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Krislai
Išsiplūdo.
Bet Darbą Turėsime

Ar Jau Prasideda 
Audra?

Puikus Pavyzdys.
Trockistiniai

Kriminalistai.
Rašo A. B.

Kelios dienos atgal šioje 
vietoje išsireiškiau, kad 
Amerikos lietuviams reikia 
imtis už Vilniaus vadavimo 
darbo. Sakiau, kad mes vil
niečių neprivalome užmir-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Tas baisiai nepatiko fa
šistams iš “Vienybės.” Už 
tai jie mane išvadino išga
ma. Vilniaus vadavimo rei
kalais teturį teisę rūpintis 
katalikai ir fašistai!* Šį *

Tai tiek fašistams Vil
niaus vadavimas ir terūpi. 
Jie nenori, kad visi Ameri
kos lietuviai apsivienytų 
tam svarbiam darbui. Jie 
iki šiol tą reikalą negražiai 
sabotažavo ir žada ateityje 
jam kenkti.

Juk tik todėl jų “furije- 
ris” (Smetona) Lietuvoje 
pasiskubino uždaryti Vil
niaus Vadavimo Sąjungą. 
O tos Sąjungos viršylųs, iš
girdę Smetonos balsą, pasi
skubino nusiplauti rankas. 
Tegul, girdi, amerikiečiai 
dabar žinosi.* * *

Tegul vyrai nuo Grand 
stryčio plūstasi ir išgamau- 
ja visus. Tai jų šventa va
lia. Nieko kilnesnio jie dar 
nėra išgalvoję.

Bet Vilniaus lietuvių 
gelbėjimo darbas turės eiti 
pirmyn. Už jo reikia sku
biai imtis visiems Amerikos 
lietuviams suvienytomis 
spėkomis. Jokia viena sro- _____
vė ar partijukė neturi tei- Sa]gav 
sės kolioti ir plūsti kitas Ą- 
partijas, bei sroves, kurioj 
tuo reikalu rūpinasi. . .* * *

Ateina svarbių gandų iš 
geenrolo Franco teritorijos. 
Falangistai imą viršų. O 
Ispanijos falangistai yra 
broliai vokiškų nazių poli
tikoje.

Todėl prasidedanti fašis
tinė audra prieš katalikų 
bažnyčią. “Manchester} 
Guardian” praneša, kad1 
kardinolas Segura esą iš- 
deportuotas iš Franco teri
torijos.

Sakoma, kad ir popiežius 
Pijus XI pradedąs po biskį 
atšalti link Ispanijos fašis
tų. Nors gen. Franco turi 
savo ambasadorių Vatika
ne, bet popiežius iki šiokios’ .....
dar nepasiuntė savo nuncio g£rfau

I Faminėjimas ŽuiraFRANCUOS SEIME
UŽGYRE VALDŽIĄ

Paryžius. — Francijos 
premjeras Daladier ir fi
nansų ministeris Paul Rey- 
naud ilgose kalbose seime 
gynė savo valdžios politiką, 
ir džiaugėsi, kad sulaužė 
visuotiną streiką ir padarė 
“nekariavimo” sutartį su 
Vokietija. Jie pasakojo, kad 
šalies apsigynimas ir jos 
gerovė “reikalauja” naikint 
40 valandų darbo savaitę, 
didint taksus (daugiausia 
darbo žmonėms) ir valdžios 
įsakymais p e r t v a r k inėti 
įvairius dalykus.

O už visuotiną streiką, 
paskelbtą prieš diktatoriš
kus valdžios įsakymus, 
įladier labiausiai plūdo 
munistus. Tą streiką 
vadino “politiniu.”

Daladierą sveikino deši
nieji, fašistuojantieji ir 
dauguma vidurinių seimo 
atstovų; ir jie 315 balsų 
prieš 241 užgyrė Daladiero 
politiką.

į Komunistai ir socialistai 
atstovai visi kaip vienas 

o prieš Daladierą. 
Nuo balsavimo susilaikė 28 
atstovai paties Daladiero 
partijos, radikalai “socia
listai.” Du Daladiero parti- 
jiečiai balsavo prieš jį.

sty Kovotojų už 
Kiietuvos Laisvę
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LENKIJA RENGIASI KARUI 
SU VOKIETIJA; NAZIAI 

KURSTO UKRAINUS

Naziai Šaudė Žydu Vaikus, 
Sako Anglijos Lordas

London. — “Aš žinau žy
dų vaikus, kuriuos nušovė 
naziai,” pareiškė Anglijos 
lordas Rothschildas žy
miems pilietiniams vadams, 
kalbėdamas apie nazių po
gromus.

Barcelona, Ispanija.—Vi
sos karines jėgos tapo su
vienytos žinyboje respubli- 

; gynimo ministerijos, 
L atmušt naują 

gręsiančią fašistų ofensy-į Burgos, Franco sostinę.
Priežodis sako: “Kur yra 

dūmų, ten yra ugnis.’ 
dūmai iš Ispanijos fašistų. . . . . .
teritorijos parodo, kad ten| Didesnių politinių^knmj- 
rusena ugnis — ugnis prieš 
katalikus. Bet lietuvių ka
talikų * spauda 1 
galvą už kruvinąjį Franco, * * ♦ ‘

Kur tik draugai netingu- 
siai dirba, ten turi gerų pa
sekmių. Štai Nashua, N. 
H., Lietuvių Literatūros 
Draugijos 42 kuopa di
džiuojasi gavus 11 naujų 
narių.

O tas reiškia, kad tai yra 
taip pat 11 naujų skaityto
jų “Šviesai.”

Atsimenate, pereitas 
draugijos suvažiavimas nu
tarė “Šviesą” išleisti kas du 
mėnesiai 1939 metais, jeigu 
gausime 1,000 naujų skai
tytojų.

Jeigu visos kuopos nors 
pusę tiek pasidarbuotų, I 
kiek pasidarbavo Nashua lietuviams automobilistams 
kuopa, Suvažiavimo nutari- nekreipti jokios atydos į tų 
mas būtų su kaupu išpildy- slaptų , kriminalistų agitaci- 
tas. ‘ją.

” Tie

Atsišaukimas j Komunistus, į Visus Demokratiją 
Ir Laisvę Mylinčius Lietuvius

Gruodžio 17 d. sueis dvylika metų nuo nuvertimo de
mokratinės valdžios Lietuvoje ir įsteigimo tautininkų fa
šistinės diktatūros su Smetona pryšakyje.

Gruodžio 26 d. sueis dvylika metų nuo nužudymo ke
turių geriausių Lietuvos sūnų — Giedrio, Požėlos, Grei- 
fenbergerio ir Čiornio. Fašistų valdžia pirmose savo gy
venimo dienose sutepė savo rankas nekaltų Lietuvos sūnų 
krauju.

Nei Lietuvos liaudis,z nei Amerikos lietuviai niekados 
nepamirš to įvykio. Jie visada minės tuos nužudytus ko
votojus už Lietuvos laisvę ir demokratiją. Jie visados 
pasmerks 1926 metų smurtininkus.

Todėl mes raginame lietuvių komunistų kuopas bei 
frakcijas ir visas ,darbininkiškas organizacija^ ir šiemet 
ruošti paminėjimus tų keturių draugų nužudymo. Dar 
kartą reikia Amerikos lietuviams išsiryškinti ir suprasti 
visą fašistinio perversmo reikšmę.

Ypatingai šiandien tas svarbu. Jau matome, prie ko 
Lietuvą privedė dvylikos metų fašistinė Smetonos dikta
tūra. Jau nekalbant apie neapsakomą suvarginimą Lie
tuvos darbininkų ir valstiečių, Smetonos vyriausybė ga
lutinai išsižadėjo Vilnijos ir jos lietuvių, jau privedė prie 
to, kad šiandien grūmoja Lietuvai netekimas Klaipėdos 
krašto. Pačioje Lietuvoje aukštai pakėlė galvas lenkiška 
ponija ir pradeda užlieti visus Lietuvos kampus lenkini
mo ir lietuviškos kultūros neigimo bangomis.

Lietuvai pavojus iš vidaus ir iš lauko. Nežiūrint to, 
smurtu įsteigta Smetonos vyriausybė laikosi galios dan
timis įsikandus, neužleidžia vietos demokratijai, stovi 
skersai kelią tautos apsivienijimui prieš grūmojančius 
krašto nepriklausomybei ir laisvei pavojus!

Kur galima, pabaigoje šio mėnesio suruoškite masi
nius mitingus paminėjimui nužudytų draugų‘ir pakėli
mui balso už grąžinimą Lietuvos žmonėms laisvės ir de
mokratijos. Kur tas negalima, savo organizacijų susirin
kimuose šį klausimą padiskusuokite, šį įvykį atžymėkite.

Labai svarbu, draugai, neužmiršti Lietuvos politinių 
kalinių ir jų šeimų. Jų padėtis sunki, baisi. Šiuose pami
nėjimuose parinkite auku tam prakilniam tikslui.

Lietuvių Komunistų; Centro Biuras.

PREZID. ROOSEVELTAS GARBES 
NARYS CIO TECHNIKU UNIJOS

Washington. — Suvažia
vimas CIO Architektų, In
žinierių, Chemikų ir Tech- 

_______________________  nikų ' Sąjungos nubalsavo 
"T"T~T I priimt prezidentą Roosevel- 

nalistu, kaip trockistai, vi-^? ! savo unijos garbės na- 
so pasaulio istorija dar nė! Tnus: Tada Jos‘ sekretorius

tebeguldo ra mačiusi. Tai nepataiso- A.. Berne atnešė prezi-
- * • dentui į Baltąjį Rūmą ženk-mi sutvėrimai.'

Paimkime Detroito auto; lūs-įrankius architektų- 
mobilistų uniją. Kivirčiaį j braižytojų profesijos: T pa- 
užbaigti, nesusipratimai iš- vidalo liniją ir braižymo 

atsteigta. lentą sykiu su kortele gar- 
Reikėtų dabar visiems tik bes narystės šioj unijoj.

Unijos sekretorius pa-

rišti, vienybė

džiaugtis ir bendrai dirbti.
Bet kur tau džiaugsis ir 

dirbs trockistai. Jie susime
tė į slaptą grupę ir leidžia 
bjaurius, purvinus lapelius 
prieš unijos Pildomąją Ta
ryba ir prieš komunistus. 
Sušilę jie griauna unijos 
vienybę ir veiklą.

Ar ir šį sykį jiems pa- 
vvks vienybę sugriauti,_ tai 
tik ateitis parodvs. 
k i ausi a nebepavyks.

Mes patariame Detroito

reiškė Baltajame Rūme, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas parodė architekto gabu
mus, padarydamas • planus 
savo vasariniam namui Hy
de Parke; bet jis yra ir so- 
cialis-visuomeniškas archi
tektas < kaip sumanytojas 
ir vykdytojas naujoviškų 
namų statymo žmonėms su 
valdžios pagelba, sakė uni
jos sekretorius.

(Prezidentas Rooseveltas 
taipgi gana nusimano apie 
laivų statybą.)

Praga, Čechoslovakija. — 
Lenkija sutraukė 50,000 ar
mijos į Čechoslovakijos ir 
Vokietijos . pasienį srityje 
Tescheno, kuris nesenai 
atimtas iš Čechoslovakijos 
ir prijungtas Lenkijai. Ši 
lenkų • armija atsigabeno 
sunkiąsias ir lengvąsias ka- 
nuoles, priešorlaivines pa
trankas ir visus kitus pa
būklus, kurie tuoj būtų rei
kalingi karui.

Vokiečiai fašistai Tesche
ne nešioja baltas pančiakas 
kaip nazių ženklą, garsiai 
naziškai sveikinasi gatvėse 
ir skleidžia bruzdėjimą 
prieš Lenkiją. Dėl to dau
gelis vokiečių, buvusių če
choslovakijos piliečių, jau 
areštuota Teschene.

Naziai per radio stotį Če- 
choslovakijoj, netoli Tesche
no, skelbia cechų, lenkų ir 
vokiečių kalbomis, jog po 
Čechoslovakijos valdžia gy
ventojams Teschene “buvo 
rojus,” lyginant su tuom, 
kaip jie dabar turi gyventi 
ir ką jie turi kentėti po 
Lenkijos valdžia. %

Hitlerininkai per radio 
stotį Pragoj, čechoslovaki- 
jos sostinėj, kasdien atsi
šaukia į Lenkijos ukrainus, 
kad jie rengtųsi pasiliuo- 
suot. Lenkija valdo 9 milio- 
nus ukrainų su jų 40,000 
ketvirtainių mylių žemės 
plotu. Bet naziai tikrina, 
kad juos galima būtų atva- 
duot nuo Lenkijos be karo, 
o tik diplomatiniu spaudi
mu (ir grąsinimais Lenki- 
jai).

