal, | dėkos laišką, bet, ant nelai- 
laisvos mes, jo antrašo nežinau.

Padėkos Žodis
Čion randasi didelė ligoni

nė ant aukštų kalnų, apie 65 
mylios nuo Baltimorės. Čion 
randasi apie 500 ligonių, iš 
kurių dauguma džiovininkai. 
Kurie sunkiau serga, tie ligo
ninėje, o kurie sveikesni, tie 
esam taip vadinamose “sher- 
kėse” (barakuose), tarp kurių 
esam 4 lietuviai—Petras Yan- 
kus, Stasys Gabraleviče, Juo
zas Mikolaitis ir Juozas Ma
žeika.

Bus tam 3 savaitės 
mus aplankė vienas
minties lietuvis su savo mote- 
ria. Mums besikalbant, priė
jom prie laikraščių. Jis manęs 
paklausė, ar pagaunam kokį 
laikraštį pasiskaityti. Taip, 
sakau, bet labai retai. Jeigu 
kas atvažiuoja mus aplanky
ti, tai atveža “Keleivį,” “Lais
vę,” “Vienybę” ir “Darbinin
ką.” Tai tas draugas manęs 
klausė, kuris tamstai laikraš
tis geriausia patinka. Sakau, 
man geriausia patinka “Lais
vė” ir “Keleivis.” Sakau, 
“Draugo” visai neskaitau, o 
fašistų šlamštą — “Vienybę” 
beskaitydamas da daugiau ap- 
sergu, nes ten nerandu nieko 
pamokinančio, o tik ant lais
vų minčių laikraščių užsipul
dinėjimus.

Tai tas geras draugas sa
ko, gerai, kad myli “Laisvę” 
skaityti. Sako, aš esu Baltimo
rės “Laisvės” organizatorius. 
Aš pasistengsiu per mūs susi
rinkimą. Aš įnešiu, kad jumi 
siųstų “Laisvę” į ligoninę. Sa
kė, gal toliaus liksi draugas 
“Laisvės” prenumeratorius. 
Taip, sakau, geras drauge, ir 
suspaudžiau jo dešinę. Sakau 
turiu pilną viltį- iki pavasario 
pasveikti. Sakiau, sveikas par

Aš su Gabralevičia esam 
daikte, vienoj “sherkėj” ir 
abu dalinamės laikraščiais. O 
Juozas Mikolaitis randasi li
goninėj. Bet jis, kaipo čia gi
męs jaunuolis, užsiima tik an
gliškais laikraščiais. O Mažei
ka, kaipo sanatorijos darbi
ninkas, verčiasi savo bizniu, 
su laikraščiais nenori užsiimti. 
Jis jų neskaito. Atliekamomis 
nuo darbo valandomis renka po 
ligoninę popieras, jas parduo
da ir pasidaro ne blogą biznį.

Dabar, “Laisvės” bendra
darbiai, ačiū širdingai, kad 
mus su “Laisve” aplankote. 
Turėkite ir aš turiu viltį, kad 

j su “Laisve” nesiskirsiu.
Su širdinga pagarba,

Petras Yankus.
PASTABA: Gerbiami “Lai

svės” bendradarbiai: Gal jūs 
žinote to gero draugo antrašą. 
Kaip jis sakęs, esąs Baltimo
rės “Laisvės” organizatorius. 
Tai meldžiu man jo antrašą 
prisiųsti. Aš norėčiau jam pa
rašyti draugišką padėkos laiš
ką.

Peter Yankus,
State Sanatorium,

West Maryland.

Pasauline Apžvalga
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

gelžkelius ir iš antros pusės 
daugelis lenkų jau nepasitiki 
Hitleriu.

Lenkija atnaujino su Sovie
tų Sąjunga nepuolimo sutartį 
ant penkių metų. Dabar Len
kijoj susirinko naujas seimas, 
kuriame girdisi stiprus balsas, 
už tai, kad Lenkija keistų po
litiką, kad ji artintųsi su So- 
vietų Sąjunga bendram apsi
gynimui nuo Vokietijos. Spau
doj proponuojamas blokas iš 
Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Sovietų Sąjungos, 
kad sulaikius Hitlerio grūdi- 
mąsi į. rytus. Jeigu Lenkija 
pakeistų ton kryptin savo po
litiką, . tai pasaulinė taika 
daug iš to sutvirtėtų.

Sovietų Sąjungoj
Sovietų Sąjunga kovodama 

už taiką diplomatijos keliu 
tuo pat kartu energingai stip
rina savo apsigynimą—Rau
donąją Armiją, Raudonąjį 
Laivyną ir Karo Orlaivyną. 
Ji daro apžvalgą ir civilio or- 
laivyno atsiekimų. šiemet la
kūnai Kokinaki ir Braindinski, 
į 24 vai. 36 minutes, be apsi
stojimo nuskrido iš Maskvos į 
Vladivostoką — 4,254 mylias. 
Kitą tuo keliu žygį atliko trys 
moterys. Parašiutistai atliko 
daug žygių, kaip kapitonas 
Kaitanov, kuris nušoko nuo 
36,210 pėdų aukščio. In
dustrijoj atsiekta didelių pa
sisekimų.