Hitlerininkai ketina “su- 
jungt” Lenkijos ukrainus 
su Sovietu ir Rumunijos 
ukrainais į viena 45 milio- 
nu ukrainu valstybę; bet 
sako, jog dėlei Sovietu uk
rainų atvadavimo bus baisi 
ir ilga kova.

Nazių radio ' atsišauki
mai, lapeliai ir laikraščiai 
ragina Lenkijos ukrainus 
visų pirma reikalaut pilnos 
savivaldybės. Jų radio kal
bos užsibaigia dainavimu 
vokiečių fašistų “Horst 
Wessel Dainos” ir tautinė
mis ukrainų dainomis. Na- 
zius remia Ukrainai balta
gvardiečiai iš 
Amerikos.

Hitlerininkai
daugiau šnipų į Sovietų 
Ukrainą ir į Lenkijos uk- 
rainišką plotą.

Visi Ukrainai atstovai 
Lenkijos seime jau įteikė 
reikalavimą duot Lenkijos 
ukrainam pilną savivaldy
bę.

Europos i ir

Vei-

Suvažiavę Fabrikantai Smer- darbininkam unijines ir 
kia Bedarbiu Šelpimą, Unijas stred!0 teises- /ie rgkavuJa

New York. — Suvažiavi
me Amerikos fabrikantų 
Susivienijimo visi jų kalbė
tojai reikalauja, kad ša
lies valdžia neduotų para
mos bedarbiams; šaukia 
palikt bedarbių šelpimą tik 
patiem miestam bei valsti
jom. Fabrikantai smerkia 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymą, kad jis pripažįsta

prieš Roosevelto valdžią, 
kad jinai būdavo ja elektros 
stotis prie naujų didžiųjų 
tvenkinių; sako, kad tuom 
valdžia “lenktynių o j a” prieš 
privatinį biznį.

Fabrikantai reikalauja 
numušt kapitalui taksus ir 
duot visą valią serų bizniui. 
Jie pasakoja, būk Roosevel
tas “smaugiąs” pramonę.

siunčia vis

Apsiniaukę.—N. Y. Oro 
Biuras.

Klaipėdos Seimelio Rinkimus Vokietinin
kai Vadina “Žmonių Balsavimu” Atsimest 

Nuo Lietuvos ir Eit pas Hitlerį
Klaipėda, gruod. 11.— 

Šiuos žodžius berašant, te
beeina balsavimai kandida
tų į Klaipėdos seimelį, ir 
nazių vadai sako, kad da
bartiniai rinkimai tai bū
siąs žingsnis atsimest nuo 
Lietuvos, o “grižt namo,” 
prie Vokietijos. Klaipėdos 
vokietininkai tikisi pravest 
į seimelį beveik visus 29 
savo atstovus, gal ‘tik 
apart vieno kito; ir jie pa
reiškia, kad šie rinkimai 
tai, girdi, Klaipėdos “žmo
nių visuotini balsavimai” 
prisidėt prie Vokietijos.

NAZIAI ŠAUKIA: “VIE
NA VALSTYBĖ! VIENA 
TAUTA!”

Klaipėdos hitlerininkų vy
riausias vadas Neumann 
sako: “Širdyje mes jau ne
turime jokio ryšio su Lietu
va. Kitas jų vadas, Willi 
Bertuleit viešai tvirtina: 
“Dabar eina visuotini apsi
sprendimo balsavimai. Žmo
nės (klaipėdiečiai) nori su
grįžt į tikrąją savo tėvynę.”

Ant nazių vėliavų Klaipė
dos krašte visur mirga 
obalsis: “Viena tauta, vie
na valstybė (Vokietija), 
viena valia!” Taip jie šau
kia ir gatvėse.
LIETUVIAI NUSIMINĘ
Už lietuvių kandidatus 

nieks nedrįso kalbėti. Pasi
traukė Lietuvos valstybės 
policija. Lietuvos kariuome
nė laikoma tik kazermėse 
(barakuose).

Kauno valdžia šiaip taip

įkalbėjo Viktorui Gailiuj 
kad pabūtų Klaipėdos kraš; 
to gubernatorium bent lak 
ke rinkimų. Pirmesnis gu
bernatorius Kubilius pasi
traukė todėl, kad naziai vi
siškai jo neklausė. — '

Lietuviai turi 116 kandk > 
datų į seimelį nuo keturių 
tautinių partijų, bet nesiti
ki išrinkt daugiau kaip tris 
keturis iš viso.
KRAŠTUTINIAI NAZIAI

VYRAUJA V ,
Vokietininkų kandidatai . 

visi yra kraštutiniai hitle? 
rininkai. Jų vadas Neuma- 
nnas nestatė į kandidatus 
net Klaipėdos seimelio da? 
bartinio pirmininko Bal
čiaus nei kitų ligšiolinių 
valdybos narių; tai todėl; 
kad šie žmonės esą negana 
karšti vokietininkai.

Vokietijos spauda rašo, 
kad jei Lietuva ir darys to
lesnių nusileidimų klaipė
diškiams naziams, tai “bus 
pervėlu.” Pasak hitlerinių 
laikraščių, Vokietija jau bi
le dieną galėtų pasiimt 
Klaipėdiją.

Daugelis lietuviu, o ypa
tingai žydų, jau išpardavė 
savo turtus Klaipėdos kraš
te ir persikraustė į Didžią
ją Lietuvą. Iš Klaipėdiios 
jie išsivežė apie du milio- 
nūs dolerių kapitalo.

Klaipėdos rinkimų pasė
kos dar nebus tikrai žino
mos per kokią savaitę, nes 
balsavimai taip painiai su
daryti, kad negalima esą 
greit balsų suskaityti:

■?

*4
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Fašistų Šnipus '
Washington.—Byla prieš

USA Muš Užpuolikus ir! Prezidentas Roosevelt 
Nuo Centrelines ir Pie- Skelbia Vajy prieš J

tinęs Amerikos
Lima, Peru. — Jungtinės

Valstijos yra pasiryžusios nazių šnipus New Yorke' 
atmušt bet kokią Europos parodė prezidentui Roose- 
ar Azijos šalį, jeigu jinai 
užpultų bent vieną kraštą 
Šiaurinėj, Centralinėj ar 
Pietinėj Amerikoj,—pareiš
kė Jungtinių Valstijų užsie
ninis (valstybės) ministeris 
C. Hull. Kalbėdamas aštun
toj Visa-Amerikinėj konfe
rencijoj, jis ragino > visas 
Centralinės ir Pietinės Ame
rikos respublikas laikytis 
išvien tarp savęs ir su 
Jungtinėmis V ai s t i jomis, 
kad atremt gresiančius - fa
šistinius užpuolikus (Hitle
rį, Mussolinj, Japoniją).

Argentinos ir Peru mi
nisterial savo kalbose pri
tarė tokiam suvienytam 
frontui prieš užpuolikus, 
bet sakė, kad tam nereikė
tų daryt raštiškų sutarčių 
tarp amerikinių šalių.

veltui, kaip plačiai ir giliai 
veikia nazių ir kitų fašistu 
Šniukštai Amerikoj ir kaip 
pavojingi jie yra šios ša
lies apsigynimui.

Todėl prezidentas paskel
bė kontr-ofensyvą prfeš 
tuos šnipus. Šiuo tikslu jis 
suderina veikimą visų val
džios agentų ir reikalaus, 
kad kongresas paskirtu 
daugiau lėšų išravėt Vokie
tijos, Japonijos ir Italijos 
šnipus.

Italija Briaujasi j Suez -
Roma. — Mussolinio vai? 

džia oficialiai pareikalavo, 
kad Franci j a su 
priimtų Italiją į partne: 
Suezo kanalo, tarp Vk 
žemio Jūros ir Raudon 
Marių.
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Dėl Vilniaus Vadavimo
’•Likviduotos Vilniaus Vadavimo Są

jungos ir Vilniaus Geležinio Fondo cen
tro komitetai pranešė amerikiečiams, 
kad Smetonos valdžia jų organizacijas 
likvidavo ir kad dabar Vilniaus vadavi
mu rūpintųsi amerikiečiai lietuviai.

.Tuojau po kovo mėnesio įvykių mes 
numatėme, kad Vilniaus Vadavimo Są
junga Lietuvoj neilgai tegyvuos,—ji bus 
likviduota. Mes manėme, jog tąjį darbą 
turės dirbti niekas kitas, kaip tik ame
rikiečiai. « *

Todėl šis uždarytų organizacijų komi
tetų pranešimas nebuvo mums jokia 
staigmena. Tai tikėtas dalykas.

•Deja, komitetai nieko nesako apie 
tai, kur jie dės organizacijų turtą. Sa
kysim, kur bus padėti Vilniaus Geležinio 
.Fondo pinigai, kurie buvo renkami tik 

• Vilniaus vadavimui. Kur bus padėtas

Iš Jų Darbų Pažinsite Juos
Prieš - amerikinės veiklos “tyrinėto

jui,” kongresmanui Dies, New Yorko 
kapitalistai suruošė bankietą, kuriame 
dalyvavo “rinktiniausi šio miesto žmo
nės.” Tarpe tų rinktinųjų buvo vokiečių 
nazių vadai, Hill ir Kuhn! Jie, drauge su 
kitais progreso priešais, atėjo pasveikin
ti p. Diesą, tiek daug šmeižusį Naująją 
Dalybą ir viską, kas pažangu!

“Tyrinėjimo” eigoj kai kada p. Diesas 
neva smerkė nazius, tačiau jis tai darė 
tik dėl svieto akių. Jis daugiausiai dar
bavosi pasmerkt tik pažangiuosius žmo
nes, apšmeižti Mich. valstijos guberna
torių Murphy, Rooseveltą ir kitus libe
ralus, be to—komunistus.

Šitie nazių lyderiai, klausydami eulo- 
gijų, teikiamų p. Diesui, plojo katutes 
ir džiaugėsi. Jie puikiai žinojo, kad Dies 
yi- jų žmogus, jiems tarnauja!

Jeigu iki šiol kam nors nebuvo aišku, 
tai dabar jau turėtų būti, kas .yra p. 
Dies, ką jo “tyrinėjimas” reiškia. Jo 
“tyrinėjimas” — pasitarnavimas reakci
jai Amerikoj.

Kai sekantis USA kongresas susirinks, 
mes norime, kad jis patyrinėtų patį p. 
Dies ir iš to padarytų atatinkamas iš
vadas.
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Paveikslas telegramos, kurią gavo “Daily Workeris” iš Paryžiaus laike Francijos 
gen. darb. streiko. Telegrama sako, kad “D. W.” korespondento, Jeffersono tele
grafiškas pranešimas apie streiką sulaikytas cenzūros,, kuri buvo uždėta ant visą 
teisingu žinių, išeinančių iš Francijos tą dieną. Tik tokių telegramų necenzūravo 
valdžia, kurios sakė, kad streikas “nenusisekęs.”

Centralinė ir Pietinė
Amerika

Gyventojų turi virš 1,000,- 
000. Diktatūra “prezidento” 
Felix Pai va. Armija 5,000 
kareivių.

Peru užima 482,133 ketvr. 
mylių ir turi 6,500,000 gy
ventojų. Diktatūra “prezi
dento” generolo ’Oscar R. 
Benavides. Armija 20,000 
kareivių ir keletas karo lai
vų.

Colombia užima 443,985

Vilniaus Vadavimo Sąjungos turtas? 
Jęigu norima, kad Vilniaus vadavimo 
darbu rūpintųsi amerikiečiai, tai, su
prantamas dalykas, ir visas turtas, iki 
šiol surinktas ir skelbtas, būk jis bus 
naudoje*' as tik tam vienam tikslui, tu
rėtų bėri prisiųstas Amerikon. Tasai 
turtas nieku būdu neturi būti išeikvotas 
’.•tuns kokiems reikalams!

Su šituo pasiūlymu iškyla dar vienas 
g&n keistas dalykas: Kai..Ąmerikos lie- 
tn-uai rūpinasi, kad Lietuvoje būtų at- 

. steigta demokratinė santvarka, tai tūli 
sutvėrimai, priešingi demokratijai, šau
kia, būk tai yra kišimasis į Lietuvos rei
kalus; būk, girdi, amerikiečiai lietuviai 
neturį teisės to daryti. Tačiau, kai eina 
klausimas Vilniaus atvadavimo, tai ta
sai; didelis ir svarbus darbas uždedamas 
išimtinai ant amerikiečių!
..Aišku, mes manome, kad Amerikos 

lietuviai turi pilniausią teisę ir pareigą 
reikalauti Lietuvoj atsteigti demokrati
nu santvarką. Jie taip pat turi teisę ir 
pareigą rūpintis Vilniaus išvadavimu.
—Bet apie konkrečius Vilniaus vadavi- 
įįūL žygius mes pakalbėsime vėliau.

L M <
. B.; 11 .... *........ ■

:r: Pono Hull Kalba Limoj
r 49 *9

:•< Aštuntoji Pan-American konferencija 
jau prasidėjo. Dalyvauja joje 21-nos 
ąljiejų Amerikų respublikų atstovai. Ne
lekia nei aiškinti, kad šitoj konferenci
joj sprendžiamąjį vaidmenį suvaidins 
Jungtinių Valstijų atstovybė su valsty
bes sekretorium Mr. Hull galviny. 
fiuKalbėdamas išvakarėse konferencijos, 
ihūsų krašto valstybės sekretorius pasa-

, og visos abiejų Amerikų respublikos 
pavalo laikytis bendrai; jei pavojus kiltų 
wnai, tai reiškia jis paliestų ir visas. 
•UPonas Hull stoja už tai, kad—

Pasauly būtų apsaugota taika.
•»$. Tarpe amerikinių valstybių turi bū
ti J glaudi kooperacija.

Turi būti sustiprintas tarptautinis 
teisingumas.

Svarbiausias konferencijos uždavinys 
tin*ės būti — suradimas priemonių už- 
^ųrtimui kelio fašiz ~ui. Jeigu visos Ame- 
rtkos respublikos toj linkmėj veiks, tai, 

į nma, tikslas ir bus pasiektas.
, Tiesa, yra kraštų, kurie, būdami fašis- 
Į t^f įtakoj, bandys pasipriešinti Jungt.
I Valstijų siūlymams. Tačiau jaučiama,
W iįąd patiektieji Hullo dėsniai laimės.

, .^Konferencijoj, sakoma, siaučia visa
nazių ir fašistų agentų, apsimaska- 

į vįtelą korespondentų ir stebėtojų kaukė
tu . ras. Vokietijos naziai leidžia milionus 
& rių Lotynų Amerikos respublikose 
f tikslu sukurstyti jas prieš Jungtines

jas. Reikia, tačiau, manyti, kad tier 
k ji agentai konferencijoj nieko nepeš.

Špyga Lietuviškiems Fašistams
Tautininkai visada mėgsta pasigirti 

savo laimėjimais. Lietuvos gyventojai, 
girdi, jiems pritaria ir jų politiką remia. 
Kaip geriausias įrodymas to pasigyri
mo yra Smetonos pakartotinas išrinki
mas “prezidentu.” Iš 120 atstovų tik du 
nebalsavo už Smetoną, čia kunigas Mi
ronas truputį apsiriko; nejaugi jis pris
tigo Lietuvoj žmonių, jei iš 120 parinktų 
patrijotų, Smetonos garbintojų, du pasi
sakė prieš. Matyt į atstovus “preziden
tui” rinkti nebeužteko giminių. Net šim
to dvidešimts Lietuvoj nesurado žmo
nių, kurie vienbalsiai balsuotų už savo 
vadą. O gal tokių neklaužadų buvo ir 
daugiau, kas gi gali žinot, patys balsa
vo, patys balsus skaitė! Bet jeigu pa
skelbė, kad iš parinktųjų atsirado du iš
gamos—mums nėra reikalo ginčytis. Te
gul bus ir du.

Lietuvoj buvo ir ligonių kasų rinki
mai. Darbininkai ir tarnautojai buvo iš
statę savo kandidatų sąrašus, bet val
džia juos atmetė ir sudarė savo sąrašą. 
Pririnko visokių šnipų, sdrašė juos ir 
įsakė darbininkams ir tarnautojams 
juos išrinkt, o visi kiti pačių darbininkų 
pasiūlyti kandidatai buvo atmesti. Tai
gi balsavimui buvo patiektas tik vienas 
sąrašas, pačios valdžios sudarytas. Dar
bininkams nebeliko nieko kito, kaip tik
tai rinkimus boikotuoti ir balsuoti visiš
kai nėjo. Laikraščiai paskelbė, jog Kau
ne balsavime dalyvavo tik trys žmonės 
iš šimto turėjusių teisę balsuot. Tuos 
tris procentus balsuotojų sudarė dau
giausia valdiškų įstaigų tarnautojai, ku
rie nebalsuoti negalėjo, nes už tokį 
priešvalstybinį veikimą būtų buyę atleis
ti iš tarnybos. Rinkimuose turėjo daly
vauti ir fabrikantai-darbdaviai; tad val
diškų įstaigų tarnautojai ir darbdaviai 
tuos tris procentus ir sudarė. Gi visi 
darbininkai, protestuodami prieš nelei
dimą patiems išstatyti kandidatus ir 
juos rinkti, visiškai rinkimuose neda
lyvavo. Jie balsuotų tik tada, jei rinki
mai būtų demokratiški. Taigi 97 nuoš. 
ligonių kasų rinkikų pasisakė prieš tau
tininkų fašistinę teroro ir rinkimų fal
sifikavimo sistemą.

Buvo ir daugiau rinkimų. Lapkričio 
18 dieną Klaipėdoj, Prekybos institute, 
studentams buvo leista išsirinkti savo 
atstovybę. Instituto rektorius leido išsta
tyti savo kandidatus ir laisvai už juos 
balsuoti. Kandidatus išstatė varpininkų 
korporacija Granitas (valstiečių liaudi
ninkų pažiūrų žmonės ir kiti kairieji), 
ateitininkų korporacija Gintaras (krikš
čionių demokratų šalininkai), tautininkų 
korporacija Herkus Monte (lietuviški 
fašistai) ir neitraliųjų studentų sąrašas.

Varpininkai išstatė penkius kandida
tus, ateitininkai—aštuonius, tautininkai 
—4 ir neitralieji net keturioliką. Atsto- 
vybėn turėjo būt išrinkta 15 studentų. 
Ir štai kas pasirodė. Studentai išrinko į 
savo atstovybę visus penkius valstiečius 
liaudininkus, visus aštuonius krikščionis 
demokratus, du neitraliuosius ir neišrin-

Geografinė ir Politinė 
Padėtis

Lima mieste, Peru res
publikoj atsidarė Aštunta 
P a n-Amerikoniška Konfe
rencija, kur dalyvauja at
stovai nuo 21 šalies. Ši kon
ferencija, dabartiniu laiku, 
turi labai didelės svarbos 
ir peikia plačiau susipažinti 
su ten dalyvaujančiomis ša
limis ir jų padėčiai

Europoj dūksta karo ag
resoriai—Vokietijos ir Ita
lijos fašistai. Kada Vokie
tijos fašistai įsigalėjo ant 
Ispanijos Canary salų, tai 
jiems linkui Rietu Ameri-! 
kos neliko nei 2,000 mylių. 
Italijos fašistai įsigalėjo 
Franco užimtoje pietų Ispa
nijoj ir jiems Pietų Ameri
ka pasidarė per „pus arčiau. 
Per pastaruosius .du metus 
Italijos ir Vokietijos fašis
tai atliko kelias lėktuvų 
ekspedicijas į Pietų Ameri; 
ką..

Pietų ir Centralinė Ame
rika apgyventos lotynų tau
tų—ispanų ir portugalų, to
dėl tankiai ir vadinamos 
“Lotynų Amerika.” Tos ša
lys retai apgyventos, jų 
gamtiniai turtai dar mažai 
išnaudoti.

Centralinė Amerika
Centralinė Amerika yra 

siauras sausžemis, kuris 
jungia Pietų ir Šiaurių Am
eriką. Ten yra Guatemala, 
Honduras, Salvador, Nica
ragua, Costa Rica, Panama 
respublikos ir Anglijos ko
lonija “Angliškasis Hondu
ras.” Nuo šių Respublikų į 
rytus yra dideles salos: Cu
ba, Jamaica, Haiti, Porto 
Rico, Dominican Republic 
ir kitos. Jos neva yra “ne
priklausomos.” T i k r urnoje 
jos ir Centralinės Ameri
kos respublikos priklauso 
nuo Jungtinių Valstijų ka
pitalo ir sukasi Washingto- 
no politikos orbitoje.

Guatemala Užima 48,290 
ket. mylias ir turi 2,250,000 
gyventojų. Jos armija 6,000 
kareivių. Įvesta karinė dik
tatūra prezidento generolo 
J. Ubico vadovystėj.

Honduras užima 44,275

ket. mylias ir turi 965,000 
gyventojų. Valdosi dikta
toriškai generolo Tribucio 
Carias Andino vadovystėj, 
kuris skelbiasi “preziden
tu.” Armija 2,000 kareivių.

Salvador užima 13,173 kt. 
mylias ir turi 1,459,000 gy
ventojų. Tvarkosi diktato
riškai priešakyje su gene
rolu Maximilliano Martinez, 
kuris vadinasi “prezidentu.” 
Armija 3,760 kareivių.

Nicaragua užima 49,200 
ket. mylių ir turi 750,000 
gyventojų. Įvesta militarė 
diktatūra priešakyje su ge
nerolu Anastasio .Samoza, 
kuris, kaip ir kiti-diktato
riai dangstosi “prezidento” 
vardu. Armija 2,750 karei
vių.

Costa Rica užima 23,000 
ketv. mylių ir turi 480,000 
gyventojų. Tvarkosi demo
kratiniai, prezidentas Don 
Leon Cortez išrinktas 1936 
metais. Armija 800 karei
vių.

Panama užima 33,667 ket. 
mylias ir turi 500,000 gy
ventojų. Demokratinė siste
ma, priešakyj su preziden
tu Dr. Juan D. Arosenena. 
Bet fašistų įtaka didelė. 
Armijos neturi, ją globoja 
Jung. Valstijos.

Cuba užima 41,634 ket. 
mylių .ir turi 3,775,000 gy
ventojų. Karinė diktatūra 
generolo 'Batista vadovys
tėj. P o 1 i t i niai prisilaiko 
\V a s h i n g t o n o valdžios 
orientacijos.

Haiti užima 10,204 ket. 
mylių ir turi 3,000,000 gy
ventojų. Viešpatauja kari
nė diktatūra, priešakyj su 
“prezidentu” Stenio Vin
cent. Yra Jung. Valstijų 
imperialistų globoj.

Dominican Resp. užima 
19,325 ket. mylių ir turi 
1,478,000 gyventojų. Griež
ta diktatūra “prezidento”' 
generolo Rafael L. Trujillo 
Molina. Ji randasi Wash- 
ingtono ponų globoj.
Pietų Amerikos Valstybės

Pietų Amerikoj yra seka
mos valstybės: Argentina 
užima 1,078,278 ket. mylių 
ir turi 12,500,000 gyvento
jų. Diktatoriška Uriburu

(valdžia, Washingtono val
džios įtakoj diktatūra kiek 
švelninama. Armija suside
da iš 38,000 kareivių ir tu
ri pusėtiną karo laivyną.

Brazilija užima 3,285,319 
ketv. mylių. Ji yra didžiau
sia Amerikoj valstybė. Gy
ventojų turi 45,335,000. Dr. 
Getulio Vargas įvesta vie
na iš žiauriausių Amerikoj 
diktatūrų. Armija 75,000 
kareivių ir stiprus karo lai
vynas.

Chile užima 286,322 ketv. 
mylių ir tufi 4,250,000 gy
ventojų.’ Pusiau demokrati
nė tvarka priešakyj su pre
zidentu Don Arthuro Ales- 
sandri. Armija yra 15,000 
kareivių ir turi tvirtą karo 
laivyną.

Bolivija užima 506,467 
ketv. mylių ir turi 3,170,000 
gyventojų. Diktatūra prie
šakyj e “prezidento” pulki
ninko German Busch. Ar
mija susidaro iš 5,000 ka
reivių.

Paraguay užima 61,190 
ketv. mylių ir su Bolivija 
eina ginčas už Chaco, kuri 
užima 100,000 ketv. mylių.

ketv. mylias ir turi 8,665,- 
000 gyventojų. Pusiau dik
tatui*. “prezidento” Dr. Al
fonso Lopez valdžia. Armi
ja 15,000 kareivių ir nedi
delis karo laivynas.

Ecuador užima 337,392 
ketv. mylias ir turi 2,800,- 
000 gyventojų. Diktatūra 
“prezidento” generolo Al
berto Enriquezo. Armija 
10,000 kareivių ir mažas 
karo laivynas.

Uruguay užima 72,153 
ketv. mylių ir turi 2,200,000 
gyventojų. Diktatūra “pre
zidento” Dr. Gabriel Terra, 
bet dar nėra pasmaugtos 
visos demokratinės tradici
jos. Armiją 8,500 kareivių 
ir keletas karo laivų.