Rumunija Subruzdo
-A Po to, kaip Hitleris sudras

kė Čechoslovakiją, tai jis vie
šai pradėjo šaukti, kad dabar 
eilė Rumunijos, nes ten yra 
800,000 vokiečių, o kas la-
biausiai—ji turtinga žibalu, ku
rio Vokietija neturi. Rumuni
jos valdžia pradėjo daugiau 
veikti. Fašistų partija, prieša
kyje su Corneliu Zelea Codre
anu, nelegalizuota. Codreanu 
buvo suorganizavęs reakcinę

Geležinę Gvardiją. Kalėjime 
jis ir jo sėbrai sukilo. Tame 
išstojime Codreanu ir 13 jo 
pagelbininkų sušaudyti. Hitle
rio spauda dūksta prieš Ru
muniją.

Rumunija po pereito karo 
tapo stambi valstybė. Ji užima 
113,886 ketvirtaines mylias ir 
turi 19,133,000 gyventojų. 
Taikos laiku jos armija yra 
222,000 kareivių. Ji turi 2,- 
000,000 išlavintų rezervų, ne
didelį karo laivyną, bet stiprų 
karo orlaivyną. Armija gerai 
apginkluota. Rumunija atsisa
kė perleisti Sovietų Raudoną
ją Armiją čechoslovakijai į 
pagelbą,—atrodo greitai pati 
turės j ieškoti pagelbos.

Jungt. Valstijos Ginkluojasi

Dūkimas karo grobikų Eu
ropoj ir Azijoj verčia ir Jung
tines Valstijas daug ginkluo
tis. Pietį) Amerikoj susirinko 
kongresas, kuris svarstys, kaip 
pastoti Vokietijai ir Italijai 
kelią,-kad fašistai negalėtų 
ten įsigalėti. Jungtinės Valsti
jos ten vaidina vadovaujamą 
rolę.

Karo štabas ruošia industri
ją, kad karo metu ji pilnai 
aprūpintų armiją. Tam tikslui 
suregistravo virš 40,000 fabri
kų ir dirbtuvių. Karo sekreto
rius Woodring reikalauja pa
kelti pastovią armiją iki 400,- 
000 oficierių ir kareivių, bu- 
davoti daugiau karo lėktuvų 
ir tvirčiau apginkluoti Pana
mos Kanalą. Karo Laivyno se
kretorius kalba, kad reikalin
ga išbūdavoti naujas karo lai
vynas Atlanto Vandenyne. 
Pradėjo budavoti šešis naujus 
šarvuočius, kurie bus labai ga
lingi. Budavojama daug ir ki
tų karo laivų.

Dabar tiesioginės Jungt. 
Valstijų karo išlaidos jau sie
kia : karo laivyno reikalams 
$532,000,000; armijai—$337,-

laukų įrengimui, hangarams, 
prieplaukoms, strateginiams 
keliams ir tt., kas' nepriskaito- 
ma prie tiesioginių karo išlai
dų. Karo agresoriai dūksta, 
jie priverčia ir Ameriką gink
luotis ir gyventojams užkrau
na didelę naštą išlaidų.

Nuteisė Hitlerio Šnipus
Po ilgo išklausinėjimo dau

gybės liudininkų ir pačių šni
pų, Jungt. Valstijų federalis 
teisėjas J. C. Knox nuteisė ke
turis Hitlerio šnipus: G. G. 
Rumrichą, E. Glaser, Otto H. 
Voss ii’ Johanna Hofmann’iu- 
tę. Visi jie lengvai nuteisti— 
nuo 2 iki 6 metų. Jų niekšys- 
tės labai aiškios, bet tūliems 
sumažinta bausmė, nes jie 
prie kaltės prisipažino. 
Daug Hitlerio šnipų paspėjo 
pabėgti į Vokietiją, o patys 
vadai ten sėdėjo iš ten davė 
įsakymus. Jie Jungt. Valstijų 
teismui nepasiekiami.

Ispanijoj ir Chinijoj
Ispanijoj karas eina daug 

maž ant senų pozicijų, žiema 
prasidėjo, tai jau trečia pilie
čių karo žiema. Atrodo, kad 
žiemos metu nebus didelių 
permainų. Fašistai pagelba 
Mussolinio ir Hitlerio lėktuvų 
nuolatos bombarduoja kaimus 
ir miestus, ypatingai ten, kur 
mažai yra priešlėktuvinių ka- 
nuolių.

Liaudiečiai didelėj pagar
boj išleido iš savo šalies Tarp
tautinės Brigados kovotojus, 
jų tarpe ir amerikiečius drau
gus. ši brigada 1936 metais 
išgelbėjo Madridą. Per du 
metus ji didvyriškai kovojo ir 
paliko Ispanijos liaudyje gra
žiausią atmintį.