Venezuela užima 352,051 
ketv. m. ir turi 3,250,000 
gyventojų. Pusiau diktatū
ra. Valstybės galva yra 
“p r e z i d e n tas” generolas 
Eleazar Lopez Contreras. 
Armija 6,000 kareivių,ir tu
ri kelis karo laivus.

Kaip matome, Pietų Am
erikoj didelės valstybės, bet 
neskaitlingai a p g y v entos. 
Iškasamomis gerybėmis jos 
turtingos. Vokietijos ir Ita
lijos fašistai, taipgi Japoni
jos imperialistai, pradėjo 
smarkiai vėržtis į Centrali- 
nę ir Pietų Ameriką, kad iš, 
ten išstūmus Anglijos pirk
lius ir Jungtinių Valstijų
kapitalistus ir jų politinę 
įtaką. Kaip ta kova ėjo ir 
eina, aprašysime sekamame 
straipsnyje.

D. M. š*

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš dėkoju prezidentui 
Roose veltui už jo pasidar
bavimą. Jis labai gerai dar
buojasi. Bet vienas dalykas 
tai negerai vedamas. Tas, 
kad ši šalis viską perka iš 
kitų šalių. Todėl mūsų ša
lyje mažai darbų yra.

Draugai, jūs ruošiate su
sirinkimus ir siunčiate pro
testus. Ar negalėtumėte pa
siųsti reikalavimą ponui 
Roose veltui, kad jis sustab
dytų tą pirkimą užsienyje? 
Mes tada turėtumėme dau
giau darbų Amerikoje. Mes 
galėtumėme 'parduoti ki
tiems šalims įvairius daik
tus, kuriuos mes pagamina
me. Būtų mums daug leng
viau. O dabar mūsų šalyje 
labai sunku. Kitų šalių iš- 
dirbystės pristato visokių 
daiktų už pusę kainos. Už 
tai mes neturime darbų. Už 
tai daug yra bedarbių. Ir 
mūsų kapitalistai moka sa
vo darbininkams visai ma
žas algas. Ir sako: Jeigu tu 
nenori dirbti už tą algą, tai 
yra tūkstančiai darbinin-

ko nei vieno tautininko. Taip atrodo rin
kimai, kai leidžiama laisvai išstatyti sa
vo kandidatus ir už juos balsuoti. Kai 
renkama demokratišku būdu,, tai tauti
ninkai tik špygą pamato. Taip atsitiko 
studentų rinkimuose. Tad kas atsitiktų,

je,i panašiuosę,
vauti visi, LietuV^š 'i^vMtdjaiyM 
tautininkai dar labiau nepatinka, negu 
studentams. Jeigu studentai jiems paro
dė špygą, tai ką jau beparodytų darbi
ninkai, valstiečiai ir kiti darbo žmonės!

kų, kurie ateis ir dirbs. 
Adomas Yaudegis.

Atsakymas •
Bet jūs, drauge, nepagal

vojate, kad jeigu Amerika 
visai neįsileistų dirbinių iš 
kitų šalių, tai ir kitos šalys 
čionai nieko nepirktų. Jau 
ir taip Amerika daug dau
giau išveža produktų, negu 
įveža iš kitur/ Visai užda
rydama savo rubežius ki
toms šalims, ši šalis tik sau 
pakenktų ir dar daugiau 
bedarbių atsirastų.

Jūsų siūlomu keliu bedar
bės neprašalinsime iš šios 
šalies.
‘ Kad Amerikos kapitalis

tai savo darbininkams mo
ka mažas algas, tai tiesa. 
Bet tam išeities reikia 
j ieškoti tvirtose darbininkų 
organizacijose — politinėse 
ir ekonominėse. Visų pirma, 
reikia stiprinti Amerikos 
Komunistų Partiją, kaipo 
vienintelę revoliucinę par
tiją, tikrai ir nuoširdžiai 
kovojančią prieš bedarbę ir 
prieš išnaudojimą abelnai. 
Reikia taipgi visiems darbi
ninkams priklausyti darbo 
unijose ir jų pagelba. pri- t 
vers^pakelti

K ii'įhf# i‘ė nas miestas ir ♦ < 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai*
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Suimta 10 Žudiku-Naziu 
Brigadieriu Rumunijoj

mandatų 
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delegatų

šių metų 
neaukau-

Drg. J. Mikolaitis Pavojingai 
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C. K. Williams & Co.

Latvija Pirksianti Daugį 
Ginklų iš Anglijos

tankiai 
Roose- 
bedar- 

W.P.A.

ir be ribų 
Netik Ma- 
blogus” įs- 
bet didžiu-

Prakalbos įvy- 
Visur pra 

pavyko

legramų iš Tunisijos, Korsi
kos ir kitų kraštų' prieš 
Mussolinio pasiniojimus. Di
džiulės žmonių demonstraci
jos tuose kraštuose įrodo, 
kad Italijos valdžia veltui 
abejojo apie jų ištikimybę' 
Franciiai, — užreiškė prem
jeras Daladier. lz::

Tūkstančiai Telegramų iš 
Korsikos ir Tunisijos prieš 

Italiją

SUNKU BŪSIĄ SUGRĮŽT 
75-iem AMERIKIEČIAM 

Iš ISPANIJOS

Atsilankęs Lat
vijos karo ministeris Vii. 
Munters kalbėjosi su Angli
jos premjeru Chamberlainu 
ir užsieniniu ministeriu Įbil
du Halifaxu. Muntersui ro- 
doma Anglijos ginklų fabri
kai. Suprantama, kad Latvi
ja užsisakys daugį ginkluos 
Anglijos. Bus svarstoma.ir 
prekybos sutartis tarp tų 
dviejų šalių.

Naujas Amatas
—Anksčiau jūs buvote 

ministeris, bet dabar?
—Dabar, gerbiamieji, aš 

esu buVęs ministeris.

Išrinktas prezidiumas iš se
kančių draugų: pirm. J. Gry
bas; užrašų raštininkė D. Lu- 
kienė; rezoliucijų komisijon: 
J. M. Karsonas, J. M. Lukas 
ir J. Šimaitis.

Apskr. sekr. perskaitė per
eitos konferencijos 
ir vieno posėdžio 
Protokolai priimti.

Raportas apskr.
Org. J. Grybas raportavo apie 
dr-gės Bondžinskaitės prakal
bų maršrutą 
ko 22 kolonijose 
kalbos gerai pavyko. Mūsų 
'apskr. išpildė finansinę kvotą 
Kompartijos vajuje ir kad jau 
išeina laikraščiai partijos San 
Francisco ir Chicagoj

Fin. sekr. — T. 
raportavo, kad ižde pinigų

jau ką pakloj 
vienas.

—Ir dar kiek! Geroką 
skaičiuką. Ir kaip tik pirmo
mis dienomis.

—Sveikinu, sveikinu! 
ką, pagaliau?

—Ogi mokestį 
džioklės leidimą.

(Surinkta)

Į komitetą 1939 
išrinkti šie draugai 
mošaukienė, M. Sukackienė, 
D. Lukienė, J. Grybas, J. Kar
sonas, J. Šimaitis, J. Kaspara
vičius ir A. Dambrauskas.

Konferencija liko uždaryta 
per drg. J. Grybą 4-tą valan
dą po pietų.

Konf. pirm. J. Grybas, 
Sekr. D. Lukienė.

mą 
nių 
1,000. 
vieni 
arčiau 
galėtų 
sas

labai 
sesutė 
šeima 
laisvų

lietu- 
turė- 
savo 
juos

Vištų Pasididžiavimas
Dvi vištos kalbasi apie 

gandrą:
—Na, ir vėl tas pasipūtė

lis skris į pietus!—pavydi 
viena!

—Tai ką jis neskridęs da
rytų, juk žiemą neturėtų 
kur savo stibynų padėti,— 
pasididžiuoja antra.

dau- 
nors

Medžioklinės Temos
Taiklys yra aistringas 

medžiotojas.
—Na, ar tamsta šiemet

klausia jį

Tokio. — Japonijos val
džia reikalauja, kad Sovie
tai greitai padarytų naują 
sutartį, leidžiančią japonam 
išnaudot žuvyklas Sibiro 
vandenyse; grūmoja, kad 
“pablogėsią” Japonijos san- 
tikiai su Sovietais, jeigu jie 
to nepadarys.

Tose žuvyklose dirba 20,- 
000 japonų ir per metus pa
gauna 20 iki 30 milionų je
nų vertės žuvies.

Kuopų veikimo raportai: 
abelnai paimant, pasirodo, 
kad 6 kuopos gavo naujų na
rių per pereitą vajų; dau
giausia naujų narių gavo Na
shua, N. H., kuopa. Įvyko 
veik visose kuopose drg. Bon
džinskaitės ir drg. Guobos 
prakalbos. Ten, kur buvo dė
tos pastangos, buvo geri re
zultatai jų maršrutam. Atsi
žvelgiant į nedarbą, labai ge
rai pavyko .mūsų spaudos 
“Laisvės”, piknikas. Kaip ir 
pereitais metais, taip ir šį me
tą, kuopos gerai pasidarbavo 
rinkimui Ispanijos demokrati
jai pinigų ir drabužių. Auko
jo “Daily Workeriui,” Lietu
vos politiniam kaliniam, Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui, Liet. Meno Sąjungai, 
drg. Karsonui kojų fondui la
bai gerai kuopos pasidarbavo. 
Abelnai kuopos gerai daly
vauja kultūriniam bei politi
niam darbe.

Perskaitytas ir Priimtas 
laiškas nuo Lietuvių Dailės 
Draugų Komiteto (Friends of 
Lithuanian Art), kuris prašė 
finansinės pagelbos pamokėti 
Petrui Rimšai už jo skulptū
rinį kūrinį “Artojas”. Kadan
gi mūsų iždas bus beveik tuš
čias po atmokėjimo 
bilų, nutarta nieko

ti, turėdami dolerius. Bet aš 
sakau, kodėl tie “nemokėliai” 
Amerikoj mokėjo gyventi, ir 
kaip grįžta Amerikon, tai ir 
vėl išmoksta-prasigyvena. Di
džiausia ir svarbiausia prieža
stimi Lietuvoj skurdo, tai per- 
didelis valdininkų skaičius, o 
dar didesnės jų algos, ypač ka
rininkų ir policijos viršininkų 
(kurių yra perdaug), kurių 
kategorijas patys valdininkai 
tarp savęs matuoja pagal tar
naičių daugumą. Taip pat Liet, 
valdininkams, ponams reikia 
daugiau kultūriškumo, kad jie 
labiau skaitytųsi su valstie
čiais bendrame gyvenime.

Karklas. ■

pakvietė 
ir J. 
man- 
man-

Budapest, Rumunija. — 
Valdžia suėmė dar desėtką 
rumunų nazių, daugiausia 
intelektualų: p r o f e s orių, 
advokatų, studentų ir kitų. 
Sako, kad jie priklausę prie 
nazių “geležin - gvardiečių 
Thirties brigados.” O 
brigadai buvo pavesta 
dyt priešingus naziam 
dininkus.

Tarp suimtų yra ir 
nas ex-pulkininkas. Polici
ja pas juos rado nemažai 
ginklų ir amunicijos.

dininkų algų didelis skirtumas, 
nes eiguliams iki šiol buvo dar 
po 60 lt. mėn. mokama.

Retas iš amerikiečių lietuvių 
apsigyvena Lietuvoj, o kuris 
apsigyvena, tai keikiasi savo li
kimu. Daug kas Liet, pasako,

Apskričio Valdyba

Po konferencijos naujai

Organizatorius 
draugus E. Davidonienę 
Karsoną pakalbėti, kol 
datų komisija sutvarkys 
datus.

Perskaitytas šiai konferen 
cijai dienotvarkis ir priimtas.

Išduotas raportas 
komisijos
ja 28 nuo 12 kp., 
Kom. nariai—viso

daktaras Mae S. 
išaiškina šią baisią 

suversdama viską 
• oro per paskutinius 

O tikrenybėj ši liga 
šeimynose, kur 7 

gyvena savaitę 
$9.45, tai yra tokia miesto 
šalpa. Tai yra bedarbių 
mynose, kurios iš pašalpos 
vena.

Šiuos padavimus ėmiau 
“Worcester Herald.”

J. M. L

Duodu Pasiūlymą
Aš gavau laišką iš Lietuvos, 

iš Dzūkijos nuo Leipalingio. 
Ant vokelio parašyta: “Bu
dėk lietuvi! žūt-būt—Vilnius 
turi mūsų būt.” Aš, žiūrėda
mas į tą vokelį, štai ką sugal
vojau : Kaip jau žinoma, Lie
tuvos fašistinė valdžia užda
rė Vilniui Vaduoti Sąjungą. 
Tai ką mes, amerikiečiai, da
bar turime daryti ? Ar mes tu
rime tylėti?