Chinijoj eina kovos plačiu 
baru. Chiniečiai pradėjo kon- 
tr-atakas linkui Cantono, kad 
jį atsiimtų iš japonų. Japoni
jos armija planuoja naujus 
puolimus ant Changsha ir ki
tų miestų. Japonijos valdonai 
pradėjo naują kampaniją, 
kad sukėlus penkis bilionus 
janų paskolos karo vedimui. 
Japonijos gyventojai labai ap
sunkinti karo naštos, ūpas 
puola.

Japonijos žvejai išjprovoka
vo riaušes Philippinų salose, 
Jungt. Valstijų valdomose, 
kur suareštuota 53 japonai ir 
keli užmušta susirėmime su 
policija.

Mikados generolas Eiki To
jo, karo ministerio pagelbinin- 
kas, sako, kad karas su So
vietų Sąjunga yra neišvengia
mas. Vokietijos fašistai pa
skelbė, kad Japonija budavo- 
ja du šarvuočius nuo 40,000 
iki 45,000 tonų įtalpos, kurie 
bus galingiausi pasaulyje.

D. M. š.

Pasitraukė Čechoslovakijos 
Atstovas Anglijai

London. — Per paskuti
nius keturioliką metų Jan 
Masaryk buvo Čechoslovaki
jos atstovas Anglijai. Dabar 
jis rezignavo.

Naujoji Čechoslovakijos 
valdžia perdaug išniekino 
atmintį Jano Masaryko tė
vo, pirmojo Čechoslovakijos 
prezidento dr. T. G. Masary
ko. Dabartinė Čechoslovaki
jos valdžia išmetė jo pa
veikslus ir biustus-pavidalus 
iš valdžios rūmų ir įsakė 
pašalint iš visų viešų vietų 
paveikslus T. G. Masaryko, 
vyriausio kūrėjo Čechoslo
vakijos respublikos.

NAZIŲ TEISMAS . PRIEŠ 
DU AMERIKIEČIUS

000,000 ir orlaivynui $184,- 
000,000. Prie to didelė suma 
pinigų išleidžiama orlaivių

Vienna. — Naziai teisia 
du amerikiečitis žydus dr. O. 
Laviną ir medicinos studen
tą M. G. Albertą, kad jie 
bandę išvežt užsienin 1,000 
markių pinigų, priešingai 
Vokietijos įstatymam.

WORCESTER, MASS.
BOSTONIEČIAI PARODĖ 

PASIRJŽIMĄ

Lapkričio 27 d. grupė Bos
tono artistų, po vadovyste M. 
Bolio, suvaidino Worcesteryj 
3 aktų komediją “Pusseserė 
Salomėja.” Draugai bostonie
čiai jau antru kartu vaidino 
šią komediją mūsų kolonijoj. 
Apie patį veikalą jau buvo 
plačiai rašyta, todėl nekarto
siu. Lošimas išėjo gyvai ir 
sklandžiai. Mat, bostoniečiai 
jau keletą sykių šį veikalą vai
dino, tai gerai su juomi susi
pažinę. Mano manymu, yra 
geras dalykas susimokinusią 
grupę bet kurios kolonijoš 
panaudoti jos apylinkių ap
važiavimui. Tas turėtų būt 
praktikuojama ateityje.

Šiuo laiku Bostonas stovi 
pirmoj vietoj dramos ir muzi
kos klausimu. Kada tai Wor- 
cesteris galėjo didžiuotis, bet 
dabar mūsų buvusios taip gar
sios kolonijos artistai-drama- 
tistai turi neribotam laikui 
vakacijas. Regis jau pakaktų 
jųjų. Ką sakot, draugai? 
Negi manot leisti savo patyri
mam, gabumam ir kadaise 
aukštai iškilusiai mūsų koloni
jos scenos garbei taip ir pra
nykti ? Pagalvokite apie tai 
rimtai.

Šiuo tarpu bostoniečiai turi 
gerai pralavintą dainininkių 
grupę. Kiek man teko patirti, 
jos žymiai progresuoja ir 
daug žada ateičiai. Grupę su
daro J. Rainard, M. Zavis, R. 
Merkeliūtė ir M. Rudokiūtė. 
Jų pianistė H. Žukauskaitė. 
Visos yra apsipažinę su mu
zika ir turi gerus, gražius 
balsus. Pasivadinę Harmoni
jos Grupe.

Kaip lošėjai, taip čia su
minėta grupė dainininkių, ne
paisant sniego, audros, atvyko 
į Worcester) ir išpildė progra
mą. Harmonijos Grupė vy
kusiai sudainavo dviem atve
jais po 3 dainas. Jų scenoj 
išvaizda, užsilaikymas ir dai
nos worcesterieciam paliko 
gražią atmintį.

Audra pakenkė publikos 
skaitlingumui, nes jos buvo 
neperdaugiausiai. Bet atsi
lankę liko pilnai patenkinti.

Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius taria' šir
dingai ačiū draugam bosto
niečiam už sudarymą gražios 
programos. y Rengėjai.

Vokietijos Laivas Paskandi
no Graikijos Laivą

Brest, Franci j a. — Vo
kietijos garlaivis “La Plata” 
kirto pirmagaliu į Graikijos 
prekinį laivą “Akti” Angliš
kame Kanale, ir graikų lai
vas greit paskendo su 17 
marininkų. Graikijos laivo 
kapitonas Minas Varvdavas 
ir 16 kitų įgulos narių buvo 
iš vandens išgelbėti kitų 
laivų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

šeštadieni, gruod. 10 d., Liet. 
Kom, Partija rengia balių, Laisves 
Choro Svet., 57 Park St. Pradžia 
7:30 v. v. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Gera orkestrą šokiams. Įžanga 25c 
asmeniui. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti. — Kom. (288-289)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 11 d. gruodžio, 2-rą vai. po 
pietų, B. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St. Visi ir visos dalyvaukite, užsi
mokėkite duokles už šiuos metus, 
kad neliktumėt susispenduoti. Taip
gi bus rinkimai kuopos valdybos 
1939 metams. Atsiveskite ir naujų 
narių prir&šyti į kuopą. — J. V. S. 
Kp. Fin. Sekr. (288-289)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kuopų 

susirinkimai bendrai įvyks pirma
dienį, 12 d. gruodžio, 8 v. v. Kas- 
močių Svetainėje. Visi, abiejų drau
gijų nariai dalyvaukite, nes bus la
bai svarbus metinis susirinkimas. 
Už neatsilankymą nebūsite pateisin
ti, apsileidimui turi būt galas. — 
Drgs. F. K. ir F. L. (288-289)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruod. 11 d. Ant. Apo- 
niko name, 411 E. Pine St. Pradžia 
2 vai. po pietų. Visi nariai dalyvau-J 
kite šiame susirinikme, nes turim! 
svarbių reikalų, kurie reiks šiame' 
susirinkime atlikti. Nepamirškite 
užsimokėti šių metų duokles. — B.' 
Valukas, sekr. (286-287)

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.)

License No. L. 886

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 11 d. Darbi-j 
ninku Kliubo Kambaryje, 338 Cen-, 
tral St. Pradžia 5 vai. vakaro. Visi; 
nariai turi šiame susirinkime daly
vauti. Bus naujos valdybos rinki
mas, kiekvienas turėtų- užsimokėti 
duokles -iki naujų metų. — S. Pau- 
lenka. (286-288)

ba ateinantiems metams. Taip pat 
malonėkite užsimokėti užvilktas 
duokles už 1938 metus. — Sekr. S. 
Kuzmickas. ' (286-288)

NEW HAVEN, CONN.
Choras Daina rengia Koncertą ir 

šokius sykiu su ALDLD 32 kp. sek
madienį, gruodžio 11 d., Liet. Svet., 
243 Front St. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Programoj dalyvaus žymus dai-! 
nininkas Ignas Kubiliūnas iš So.1 
Bostono. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti šiame koncerte. Po kon
certo bus šokiai. Įžanga 35c.

DETROIT, MICH.
Bus rodomi įdomūs paveikslai iš 

Ispanijos ir Sovietų Sąjungos, sek-! 
madienį, 11 d. gruod., Draugijų 
Svet., 4097 Porter St., 8 v. v. Įžan
ga tik 20c asmeniui. Prašome visų 
skaitlingai dalyvauti, pamatyti šiuos 
paveikslus. —■ Kom. (286-288)

HARTFORD, CONN.
Ketvirtadienį, 8 d. gruodžio, Lai

sves Choro Svet., 57 Park St. įvyks 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos metinis susirinkimas. Bus ren
kama valdyba 1939 m. Visi nariai 
dalyvaukite, kurie nedalyvaus, tu
rės pasimokėti pabaudą. — Rast. J. 
Kazlauskas. (286-287)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro metinis susirinkimas 

įvyks 11 d. gruodžio, 8 vai. vrharo, 
Liet. Svet., ant antrų lubų, 853 Hol
lins St. Gerbiami dainininkai-kės, 
malonėkite visi pribūti į susirinki
mą, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus renkama nauja choro 
valdyba 1939 metams. (286-287)

DETROIT, MICH.
'šeštadienio vakare, gruodžio 10 

d., 7:30 v. v. Draugijų Svet., 4097 
Porter St., įvyks Detroito Draugi
jų Sąryšio Konferencija. Visi dele
gatai privalo dalyvauti paskirtu lai
ku. Turime daug svarbių reikalų 
aptarti. — A. Dapsis, pirm.