Dabar visos Amerikos 
vių laikraščių redakcijos 
tų išleisti atsišaukimą į 
skaitytojus, raginant 
siųsti Lietuvon laiškus voke
liuose su užrašu: “Budėk lie
tuvi! žūt-būt—Vilnius turi 
mūsų būt!” Tokių vokelių de- 
sėtkus tūkstančių galėtų pa
rūpinti Amerikos Lietuvių 
Kongresas pasitaręs su redak
cijomis.

Toliau, visur ir visada, kur 
tik būna kokis Susirinkimas, 
kaip tai, draugijų mitingai, 
prakalbos, “parės,” piknikai, 
visur turėtų rastis šių vokelių. 
Jie turėtų būti plačiai sklei
džiami tarpe lietuvių, kad jie 
juos pirktus ir juose siųstų 
laiškus Lietuvon. Prie to tu
rėtų prisidėti ir Kanados lie
tuviai.

O tai būtų didžiausias ame
rikiečių protestas ne tik prieš 
Lietuvos valdžią, bet ir prieš 
Lenkijos fašistus.

O mūsų vadovaujanti drau
gai turėtų vesti pasitarimą tuo 
klausimu su kitų sriovių va
dais, ypač su katalikų, kad ir 
jie prisidėtų prie šios kampa
nijos, kad kunigai ant pamok
slų ragintų savo parapijonus 
siuptinėti laiškus tuose voke
liuose.

Paskutiniame “Pasaulio Lie
tuvio” num. pirmuoju straips
niu* “Matai ir matiškos pasakos 
apie Lietuvą” peikiama “Tėvy
nės” persitvarkymas, kad dėda- 
ma-talpinama tokie raštai-įs- 
pūdžiai grįžusių iš Lietuvos 
amerikiečių kaip Matas, Bal
čiūnas ir <kit.; pastarieji aš
triai išbarami už nedėkingumą 
Lietuvai (užtai, kad neišgyrė 
Lietuvos valdininkų tinginiavi
mo, sauvaliavimo 
aristokratiškumo). 
tas vienas tokius 
pūdžius parsivežė, 
ma Amerikos lietuvių grįžusių 
tą patį pasakoja, kas buvo ra
šyta “Tėv.,” “Kel.,” “Laisvėje” 
ir kit. laikraščiuose apie ne
žmonišką skurdą Liet, valstie
čio, ūkininko ir darbininko. 
Mes visi Amer. lietuviai lygiai 
mylime Lietuvą, ypač kurie au
gę Lietuvoj, jos ilgimės, va
žiuojame ją aplankyti ir ką 
matome blogo, taisytino, nors (vargonų 
kai kas parašo laikraštin. Man šėlius-skeletus, prieš kleboną ar 
svečiuojantis Lietuvoj pereitais kokį valdininką. Tiesa, ir val- 
metais ir išvažiuojant, p. J. 
Vilkaitis (Pas. Sąj. Cent.) pa
tarė, kad rašyti tą, ką tik blo
gesnio pastebėsi Lietuvoj, jie, 
girdi, taisys, ką galės. Dabar, 
matyt, netinka tokios’ pastabos 
“Pas. Liet.”

Man viešint Lietuvoj 
pervažiuoti nuo Palangos 
Merkinės bent du kartu, ir te
ko prisižiūrėti apverktinai val
stiečio ūkininko padėčiai, ūki
ninkas netik skurdžiai gyvena, 
bet ir bankrutuoja, štai tik vie
nam “ūkininko Patarėjo” num. 
mačiau varžytinėms paskelbtų 
apie 400 ūk. Ir kaip nebankrū- 
tuos, jei centneris rugių 8 lt. 
(seniau buvo 25 lt.) ir dar rei
kia nuvežti miestan; seniau ar
kliu galėjai nekaustytu važiuot, 
dabar nevaliai — bauda 5 lt., 
o arklys pakaustyt kainuoja 8- 
10 lt.; valstybiniai mokesčiai 
neikiek nesumažėję, dar padi
dėję, (nes ir seniūnams algas 
turi mokėti). Reikmenys ūkiui

rinktas apskr. kom. turėjo 
trumpą susirinkimą ir išrinko 
apskr. valdybą: org. J. Gry
bas, fin. sekr. J. Karsonas; 
ižd. J. Šimaitis; pro. sekr. D. 
Lukienė. Ąfoterų apskr. komi
sijon : M. Sukackienė ir H. Ta
mošauskienė.

L.L.D. 7-to Apskr. Sekr.,
D. Lukienė (Lukas),

43 Austin St., 
Worcester, Mass.

gana brangūs, ne tik kad im
portuotieji, bet lygiai ir Liet, 
gaminami, pav. odaį arklį ūki
ninkas parduoda už 6 lt., o už 
batus turi mokėti jau 70 lt., 
pusbačiai 30 lt. Turgai, tiesa, 
užversti ūkio produktais ir be 
galo pigiai parduodami, net 
pusdykiai atrodo; o ar manot, 
kad valstietis sočiai pavalgęs? 
Klysit taip manydami. Jei Lie
tuvos valstiečiai valgytų taip, 
kaip reikėtų, kaip valdininkai 
kad valgo, tai tų produktų bū
tų dar trūkumas, ypač kiauši
nių ir sviesto. Netik Dzūkijoj 
(Trakų apskr.) tik per Velykų 
šventes kiaušinius valgo, bet 
tas pats ir Zanavykijoj — žmo- 
nės-ūkininkai — nutraukia ge
resnį kąsnį nuo savęs ir veža 
turgun ponams sušerti. Viso
kis gyvis tarpsta gerose sąly
gose, taip ir žmogus; pažiūrė
kim į Liet, valstiečių ' veidus, 
kad ir bažnyčioje nuo viškų- 

tai matysime tik še-

Barcelona, Ispanija. rxtrt. 
Vargas būsią sugrįžt į Am
eriką septyniasdešimt pen-' 
kiem liuosnoriam karei-* 
viam Ispanijos respublikos^ 
Kai kurie jų yra naturali- 
zuoti Amerikos piliečiai, ki- 
ti nepiliečiai ir neturi ame
rikinių pasportų. Tūli pilie*' 
čiai negali dokumentaliai 
įrodyt savo pilietybes. Tai 
jų likimas priklauso nUO' 
Amerikos valstybės minis* 
te rijos patvarkymų.

Darbai ir Bedarbiai
Kapitalistų spauda 

rašo, kad prezidentas 
veltas, paskirdamas 
biams pašalpos ir 
darbų, pridirbo daug tinginių.

Bet faktai sumuša jų pasa
kas. Jų pačių spaudoje pas
kelbė, kad 5 d. gruodžio sam
dys 25 darbininkus griauti na-

Ar žinote, kiek tų “tingi- 
susirinko? Nagi, virš 

Vos kaulų nesulaužė 
kitiems, besigrumdami 
prie durų, kad bosas 
matyti. Lyg tyčia, be

išėjęs pasakė, kad šian
dien nesamdys nė vieno.

Bet “tinginiai” nesiskirsto. 
Dar jie laukia, gal bosas pa
keis savo mintį ir pašauks 
prie darbo. O čia šaltas lietus 
pila ant nugaros; visi permir
kę, sušalę. Kai kurie laukė, 
net iki pietų. Aiškus t darosi 
prieš akis vaizdas, kad tokie 
darbininkai, gavę darbą, dirbs 
galvatrūkčiais. Iš to pasitaiko 
visokių nelaimių. K. B.

' Geras Patarimas
Kvailiukai kasė šulinį. Iš

kasė ir pradėjo galvoti, kur 
dėti žemes. Vienas gudruo
lis taria:

—Iškaskime antrą tokį gi
lų šulinį ir ten žemes su- 
mesime.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

yra $53.38. Taipgi išdavė pil
ną raportą “Drg. Karsono ko
jų fondo.” Kuopos prisiuntė iš 
viso $332.43. Iždininkas drg. 
J. Šimaitis sutiko . su finansų 
sekretoriaus raportu.

Drg. Karsonas paačiavo vi
siem delegatam ir visom kuo
pom, o ypač Hudsono drau
gams, kurie buvo sumanyto
jai nupirkimui jam kojų.

Sekr. D. Lukienė raporta
vo apie drg. M. Guobos, Ka
nados “Liaudies Balso” atsto
vo maršrutą mūsų apskr. Pra
kalbos įvyko 13-koje kolonijų, 
aukų su prenumeratomis išsi
vežė iš ąpskr. $191.49. Taip
gi raportavo apie vajų LLD. 
Nashua, N. H., 42-ra kuopa 
gavo daugiausia narių mūsų 
apskrityje. Išdavė labai pla
tų raportą iš konferencijos 
dėl “Social Legislation in 
Mass.”, kuri įvyko sausio mėn. 
1938 m., Boston, Mass.

“Laisvės’1, pikniko, kuris 
įvyko Maynard, Mass., liepos 
3 d. 1938 m., raportą davė 
drg. J. Jeskevičius. Raporta
vo, kad “Laisvei” pasiųsta 
$605.05; aukavo $200 iš pik
niko pelno — Kompartijai 
$100; T. D. Apsigynimui $25, 
Agitacijos Fondui $25 ir dien
raščiui “Vilniai” $50.

Moterų apskr. komisija, H. 
Tamošauskienė ir M. Sukac
kienė, plačiai raportavo apie 
organizavimą moterų į moterų 
sąryšį. Įvyko 1-mas suvažia
vimas kovo 20 d., 1938 m., ir 
vienas piknikas, Lawrence, 
Mass. Antras moterų suva
žiavimas įvyks gruodžio 11 d. 
1938 m.

Visi apskričio komiteto ir 
komisijų raportai priimti.

Konferencijos delegatai, sto-

Baisioji Džiova Plečiasi 
Worcester y j

Ta “baltoji plėga” padidino 
38 nuošimčius mirimų 
giau, negu bent kada 
pirmiau Worcesterio istorijoj. 
Oficialiai miesto rekordai pa
rodo, kad per paskutinius 12 
mėnesių nuo džiovos mirė vy
rų, moterų ir vaikų daugiau, 
negu bent kada pirmiau, ir 
dar laukia mirimų padidėjant.

Priežastis plėtimosi šios 
baisios ligos yra prastas mais
tas, neprišildyti namai, nebu
vimas gaivinančio maisto, kaip 
tai, pieno ir sviesto.

Bet vyriausia galva Belmon- 
t’o ligoninės, kur gydosi džio
vininkai, 
Holmes, : 
nelaimę* 
ant blogo 
2 metus, 
atsiranda 
žmonės

Lapkričio 23 d. apsivedė 
Antanas Urbonavičia su Olga 
Mankauskiute. Abu jaunuoliai 
yra gimę Amerikoj, bet užau
gę Lietuvoj ir nelabai senai 
sugrįžę į Ameriką. Abu yra 
nariai mūsų garbingos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugijos, 
ir abu dainuoja Aido Chore.

Jaunuoliai šliūbą ėmė civi
lišką, be jokių iškilmių. Olgu- 
tė yra artima giminaitė mūsų 
veikėjos draugės M. Petkunie- 
nės, kuri jaunavedžiams ir ar- 
timiausiems giminėms paruošė 
gardžius pietus.

Draugė Petkūnienė 
apgailestavo, kad jos 
M. Kazlauskienė ir visa 
neatvyko iš N. J. į šį 
vedybų pokilį.

Laimingo ir ilgo gyvenimo 
jaunavedžiams. x

Mokykloje
—Kurmis kasdien tiek su

ėda, kiek pats sveria...
—Atsiprašau, pone moky

tojau,—iš kur kurmis žino 
kiek jis sveria?

Jei Užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau kaip vieną, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Vy
tauto prisiegdinimas, Progresas ir Perteklius--Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių 
vos valstybinės šventės, mėnesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje.

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą. Jūsų gi
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite

Jaunuolių Klausimas
•Jaunuolių klausimas palik

ta aptarti bendrai su kitom 
apskr. valdybomis ir draugais, 
kada įvyks pirmas posėdis 
“Laisvės” pikniko reikale.

Rezoliucijos ir Telegramos
Priimta sekančios rezoliuci

jos ir telegramos:
1) Lietuvos Klausimu.
2) Prieš Vokietijos fašistų 

barbariškus veiksmus prieš 
žydus ir katalikus.

3) Ispanijos Liaudies rėmi
mo klausimu.

4) Nuėmimas “embargo” 
nuo Ispanijos.

5) Nutarta siųsti telegra
mą prezidentui Rooseveltui, 
užginančią jo žygius Vokie
tijos klausimu.

6) Nutarta pasiųsti telegra
mą, kaip tik naujas Califor- 
nijos gubernatorius užims vie
tą, kad jis savo žodį išlaikytų 
ir paliuosuotų Tom Mooney,

Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškių figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pi

kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventes 
raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas

Lapkričio 24 d. ryte J. Mi
kolaitis, dirbdamas prie mali
mo, išėjo atsivežti su vilbariu 
malimui medžiagos, ir kaip tik 
užsistojo ant lentų, padėtų 
skersai gelžkelį, paslydo ir 
trenkė nugarą į taizą. Taip 
jis prisitrenkė smarkiai, kad 
negalėjo nė atsikelti, nei pa
gelbos šauktis. Kiti darbinin
kai pamatę jį gulint, pakėlė 
nuo žemės. Kai nuvežė pas 
gydytoją, gydytojas ’pripaži
no, jkad yra šonkaulis atlauž
tas nuo nugarkaulio ir sužeis
tos kepenys, nes drg. J. Miko
laitis spjaudo kraujais.

Drg. J. M. gydosi namie. 
Draugai malonėkite jį atlan
kyti, kurie tik turite laiko. 
Jo antrašas: 1236 Chedsey St., 
Easton, Pa.

Linkiu drg. J. M. kuovei- 
kiausio pasveikimo.

PROTOKOLAS
L.L.D. 7-to Apskričio Metinės 

Konferencijos

LLD 7-to Apskr. metinė 
konferencija įvyko lapkričio 
20 d., ’38 m., Liet. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 376 Broad
way, So. Boston, Mass. Konfe
renciją atidarė apskr. organi
zatorius drg. J. Grybas il-tą 
vai. ryto. Drg. Grybas pasky
rė mandatų komisiją, į kurią 
įėjo dd. J. Jeskevičius ir J. M. 
Lukas.

vedami vieną minutę, atidavė 
pagarbą Liet. Literatūros 
Draugijos nariui Antanui Ma
zurkai, kuris žuvo kovoj su 
fašistais Ispanijoj.

L. L. D. Vajus
Vajaus klausimas, kaip tai: 

maršrutas, agitacija,’ palikta 
sutvarkyti apskričio valdybai.

“Laisvės” Spaudos Reikale
Konferencija nusitarė pra

šyti “Laisvės” administracijos 
vajų pratęsti iki 1 sausio, 
1939. Taipgi nutarta, kad mū
sų apskr. kuopos surengtų ką 
nors “Laisvės” naudai, ir kad 
kolonijos, kurios gyvena arti 
viena kitos sūrengtų tokius 
parengimus bendrai. Katros 
kuopos nesutinka rengti ben
drai, gali rengti vienos. Ben
drai rengti parengimus pas
kirta sekančiom kuopom :

1. Boston, Cambridge ir 
apylinkė.

2. Lowell, Lawrence, Ha
verhill, Nashua ir Exeter.

3. Bridgewater, Montello, 
Norwood ir Stoughton.

4. Hudson, Worcester, Gar
dner, Fitchburg, Marlboro ir 
Athol.

5. Rumford 
Maine.

Prisitaikė Prie Vietos 
Nuotaikos

Vienas pilietis prie kapų 
atidarė alaus barą. Nors jis 
ir rodydavo liūdną miną, su 
kuria reikia sutikti kapų 
lankytojus, bet biznis nepa
prastai nesisekė. Vieną die
ną pas jį užeina kapų sar
gas ir baro savininkas jam 
pasiskundžia.

—Tamsta esi didelis neiš
manėlis,— sušunka sargas, 
—tamsta nemoki prisitaiky
ti prie vietos nuotaikos: ne 
savo veidą, bet prekę turi 
turėti gedulingą.

Jau rytojaus dieną bare 
liko tik vienas juodasis alus 
ir, nė porai savaičių nepra
ėjus, baro savininkas galėjo 
girtis puikiomis pajamomis.
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UPTON SINCLAIR KAISTAS
(Tąsa)

Kol privažiavo jardus, jis, gerokai atsigavęs, iššoko 
ir leidosi bėgti tekinas, kiek tik pajėgia. Žmonės, ap
sistodami, žiūrėjo į jį su nusistebėjimu, bet jis nieko 

, nematė: priešai jį buvo dirbtuvė ir link jos jis puolėsi 
per atvirus vartus ir į koridorių. Jis žinojo skyrių, kur 
Ona dirbo, o taipgi pažinojo ir Connor’ą, prižiūrėtoją 
kraujančiųjų į vagonus. Jis jieškojo žmogaus, įpuolęs į 
rūmą. \

Darbininkai smarkiai dirbo, vežiodami į vagonus 
šviežiai prikrautas skrynias ir statines. Jurgis greit 
pervedė juos akimis—tojo žmogaus ten nebuvo. Bet tuo 
laiku jis išgirdo balsą koridoriuj ir puolėsi ten. Veikiai 
jis stovėjo priešais bosą.

Tai buvo didelis raudonu veidu ai rys, šiurkščiai iš- 
rodąs ir atsiduodas gėrimais. Jis pamatė Jurgį kai tik 
tas peržengė slenkstį ir pabalo. Jis valandėlę stovėjo, 
abejodamas, lyg norėdamas pabėgti, bet nespėjo nei ap
sižiūrėti, kai Jurgis užpuolė ant jo. Jis atstatė rankas 
savo veidą apginti, bet Jurgis su tokiu smarkumu pa- 

'j leido savo kumštį ir taip jam smogė į tarpakį, kad tas 
krito aukštieninkas ant grindų. Vos spėjo pargriūti, Jur
gis užpuolė ant jo, suleisdamas pirštus į gerklę.

Pati vieta, kur tas žmogus buvo, Jurgiui atsidavė 
piktadarystėmis; dasilytėjęs jo kūno, Jurgis įpuolė į 
pasiutimą: kiekviena jo gyslelė pradėjo drebėti, jo šir-' 

I dyj, tarsi,- pikta dvasia prabudo. Tas bjaurusis žvėris 
i gundė Oną, kol savo atsiekė, o dabar jis turi jį, turi jį! 
j Dabar jau Jurgio eilė! Jam rodėsi, kad priešai jį visi 

daiktai kraujais pasriuvę, ir jis garsiai rėkė iš įdūki- 
j mo, pakeldamas savo auką ir trankydamas jo galvą į 
I grindis.
i Pakilo baisus sumišimas: moterys spiegė, o kitos 
Inet ir alpo. Jurgis, pasilenkęs, niurkė savo priešą, nieko 
Į negirdėdamas, kas aplink jį darosi, ir vargiai patėmijo, 
/kad žmonės bando atitraukti jį nuo to; tiktai tada, kai 

apie pusė tuzino vyrų pastvėrė jį už kojų ir už pečių ir 
suvirto ant jo, jis pamatė savo aukos neteksiąs. Jis greit 
pasilenkė ir suleido savo dantis į tojo veidą, o supuolu- 

I siesiems atplėšus jį, Jurgis buvo aptaškytas krauju 
ir iš jo burnos kyšojo kelios mažos odos juostelės.

\ Jie parsivertė Jurgį ant grindų, laikydami už ran- 
>Vkų ir kojų ir tai negalėjo jo išlaikyti. Jis ėmėsi, kaip 
tigras, raitydamasis ir sukinėdamasis, svaidydamas juos 

■ nuo savęs, ir puldamasis prie savo aukos, kuri gulėjo 
f be žado. Bet kas kart atbėgdavo dar daugiau žmonių, 

tol visa virtinė, prigriuvusi ant jo, niurkėsi ir tąsėsi* 
jo rūmą. Pagaliau savo sunkumu jie jį prislogino, kuone 
šspausdami kvapą iš jo, o paskui nunešė jį į skerdyklų 
jolicijos nuovadą, kur jis gulėjo, kol policijos vežimas 

atvažiavo.
SKYRIUS XVI

3AKILĘS, Jurgis ėjo visai lėtai. Jis buvo labai sute- 
riotas ir pusiau apkvaitęs, o be to, jis pamatė mėly

nas policistų uniformas. Jį nusivežė policijos vežime 
apie pusė tuzino policistų jį dabodami, bet sėdėdami 
kiek galint nuo jo toliau, dėl blogo kvapo. Nuvestas prie 
policijos saržento, padavė savo vardą siv'pavarde ir 
antrašą ir girdėjo, kaip jį kaltino už užpuolimą ir su
mušimą. Vedant į kambarėlį, didelis policistas apiplū- 
lo jį, kad ne į tą koridorių eina, o paskui paspyrė, kad 
jo palengva. Nepaisant to visko, Jurgis nepakėlė nei 
kiy, nes, pragyvenęs Packingtowne dvejus metus, gerai 
inojo, kas tai yra policija. Nei vienas, kam rūpi gyvy

be, nebūtų bandęs užpulti policistus, ypatingai pačiame 
jų tarpe; jie veikiai supiltų kokia pusė tuzino ir tavo 

„ lumą į košę sugrūstų. Nieko nepaprasto nebūtų, jeigu 
ssitąsant gautum makaulę perskelti, nes tokiuose atsi- 
kimuose jie raportuoja, kad žmogus buvo girtas ir

Pargriuvo ir, žinoma, nieks nežinos ar ten taip buvo ar 
e, o be to, niekam ir nerūpės sužinoti.
i Geležinės durys su skambėjimu užsidarė paskui jį 
I Jurgis, atsisėdęs ant suolelio, užsidengė veidą ranko- 
lis. Jis buvo vienų vienas, paliktas ten perleisti pa- 
.akarį ir naktį.

Iš pradžių jis buvo kaip laukinis žvėris, ganėtinai 
risirijęs; jo jausmai tarytum buvo apkvaitę iš užsiga- 
‘dinimo. Jis apdirbo tą latrą gerai—ne taip gerai, kaip 
5 jį būtų sudirbęs, jeigu jam dar nors minutą daugiau 
iko būtų davę, bet gana gerai vis tiek; pirštų galus 
ar ir dabar jam skaudėjo, taip jis juos buvo į gerklę 
įvaręs. Bet vėliau, biskelis po biskelio, jo pajėgoms 
istiprėjus ir jausmams prasiblaivius, jis pradėjo matyti 
Jiau už tuolaikinio užsiganėdinimo. Kad jis vos neuž- 
UŠė bosą, tai Onai nei kiek nepagelbės—neprašalins nei 
1 baisumų, kokius jai reikėjo nukęsti, nei atminties, 
iri stovės jai akyse per visą jos amžių. Tas nepadės 
Ritinti ją ir jos kūdikį; ji, žinoma, neteks savo vietos, 
bjrnet jis... kas su juom turėjo atsitikti, tik pats 
tėvas galėjo žinoti.
f Pusę nakties jis vaikščiojo po kambarėlį, imdamasis 
, tokia sloga; jau visiškai nuilsęs, jis atsigulė, bandy- 
imas užmigti, bet veikiai patėmijo, kad jo smagenys per 
j|ig sujudę. Kitame kambarėly, šalę jo buvo uždarytas 
<xis tai girtuoklis už sumušimą savo pačios, o dar toliau, 

itame—šūkaująs beprotis. Apie vidurnaktį jie atidarė 
olicijos namus neturintiems kur prisiglausti klajūnams, 

uUrie, susigrūdę, lankė apie duris, drebėdami nuo šal-
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Lapkričio 20 d. buvo suloš

ta juokinga komedija “Pusse
serė Salomėja”, šį veikalą pa
statė dramos grupė. Lošėjai 
savo užduotis atliko visi labai 
pagirtinai. Bronius Jekenta 
vaidino Dundulio rolę. Vaidi
no taip gerai, kad geriau ne
galima norėt. Marijona Orma- 
naitė—Dundulienės rolę ; žo
džiu sakant, labai tiko tai ro
lei. Stasys Rupšplaukls—Juozo 
rolę, labai gerai atliko. Bar
bora Ormanaitė Elenutės rolei 
labai tiko ir da pirmu kartu 
lošė. Tai reikia pasakyti, kad 
atliko labai pagirtinai. Povi
las Nabužas—M.
rolę. Vaidino taip, kaip tik
ras senbernis, nors dar visai 
jaunas vaikinas, bet senberniu 
būt labai moka. Na, o Jurgis 
Žilinskas Petro rolę gražiai 
vaidino, bet Salomėjos dar 
gražiau. Publika turėjo gar
daus juoko, kuomet vyras, ap- Įkalbos niekuomet neatsibosta.

čio, o suleisti, jie susigrūdo koridoriuose, ties kambarė
lių durimis. Kai kurie iš jų išsitiesė ant-grynų akmeni
nių grindų ir veikiai pradėjo knarkti;, kiti sėdėjo susi
traukę, juokaudami ir kalbėdamiesi, keikdami ir bar- 
damiesi. Oras veikiai pasidarė dvokus nuo jų kvapo, 
vienok ir prie to kiti iš jų suuodė Jurgį ir išpylė ant 
jo visą srovę kuobjauriausių pravardžiavimų, kuomet jis 
gulėjo kitame kambarėlio gale, skaičiuodamas kraujo 
plakimą smilkiniuose.