(288-289)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. metinis susirinki

mas įvyks gruodžio 12 d., 8 v. v., 
Liet. Svet., 853 Hollins St. Visi pri
būkite susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Rinksime 
naują valdybą 1939 metams. — 
Rašt. A. Žematiis. (288-289)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. gruodžio, 7:30 v. v. Laisves 
Choro Svet., 57 Park St. Visi na
riai dalyvaukite, nes turėsime iš
rinkti naują valdybą 1939 metams. 
Apart to, turime ir kitų svarbių 
reikalų svarstyti. Užsimokėkite 
duokles, ir atsiimkite knygą “Ūka
nos.” Prašome atsivesti ir naujų na
rių įrašyti į organizaciją, vajus pasi
baigs su šiuo mėnesiu. — J. Mar- 
gaitis. (288-289)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gruodžio 11, įvyksta 

Worcesterio Suvienytų Draugijų 
metinė “turkių” vakarienė nuosavoj 

i svetainėj, 29 Endicott St. Pradžia 
'6:30 v. v. Suvienytų Draugijų va
karienės visuomet būna pirmos kla
sės. Prie dabartinės, 11 d. gruodžio, 
irgi rengiamasi su atyda maisto 
gerume ir prirengta spccialč graži 
muzikalč programa. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — W. S. D. Kom.

(286-288)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 11 d., 2 vai. po pietų, Ba- 
kanausko Svet? Visi kp. nariai būti
nai susirinkite laiku. Šiame susirin
kime aptarsime kaip geriausiai pri
sirengti naujų metų pasitikti vaka
ruškose. — Valdyba. (286-288)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. gruodžio, 2 vai, po 
pietų, Lietuvių Svet., 134 W. Mar
ket St. Pageidaujama susirinkt ant 
laiko, nes pagal sutarimą po susi
rinkimui bus skaitoma paskaita, 
apie širdies veikimą. Kviečiami ir 
ne nariai atsilankyti. Paskaita pra
sidės apie 3:30 vai. po pietų.—Org. 
F. M. I. (286-288)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 11 d., 3 vai. po pietų, H. 
L. Piliečių Kliubo Svet. Visi nariai 
turite dalyvauti, nes bus renkama 
kuopos valdyba. Taipgi atsiveskite 
savo pažįstamus prisirašyti prie L 
DS. — Jaskevičius, Org. (286-288)

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė VViliiamsburgh’e

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, Sweet’s Hali. Malonėkite 
visi nariai dalyvaut šiame susirinki
me, nes bus renkama nauja valdy-

Specialis Geras Pirkinys 
Amber Cream Straight Bourbon Whisky 

2l/2 metų senumo, 90 proof Distiliuotas Pennsylvanijoj 

79c pt. $1.49 kvt.
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RD ŠIŲ GĖRIMŲ

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-A ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

SS.

VARPO KEPTUVE
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, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Parėmė Fondą

ne-

Laurinaitis, 
c.: Zablac- 

F. Givis, D. 
P. Fulton, M. 

Mizara 30c., 
Rudaitis po

Lietuvių Komunistų Kuopos 
pereitas susirinkimas, antra
dienį, vėl gerokai pašoko savo 
kvotoje partijos budavojimo, 
mokyklų ir spaudos palaiky
mo fondui. Tiesioginėmis au
komis sukelta $14.75.
tiesioginių aukų, narių ir sve
čių sudėtų vakaro lėšoms pa
dengti, irgi liko virš $5. Mat, 
vakaras turėta su vaišėmis, 
bet be įžangos, tad kas kiek 
išgalėdamas paaukojo, kad 
kuopos iždas nenukentėtų.

Aukojo po $1 sekami: 
P. Baranauskas, G. Klimas, P. 
Grabauskas, J. 
Gasiunai. Po 5( 
kienė, Schreiber 
M. šolomskas 
Valilionienė. 1
J. Dainius ii* V 
29c. Po 25, c.: A. Balčiūnas, 
J. Barauskas, šolomskienė, J. 
Stankevičius, J. Litvaitis, J. 
Barkus, V. Kriaučiūnas, Gra
žys, S. Sasna, P. šolomskas. 
Viso surinkta $13.92. Vaišes 
prirengė Valilionienė, Bond- 
žinskaitė, P. šolomskas, Zab- 
lackas ir Gasiūnienė.

Gauta 1 naujas narys.
Kuopos registracija-išdavi- 

mas 1939 m. knygučių praėjo 
gana gerai, didelė didžiuma 
narių dalyvavo susirinkime ir 
atliko savo pareigą. Kuopos 
valdyba prašo visus, dėl dar
bo ir kitų svarbių priežasčių 
negalėjusius dalyvauti, būti
nai atsilankyti sekamą pirma
dienį, “Laisvės” salėn, ii- atsi
nešti knygutes, nes be jų ne
galima išduoti naujų. Pabaig- 
kime šį darbą sekamame 
rinkime, pasirodykime, 
mes neatsiliekame.

susi- 
kad 
N.

Manhattan tilto žemesnia
jam keliui uždėta naujas, ne- 
slidus pagrindas. Jis dėta da
limis, nakčia, visai nesulaikant 
trafiko. Be cemento 
miestui $727,750.