Jam atnešė vakarienės—tai buvo gabalas sausos 
duonos blėkiniame torieliui ir puodelis kavos; toji kava 
visados būva užtaisyta tam tikrais lašais, kad įka
lintieji nutyktų. Jurgis to visai nežinojo, o jis tuojau 
būtų visą išgėręs iš nusiminimo, nes jame kiekviena 
gyslelė drebėjo iš gėdos ir įpykimo. Paryčiui viskas 
aplink aptyko ir jis, pakilęs, vėl pradėjo vaikščioti po 
kambarėlį; tada pakilo kokia tai pikta dvasia ir pradėjo- 
jo širdį draskyti.

Juk tai ne už save patį jam prisiėjo tokios kančios 
kęsti: ką žmogus, kuris dirbo Durham’o trąšų fabrike, 
paiso apie tai, ką jie gali jam padaryti! Ką reiškia kokia 
nors kalėjimo tironija, palyginus su tironija praeities 
dalykų, kurie įvyko ir kurių negalima atšaukti, atmin
ties, kurios niekados nebus galima išdildyti. Baisumas to 
visko jį įvarė į pašėlimą: jis ištiesė rankas prie dan
gaus, šaukdamas išgelbėjimo iš to visko, bet išgelbėjimo 
negalėjo būti, nes net ir danguje nebuvo tokios pajėgos, 
kuri galėtų panaikinti praeitį. Tai buvo dvasia, kuri 
neatstoja, kuri seka paskui jį, pastvėrė jį, parbloškė 
paveiktą. O, kad tai jis būtų galėjęs tuos dalykus iš 
anksto atspėti—žinoma, jis būtų galėjęs tį viską atspėti, 
jeigu nebūtų buvęs kvailas! Jis sudavė savo rankomis 
sau į kaktą, keikdamas pats save, kad jis leido Onai 
dirbti ten, kur j t buvo pristojusi, nes tokiu būdu ne
galėjo stoti tarpe jos ir josios likimo, koks, kaip visiems 
buvo žinoma, merginas tenai patikdavo. Jam vertėjo 
atsiimti ją iš tenai, nepaisyti, kad ir iš bado būtų rei
kėję Chicagos gatvėse numirti! Bet dabar—o, ar tai gali 
būti teisybė; tas taip baisu, taip pasibjaurėtina!

Tai buvo dalykas, su kuriuomi nelabai galima su
sitikti: jį visą papurtydavo, kada tik jis pamąstydavo f 
apie tai. Ne, tai negalima tokios sunkenybės išturėtij juokingo8. Arturas Norkus su- 
negalima gyventi po jaja. Jai nieko gero neliko—jis 
žinojo, kad galėjo dovanoti jai, stengtis permaldauti ją, 
puolus ant kelių, bet ji niekados daūgiau nežiūrės jam 
į akis, niekados daugiau nebus jo pati. Gėda to visko 
užmuš ją—kitokios išeigos negali būti ir beveik geriau, 
kad ji ir numirtų.

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
Geriau Vėliau, negu Niekad!

“Laisvės” num. 279 Senas 
Vincas pakelia labai svarbų 
klausimą link Lietuvių Litera
tūros Draugijos kelių kuopų 
susilpnėjimo, kaip tai, Tren- 
tone, Bethleheme, Freeholde ir 
105 kp. Philadelphijoj, dėlei 
narių apsileidimo ir išsisuki
nėjimo, būk tai senatvės ir be
darbės esančios priežastis. 
Drg. Senas Vincas duoda pa
reiškimą, kaip būtų 
virš minėtas kuopas 
tinti.

galima 
sudrū-

seni, 
už tokį 
rūpestį

Pagirskio

vakarienė. Vakarienėj taip
gi nelabai daug svečių buvo. 
Bet kurie atsilankė, tai turėjo 
gerus laiku, linksminosi, balia- 
vojo iki vėlam laikui.

Taipgi reikta ištarti padėkos 
žodį draugėm, kurios gamino 
valgius: V. J. Količienei, Vik- 
toravičienei, Saveikienei ir 
Pipirienei. Negalima pamiršt 
ir stalų patarnautojų, kurios 
taip gražiai svečiam patarna- J 
vo: < Količiukė, Šinkūnaitė, Bi- 
kinaitė, Kasauskaitė ir dar ki
tos dvi mergaitės, kurių var
dai nesužinota. Taipgi ir drau
gai vyrai irgi daug dirbo prie 
minėto parengimo: Leliušis, 
Kregždė, Mekeška ir Maske
liūnas.

Parengimas finansiniai pel
no nedavė, bet moraliai tai 
nauda buvo gera. Ypatingai 
prakalbos padarė daug nau
dos. Būtų gerai, kad būtų 
galimybė tankiau tokių pra
kalbų surengti, nes tokios pra-

Vokietija Nutraukė Sporto 
Ryšius su Holandi ja

sirengęs moteriškais drabu
žiais, apgavo kitą vyrą. Jur
gis Žilinskas geras komikas.

Iš minėtų lošėjų galima 
daug ko tikėtis ateityj. Tai 
naujos scenos žvaigždės. Tie 
jaunuoliai labai rimtai žiūri į 
visuomenišką veikimą, nelei
džia laiko veltui, dalyvauja 
lošimuose, lanko vakarines 
mokyklas, matomai, brangina 
tą, kas naudinga dėl visuome
nės labo.

Apart lošimo, buvo ir kito
kių pamarginimų. P. Jurkšai- 
tienė sudainavo porą dainelių, 
pianu akompanavo šv. Jur
gio Parapijos kunigas Aučius. 
Taipgi gražiai sudainavo kele
tą dainelių trys jaunuoliai, J. 
Cigelis, P. Nabužas ir G. Ži
linskas. Dainelės buvo labai

dainavo porą gražių dainelių, 
' skambindamas gitara. Taipgi 
Arturas Norkus buvo pirmi
ninku minėto vakaro.

Parengimas buvo labai gra
žus, tik apgailėtina, kad pub
likos atsilankė neperdaugiau- 
sia.

Lapkričio 27 d. LMD sve
tainėj kalbėjo Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Tai pirmą kartą 
pittsburgiečiai turėjo progą 
išgirst tokią puikią prakalbą 
apie sveikatą. Bet publikos 
irgi nelabai daug atsilankė. 
Bet kurie atsilankė, tai ilgai 
neužmirš Dr. Kaškiaučiaus 
prakalbos.

Nors mes turim nemažai 
1 lietuvių daktarų. Amerikoj,

da, kad dažnai tokia kritika 
jokiais faktais neparemta, o 
esti tik užsipuolimai ant at
skirų narių.—Red.), tai apsi- 
lenkimas su teisybe. Vien gy
rimais, dangistymais blogų 
darbų toli nenuves. Taip, kaip 
nesumanus gydytojas užrištų I 
žaizdą, palikdamas visą blo-j vj.enas. daktaių

E. K. Sliekienė.

Amsterdam, Holandija.— 
Turėję įvykt šį sekmadienį 
“soccer” sporto rungtynės 
tarp holandų ir vokiečių 
Rotterdame; bet Rotterda- • 
mo miesto majoras atšaukė 
tas rungtynes; sako, jis bi
jojęs, kad laike rungtynių 
gali kilt d e m o n s t r a c ija 
prieš nazius.

Bet Vokietijos naziai la
bai įsižeidė, kad holandai 
atšaukė “soccerio” rungty
nes su vokiečiais; todėl na- 
zių sportų vadas Hans von 
Tschammer nutraukė bet 
kokius sporto ryšius su Ho
landija neribotam laikui. 
Numatoma, kad naziai, be 
to, pradės propagandą prieš 
Holandiją ir darys ekono
minio spaudimo prieš ją.

“LAISVES” BAZARAS
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 e
• Amerika. Kiekvienas miestas privalo ką nors duoti l?aza- •
• rui, kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turėtų daiktais ar pini- •
! gaiš prisidėti prie bazaro. •

Siųsdami bazarui daiktus adresuokite:

• 427 Lorimer Street,
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

Brooklyn, N. Y,

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Tai, gerbiamas 
spaudžiu tavo dešinę 
svarbų pareiškimą ir 
kuopų likimu. Bet kartu klau
siu : Kur mūsų Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro Val
dyba? Kodėl tyli, kodėl nie
ko apie tai nesako? Argi mes 
renkame valdybą tik dėl var
do, o kuopų likimu ir kitais 
organizacijos reikalais turim 
rūpintis eiliniai nariai?

Kuopos tai yra pamatas or
ganizacijos. Ir jeigu Centras 
nekreips atydos į tai, tai gali
ma sulaukti nemalonių pasek
mių. Pas mus Baltimorėje 25 
kuopa irgi serga nesusipra
timais ir ypatiškumais. Tuom 
reikalu rašiau korespondenci
ją visos L.L.D. reikalais, bet 
netalpino, dėl to, kad palie
čiau kaikūrių ypatų prastą el
gesį. Taip, gerbiamieji, nege
rai. Turėdami savo spaudą, 
galėtumėme apkalbėti blogus 
ir gerus darbus, anksčiau ge
riau, negu vėliau. Kada kuo
pos jau guli ant smertelno pa
talo, tai jau reikia sumanaus 
daktaro jąs išgydyti. Bet ne
leist''į spaudą kritikos, kuri 
paremta faktais (tame ir bė-

gumą viduje. Tai anksčiau, ar 
vėliau turės išeiti į viršų, ar
ija sunaikinti visą kūną.

Taip ir su mūsų organizaci
joj reikalais, o ypač su galvi- 
niais veikėjais. Jie nežiūri, 
kas ką veikia, ir dėl ko veikia, 
ar tas darbas neša organizaci
jai naudą, ar blogą, bile tik 
veikia, tai ir geras. Man rodo
si, kad mūsų vadai turėtų dau
giau kreipti domės į tokius da
lykus, nelaukiant, kolei kuo
pos susilpnėja. Centras žino, 
kurios kuopos silpnos. Tuojau 
turėtų pasiųsti gabų 
torių, ištirti dalyko 
ko silpnėja. Antras 
L.L.D. turėtų turėti
liaujantį organizatorių, 
pervažiuotų visas kolonijas sy
kį ■ per metus ar du, duoda
mas instrukcijas nariams vei
kime ir subartų tuos,* kurie 
stoja ant kelio mūsų organi
zacijai.

L.L.D. yra viena iš svar
biausių organizacijų, kuri 
duoda darbininkams apšvie- 
tos; užsimokėjus tik $1.50 į 
metus galima gauti visus 
draugijos tų metų leidinius 
veltui.

Tik reikia utvarkyti drau
gijos reikalus, reikia išrasti 
būdą, kaip išnaikinti tas pikt
žoles iš progresyvių dirvos, 
kurios kartais nustelbia gerus 
diegus.

organ iza- 
stovį, del 

dalykas, 
gabų ke- 

kuris

K. Mikolaitis

i nepašvenčia tiek daug laiko 
ir energijos, aiškinant plačiai 
apie sveikatą, kaip dr. Kaš- 
kiaučius. Dr. Kaškiaučius yra 
brangus darbininkų judėji
mui, taipgi brangus ir darbi
ninkų sveikatai. Tik visa bė
da su žmonėmis, kad ne visi 
įvertina tą, kas naudinga ir 
brangu.

' Iš Pittsburgh© priemiesčių 
tai labai mažai atsilankė, nors 

■visuomet kalbėdavo ir lauk
davo Dr. Kaškiaučiaus, bet 
kuomet atvažiavo, tai tada 
buvo neiškrapštomi iš namų. 
Mat, pamatė biskelį sniego, 
tai ir nusigando. Tik jau tas 
apsileidimas ir tinginystė!

Mūsų 
kalbėjo 
publika 
si. Tik 
sigirsdavo delnų plojimas ir, 
smagus juokas.