Taryboj Susidarė 
Trečia Grupė

it

r

Williamsburge Svarbus 
Masinis Mitingas

Ketvirtadienio vakarą, gruo
džio 8-tą, Williamsburge ren
giama didžiulis masinis mitin
gas protestui prieš nazių te- 
rorą-persekiojimą žydų, kata
likų, protestonų. Prakalbas 
rengia rasinėm ir religinėm 
laisvėm ginti komitetas, susi
daręs iš įvairių tautų 
jų žymių dvasiškių 
menininkų.

Prakalbos įvyks 
District High School 
joj, Marcy Avenue
St., Brooklyne. Pradžia 8 vai. 
vakaro. įžanga nemokama. 
Didžiulė auditorija talpina 
2,000 publikos. Visų demokra
tijos mylėtojų ir tautoms ir re
ligijoms lygybės ir laisvės ša
lininkų užduotis žiūrėt, kad ji 
būtų pripildyta, nes tai būtų 
smūgis nazizmui, parama 
grėsti i.

ir religi-
ir visuo-

Eastern 
auditori- 
ir Reap

pro-

Policistai Parėmė 
Pabėgėlius

Majoras La Guardia paskel
bė gavęs iš Shomrim Draugi
jos, policistų organizacijos, 
$1,500 aukų šelpti visokių7 ti
kybų pabėgėliams nuo nazių 
teroro.

‘Negarbė Brooklynui’
Brooklyn© Darbininkų ir Pi

liečių Komiteto pirmininkas 
Douglas MacMahon ] 
kad kongresmano Martin Dies 
lankymasis Brooklyne padarė 
“Brooklynui gėdą.”

Dies čia kalbėjo “patriotais” 
pasivadinusių veteranų grupių 
mitinge, Brooklyn© Academy

Brownsvillej Mitingas 
Prieš Nazius

Quill Gavo Pažadus 
Naują Darbą

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Hochberg 
Liquor Store Corporation, at 325 Knicker
bocker Avenue, Brooklyn, New York, has 
filed its trade-mark, “La Toscana,” with 
the Secretary of the State of New York, 
to lx? used on bottles, packages and contain
ers for wines, whiskeys and liquors, and 
other associated products.

Broiwnsvilles Workers Al
liance Lokalai bendrai šaukia 
masinį mitingą protestui prieš 
nazių terorą. Įvyks ketvirta
dienį, gruodžio 8-tą, 
Manor, 72 Thatford 
Brooklyne. Kalbės
Greenfield, kunigas Scott, Bo
nita Williams, žymi negrė iš 
Harlem, taipgi Davidow, 
liance organizatorius.

Empire 
Ave., 

rabinas

Transporto Darbininkų Uni
jos viršininkas ir Miesto Tary
bos narys Michael Quill griež
tai pareikalavo Miesto Tary- 

pereitą antra- 
vado-

didžiuma 
o im-

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Al-

Backer Užėmė Vietą 
Miesto Taryboj

Vieton mirusio darbiečio B. 
Charney Vladecko, Am. Dar
bo Partijos Pildantis Komite
tas nominavo George Backcrį. 
Tuo klausimu buvo įteikta re
zoliucija Miesto Tarybai. Ka
dangi einant Miesto Čarteriu 
viskas buvo pilnai sulyg for
malumų, tad tuo klausimu er
gelio nebuvo, visi Tarybos na
riai, apart vieno Surpless, pa
sisakė už Backerio priėmimą 
Tarybos nariu. Surpless prašė 
užrekorduoti jį 
čiu,’ 
eina 
mu.’

nebaisu o j ali
nes “tas jaunas vyras at- 
čion su majoro užgeri-

Nuteisė 3 Jūrininkus
Trys buvusieji laivo Algic 

jūrininkai, Lowder, Stewart ir 
30 dienų 

kalėjimo už dalyvumą sėdėji
mo streike Montevideo porte, 
Uruguay, pereitų metų rugsė
jo mėnesį. Tai buvo simpati
jos streikas tuo laiku ten su-

pareiškė, Lampkin, nuteisti

of Music patalpose, pereitą se-1 streikavusiems laivakroviams. 
Savo prakalboj jis, Origina]ia.i jįe buvo kaltina

mi maišto kėlime, bet Nąt. 
Maritime Unija prieš tai k’o- 

Dalybos šaH-lV0J0’ kaiPo Prieš kėsinimosi 
j ant teisės streikuot.

kmadienį. ;
atakavo federalės valdžios prie-1 
šakyje esančius žmones, tarpe 
jų Perkinsiūtę, Ickes, aiš-1

lėšavoj.kius Naujosios

Miesto tarybininkas Bald
win antradienį įvykusioj Ta
rybos sesijoj paskelbė, kad 
jis, Surpless ir Christensen su
daro nepriklausomą grupę 
Miesto Taryboj. Pirmiau Ta
ryboj oficialiai buvo žinomi 
du blokai—progresyvi ų -dar- 
biečių, ir tammaniečių.

Anti-Tammany bloke dabar 
likosi penki darbiečiai ir trys 
fusiohistai. Armstrong, dar- 
bietis, paskirtas to bloko va
du. Tammanės blokas vis pa
silieka didžiumoj, kaip buvęs.

Teisėjo Žmoną Kaltina 
Šmugeliavime

bos posėdyje, 
dienį, kad Tammanės 
vaujama Tarybos 
paliautų loštis politiką,
tų atsakomybę už sugrąžini
mą darban 600 transportinin
kų darbininkų, atleistų iš dar
bo, panaikinus 6-tos Avenue 
gelžkelio liniją.

Pastangos buvo ne veltui. 
Po mitingo, majoras La Guar
dia pranešė, kad jis turėjęs 
eilę pasitarimų tuo klausimu | 
ir kad Manhattan preziden-' 
tas Isaacs gaminąs planą, 
taipgi sutikęs įsteigt savo de- 
partmente specialį ofisą, per 
kurį bus rūpinamasi pasiųst 
darban transportininkus. Ma
joras su Isaacs įsteigė komite
tą iš penkių, su Cl. Jenkins 
priešakyje, rūpintis gavimu 
jiems darbų.

Atleistiems darbininkams 
numatoma gaut darbus ant ki
tų miesto važiuotės linijų, Pa
saulinėj Parodoj ir Miesto Ci- 
vilėj Tarnyboj.

Vėl Tęsiama Derybos 
Unijos su Bosais

Trečiadienį vėl turėta pasi
tarimas unijos atstovų su Mer- 
genthaler firmos atstovais dėl- 
užbaigimo “lockouto” prieš 1,- 
600 darbininkų, pasipriešinu
sių nukapojimui algos 10 nuo
šimčių.

PAJIEŠKO.I1MAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo brolio Jono Opo, 
jis gyveno Buenos Aires, Argenti
noj. Jis yra muzikantas, visiems ži
nomas. Prašau jo paties arba kas 
žino apie jį susisiekti su manim. 
Anna Jasulavic, 93 Chambers St., 
Waterbury, Conn. (286-288)

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

ir importuotų degtinių, visokių 
. vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieni) ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas'E. 28rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

n inkus.
Mahon sako, kad Dies turėtų | 

važiuot ten, iš kur atvyko — į 
Texas, nors dėlto būtų gaila 
nelaimingos jo valstijos. “Broo- 
klynas,” sako Mahon, “nenori 
jo rūšies amerikonizmo. Savo 
balsavimu piliečiai parodė, kad 
jie yra progresyviai ir libera t lams trūksią bent $7,700,000. 
lai. Jie nori savo vadu Frante- Jis tą numatąs po to, kaip šel- 
lino D. Roosevelto, o ne Mar- pimo Departmento komisionie-

Trūksią Virš 7 Miliony 
Miesto Pašalpoms

Kontrolierius McGoldrick sa
ko, kad miesto šelpimo rei.ka-

tino Dies.

Teismas Leis Muellerj 
Išdeportuoti

79,000,000 šel- 
šiais finansi- 

kurie baigiasi

rius Hodson padavė aprokavi- 
mą, kad reikės 
pimo reikalams 
niais metais, 
birželį, 1939.

Kontrolierius perspėja Mies
to Tarybą, kad įvairiais nepa- 

pirmesnį prastais taksais įplauks tik 
Distrikto ’ Teismo ' $71,300,000.

Pajieškom Juozo Burbulio, iš Lie
tuvos paeina iš Kurklių kaimo, Ku- 
preliškių parapijos, Biržų apskrities. 
Kadaise jis gyveno Brooklyn, N. Y., 
o dabar nežinom, kur gyvena. Jis 
užsiimdineja muzikališkų daiktų 
krautuve. Prašome atsiliepti. Dau- 
žiekai, 152 Fourth Ave., Now York, 
N. Y. (286-288)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 8 d. gruodžio, 8 v. v., 
“Laisvės” Svet., 419 Lorimer St. 
Prašome visus atsilankyti ir kurie 
dar nepasimokėjote už šiuos metus, 
ateikite pasimokėt. Taipgi bus ir ( 
naujos valdybos rinkimai sekan
tiems metams. Prašomi yra ir nauji 
nariai ateiti prisirašyti prie šios 
lietuvių kultūrinės draugijos. Mo
kestis maža, tik $1.50 į metus. — 
Org. J. W. (286-287)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

I

Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

H®®

Mrs. Elma Lauer, New Yor- 
ko Aukščiausio Teismo teisėjo 
žmona, ir Albert N. Chaperau 
kaltinami šmugeliavime--įvež- 
dinėjime be muito—iš Pary
žiaus brangių drabužių ir ki
tokių gražumynų laivais Nor
mandie ir He de France. Jie 
sakosi nekalti. Jų bylon būsią 
įvelti ir kai kurie aktoriai.

Jungtinių Valstijų Apeliaci
jų Teismas palaikė' 
Federalio 
nuosprendį deportuot Hans
Mueller, jauną anti-nazį, nors 
žino, kad jam gręsia neteki
mas gyvybės nazių naguose 
už pabėgimą nuo tarnybos 
nazių armijoj. Jis bandė įva- 
žiuot į Jungtines Valstijas sla
puku šių metų liepos mėnesį.

Ateivių Gynimo Komitetas 
deda visas pastangas jį išgel
bėti. Tam darbui reikalinga 
masinė parama.

Kafeterijy Unijos Balsavimai “LAISVES” BAZARAS

Unija Pasveikino 
Prancūzus

Virėjų Unijos Lokalas 
AF of L, pasiuntė kablegra- 
mą Leonui Jouhaux, Franci- 
jos Darbo Konfederacijos ge- 
neraliam sekretoriui, pareiš
kiant “pilniausią paramą” 
Francijos darbininkų kovoms 
prieš “fašistiniai nusistačiu- 
sio” Daladiero užsimojimą ant 
darbininkų teisių.

89,

Vaikai Kaliniai-Ligoniai 
Bandė Pabėgti

Bellevue ligonbučio 
ninkas, pažvelgęs aukštyn, pa
stebėjo nuo ligoninės lango 
penktam aukšte kabant iš pa
klodžių suregstą virvę. Patir
ta, kad 30 prasižengėlių vai- 
kų-berniukų, bandomų patai
syt gydymu, turėję suokal
bį pabėgti. Laike mankštynių, 
vienas 11 metų vaikas buvo 
pabėgęs, perlipdamas 10 pėdų 
aukščio tvorą, .bet paskui su
grįžo pats; šaltame, drėgname 
pasaulyje gyvenimas be namų 
vaikui pasirodė peržiaurus.

darbi-

Kafeterijų Darbininkų Uni
jos didžiulis 302 Lokalas šio
mis. dienomis, gruodžio 7 ir 8 
turi savo viršininkų rinkimus 

j Palm Gardens, 306 W. 52nd 
,St., N. Y. Balsavimams buvei
nė atdara nuo 6 ryto iki 10 
vakaro.

Eilinių narių sleito prieša
kyje yra dabartinis preziden
tas William Mesfevich, fin. se
kretorius Sam Kramberg, ge- 
neralis organizatorius Paul 
Merlin, vyriausis darbo šefas 
Walter Conran.

M.esevich, Merlin ir Conran 
išleido lapelį, kuriame išaiš
kina opozicijos sleitą, pasiva
dinusį “progresyve grupe,” 
kuri tikrenybėje yra trockistų 
vadovaujama grupė.

žaislų Taisymo Projektas, 
WPA, turi pataisęs-atnaujinęs 
37,300 įvairių žaislų, kurie 
kurie bus išdalyti bedarbių 
vaikams prieš šventes. Dar 
daug padarys.

e Draugas Alfonsas Bagdonas pirmas pasirodė su -dova- e
• na bazarui. Jis savo rankom padarė gražų karinį laivą, •
• užvardijo jį Giedrys, vardu sušaudyto Lietuvos darbiniu- J 
J kų vado, laike Smetonos-Voldemaro smurtu užgrobimo •
• valdžios Lietuvoje. Kiti “Laisvės” patriotai turėtų pa-•
• sekti draugą Bagdoną, nesivėlinti su dovanom bazarui. J

Bazaras Bus Keturias Dienas
Vasario 10,11,12,13 February

• “Laisvės” reikalas yra visos Amerikos lietuvių reikalas. • 
J Tad ir bazaras yra dalykas, kuriuom privalo rūpintis visa o
• Amerika. Kiekvienas miestas privalo ką nors duoti baza- •
• rui, kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turėtų daiktais ar pini- ®
• gaiš prisidėti prie bazaro. •

Siųsdami bazarui daiktus adresuokite: 4

• “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
• 427 Lorimer Street, Brooklyn,

i

flCHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gefai Patyrę Barberini
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. |

Dektine yra

Užprenumeruok Dienraštį

86
PROOFTelephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Ši

3 METŲ SENUMO
Taip pat ir Bourbon

COPR. 1938, THE OLD QUAKER
CO., LAWRENCEBURG, INDIANA

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupiu ir pavieniu
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore K-6191 STRMCHI

Office Phone
EVergreen 8-1090

degtinė

tik

189
QUART

97*
PINT

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

BROOKLYN

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by &

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night
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Heller’s Liquor Store
387 Broadway Brooklyn, N. Y.

Speciališkas Išpardavimas Importuotu Degtiniu, 
Vyny ir Konjakų

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

Importuota iš čechoslovakijos

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

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

Užsakymai telefonu 
greitai atliekami Telefonas Stagg 2-8021

TlTITITnXL

Mateušas Simonaviciuš
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

*

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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