Taipgi buvo renkama aukos 
padengimui lėšų. Aukautojų 
vardai užrašyta, kurie davė 
stambesnę auką. Aukavo se
kamai: J. Kazlauskas $1, So- 
deikis 50c, J. Grigaitienė 50c, 
A. Grigaitis 50c, F. Medison 
50c, P. Vičinas 50c, Macei- 
kienė 50c, Berukštis 25c, U. 
Načajienė 50c. Viso su smul
kiais surinkta $19.12. 
Soho draugijų visiems 
tojams širdingai ačiū,

Po prakalbų buvo

gerbiamas daktaras 
apie 4 valandas, bet 
labai ramiai klause- 
kartas nuo karto pa

varde 
aukau-

skani

| t Vapor Room,
\ i Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber •
Shop, Sleeping Accomodations. hflEms

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

LADIES’ DlAYS
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. ail day and night

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sub at ą s 
karšta vakarienė. £ 
Atskiras . kam b a- i 
rys, užejimui su i 
moterims. N ėdė- $ 
liomis atdaras > 
nuo 1 valandos J 
dieną iki vėlai. >

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

APTIEKA <
t/GTuviS PAS LIETUVI



Binghamton, N. Y.
Du Svarbūs

4

1X5

362

Easton, Pa

Philadelphia, Pa
GRAND CHAIR CORP

A. PETRAITIS
409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

alsinau-

užsimojimas. Taip

plaukų kirpimą 
kiek kam patin
imo 20 centų ir

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

svei- 
sku- 
Mat,

ir gražų 
progra-

nukerta 
kirpimo 

25c. Čia 
klausi-

Bo- 
be

Dalyvavo 64 Organizacijos su 7,000 Narių; Delegatų Da
lyvavo 44; žiūrint per Nedelegato žiūroną į L. A. Kon
greso Konferenciją, Kuri Įvyko 4 Gruodžio, Cambridge 
Lietuvių Kliubo Salėj, 163 Harvard St., Cambridge, Mass.

ku-
iš

darbininkų, 
profesiona- 
prie Lietu- 
Literatūros 

Rep.

WORCESTER, MASS.
Trečiadieni, gruodžio 14 d., 7:30 

v. v. įvyks Aido Choro susirinkimas, 
visi draugai malonėkite pribūt. 
J. K. (290-291)

tuščiomis kalbomis 
niekas netiki ir ne-

lei- 
dėl 
ka-

ir nuvertimą kapita- 
netikusios tvarkos.

Bo- 
bu- 
Dr. 
no- 
pri-

pats savo akims 
Yorke ir Brook- 
“Hair Cut 25c. 
Tai “čizlerių”

ap- 
nuo 
irgi 
ku- 
lie-

Parengimai

d., Medical 
North Ameri- 
ir League for

Šiemet 
tik 

žais- 
(Ja- 
sako

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
CLEVELAND, OHIO

Veikiančio komiteto nariai jsitė- 
mykite, kad ^sekantis susirinkimas 
įvyks 14 d. gruodžio, 7:30 v. v. Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Pribū
kite laiku, nes turėsime sekmadie
niais išrandavot svetainę. Turime ir 
kitų svarbių reikalų apsvarstyti. —■ 
J. Bagužis, Rast. (290-292)

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

at NOTICE is hereby given that License No. 
.... RL5513 has been issued to the undersigned 

County of. Kings, to be consumed off the to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Bo- 

Brooklyn, N. Y. rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
Beverly Bar & Grill

2707-09-11 Beverly Rd. Brooklyn, N. Y.

i

Pirmad., gruodžio 12, 1938 LAISVE

j IV 1 1— • f ■ • i*v1 *1 I • ■ • įrodė aršiausios. O kitas paliko$ Didele ir Entuziasbska Amerikos Lietuvių ramybėje varyt butlegerišką
’Jfgr if Al 17 f •• , darbą. Mat, jeigu ant visų bū-Kongreso Mass. Apskričio Konferencija Galavę indaonkano, tai 

____________ | būtų susidariusi “čizleriškų” 
šapų didžiuma, ir tuo kart 
nuo teisėjo gautų ne Indžionk- 
šiną, bet špygą.

Suvažiavimas Mass. Sky
riaus prasidėjo apie 1 vai. Tai 
buvo didelė ir entuziastinga 
konferencija. Pirm, savo ra
porte nurodė, l£ad jau trečia 
tokia iš eilės, tik šioji daug 
skaitlingesnė už pirmesnes 1 
dvi. Šioj konferencijoj jau 
atstovauta net 7,000 narių, 
kuomet pirmesnėse buvo virš 
5,000 atstovauta.

t Komiteto pirm. d. St. Mi- 
chelsonas atidarė konferenciją 
ir vedė iki užbaigos. Sekr. d. 
žavis taipgi išdavė puikų ra
portą iš savo darbų, kurių jis 
turėjo gana daug. Jo raportas 
buvo įdomus.

Komitetas buvo paskyręs 
mandatų komisiją, kuri dele
gatams besirenkant registravo 
mandatus, dėlto greit ir ra
portą prirengė. Mandatų ko
misijos raportą davė mūsų ga
bus biznierius d. A. J. Kups- 
tys. Jis taip puikiai mokėjo 
raportą išduoti, kad daugelis . _ . . , • i i
vo/ kad jis būtų labai tinka-|ro 
mas radio stoties vedėjas. 
Pagalvok apie tai, Antanai.

Pirmas, nauji įnešimai: Su
ruošti maršrutą per visas ko
lonijas. Atatinkamos rezoliuci
jos, protestuojant prieš fašis
tinį terorą, perleistos aklama
cijos būdu.

Tarpe draugų neforriiališ- 
kai buvo ir draugiškų ginčiu- 
kų. Vieni sako, kad reikia pa
ruošti rezoliuciją prieš Chica- 

t *gą, jei ten ant vietos įvykdin- 
tų harmoniją, bendrą frontą. 
Nors tokia rezoliucija nebuvo 
primta, bet visi delegatai to 
trokšta, kad Chicagoj tas 
įvyktų. Į Brooklyną taipgi 
žiūrėta iš “Harvardo Observa
torijos.” Surasta, kad Brook- 
lyne randasi daug “ūkanų”, o 
tas daro daug gero dėl fašistų. 
Šis dalykas, žinoma, gal atei
tyj paaiškės, kokios ten miglos 
brooklyniečius kankina.

Paaukauta $25 dėl M. Pet
rausko muzikalių kūrinių 
dimo, taipgi paaukauta 
Kun. Mockaus $10, kaipo 
Iždinė dovana.

Valdyba išrinkta ta pati, iš- 
t skiriant vieną, d. Karsoną, ku-1 

ris bus naujas.
Konferencijoj dalyvavo Dr. 

J. Repšys, Dr. D. Pilka, Prof. 
Kubilius ir akių Dr. J. F. 
risas. Dr. Pilka ir Borisas 
vo kaipo svečiai, užtat 
Repšys su d. J. Krukoniu 
rėjo juos nubausti ir tam 
tarė Prof. Kubilius. Pabauda 
ant jų uždėta, kad jie paruoš- Į 
tų po prelekciją — Borisas 
apie akis, o Pilka apie širdį. 
Tai buvo Dr. Repšio ant jų 
“piktas1 
ir reikėjo padaryti, nes kitaip 
negalima, ypatingai Borisas, 
priversti.

Po konferencijos įvyko ban- 
kietas, kuris taipgi buvo entu
ziastingas. Bankieto pirm, bu
vo drg. Anesta. Jis labai tin
kamas, kaipo bankieto vedė
jas. Svečiai užvalgę pasidarė 
linksmus ir užganėdinti savo 

i darbu, kurį atliko konferuo- 
dami, todėl čia iš eilės d. An
esta ir pradėjo iš kolonijų 
draugus iškelti, kad jie pasa
kytų po prakalbėlę iš savo vei- 

> kimų. Ko pirm, prašė, tą jis 
/ ir gavo. Labai puikią prakal

bą pasakė d. Karsonas ir 
draugė Sukackienė, taipgi at
atinkamą prakalbą pasakė d. 
Baniulis, d. Kručas, d. Kups
tys ir kiti draugai, kurių jūsų 
biednas reporteris vardų ne
nugirdo, bet visi kalbėjo en
tuziastingai ir pagirtinai.

Per visą konferenciją, žiū
rint per nedelegato žiūroną, at
rodė, kad Notw. delegatai būk 
vienas kito nepažįsta, bet ban-

kiete drg. Sarapas pasisodino 
drg. Grybą po kairei, o drg. 
Kručą po dešinei, pats užimda
mas galą stalo, tartum dide
lės šeimynos gaspadorius, 
smagiai tarpe savęs šnekučia
vosi. Iš to buvo aišku, kad 
Norwood© draugai draugiškai 
sugyvena. Taip ir reikia.

Montello delegatai draugai 
Šimaitis, Baniulis, Baronas ir 
kitas draugas, kurio pavardės 
neatmenu, nuosekliai skaito 
Dr. Kaškiaučiaus raštus 
apie sveikatą ir nori būti 
ki, tai jie ir pirmiausia 
binosi važiuoti namo,
montelliečiai eina gulti apie 9 
valandą vakare, kuomet mes 
bostoniečiai dar važiuojame į 
kitą parengimą. Drg. Kupstys, 
draugė Barčienė ir drg. Bori
sas sako būtų sarmata, jeigu 
mes nedalyvautum Laisvės 
Choro “Minstrel Show.” Su
tikom su jais ir neapsivylėm. 
Tai buvo puikus “show.” Apie 

iš delegatų jam rekomenda- ; tai parašys pats Laisvės Cho- 
korespondentas.

Reporteris.

Du Šimtai Barzdaskučių 
Apskričio Teismabutyje

Barzdaskučiai buvo suorga
nizuoti liepos 1 d., 1937 me
tais į dvi unijas, Associated 
Master Barber of America 
(bosų unija) ir į Journeymen 
unijos Lokalą 277. Šią uniją 
sudaro barbenai darbininkai 
samdiniai ir tie, kurie operuo
ja šapą su vienu krėslu. Tos 
dvi unijos veikia išvien. Kai
na ant kirpimo plaukų buvo 
nustatyta vienokiška, po 50 
centų, o už skutimą 25c. O 
prieš tai už 
buvo imama, 
ka, tai yra, 
aukščiau.

Tokis suvienodintas “prai- 
sas” labai suįdomina darbinin
kų klasę, kaip kad biednuo- 
menę, bedarbius, ant pašalpos 
listo ir W. P. A. darbininkus 

i su didelėm šeimynom, su pul
kais vaikučių. Tie žmonės kel
davo 'dideliausį lermą, nemo
kėdavo po 50c.* už kirpimą 
plaukų, kiti per valandą derė
davosi, arba namie šiaip taip 
apsipešiodavo, arba ir visai 
nesikirpdavo per 3-4 mėne
sius. Tokiu būdu barzdasku- 
tyklos ant šalinių gatvių ne
teko darbų, pradėjo labai ne
rimauti, tai didžiuma jų slap
tai pradėjo savo senuosius 
bėdniokus kostumerius kirpt 
už nužemintą “praisą”, tai 
yra, butlegeriaut (kaip jau 
vieną kartą buvo rašyta “Lai
svėje”). Abiejų barzdaskučių 
unijų viršylos nesnaudė ir to
kias, kaip jie vadina, “čizle- 
riškas” kirpyklas gaudė, ir 
traukė pas aldermamis teis
man. Bet ma^ai ką tas gelbė
jo sustabdyt butlegerystę, nes 
menamieji “čizleriai” barzda
skučiai visaip kaip išsisukinė
davo nuo bausmės, ir drąsiai 
varydavo savo darbą su nu
žeminta, ne unijos kaina.

Vėliaus urmu pradėjo kirst 
“praisus” ir kitos kirpyklos, o 
ant galo apie pusė tuzino 
kirpyklų ir viešai pasigarsino 
per spaudą, kad 
“praisus” ant plaukų 
nuo 50c. iki 35c. ir 
jau pasidarė rimtas 
mas, tai unijos viršylos su sa
vo advokatu griebiasi kovai už 
paties svarbiausio įnagio. Jie 
sumanė išgauti Indžionkšiną 
nuo teisėjo Frank McCloskey 
ant dvylikos kirpyklų ir, žino
ma, ant tokių, kurios jiems at-

Gruodžip 13 
Bureau of the 
can Committee 
Peace and Democracy rengia

Abi pusės turėjo po advo-' prakalbas, kurios įvyks Art 
katą—nuo unijos Joseph Le
vine, o nuo opozicijos šapų 
Israel Krohna.- Lapkričio 30 
dieną į apskričio teismabutį 
susirinko virš dviejų šimtų 
barzdaskučių nuo abiejų pu
sių. Akyva ir tas, kad kaip 
buvo šaukiamas masinis susi
rinkimas pereitą birželio mė-| kurią turėsite progą matyti, 
nesį, tai atėjo tiktai 58 b ar be
ri ai.

Gallery Arlington Hotel. Kal
bėtojais yra Dr. William Pike, 
buvęs binghamtonietis, dirbęs 
State Hospital, kuris buvo Is
panijoj ir ėjo daktaro parei
gas, padėdamas liaudiečiams 
kovot prieš fašizmą. Dr. Pike 
atsiveža ir filmą iš Ispanijos,

Teisėjas prezidentas Frank 
McCloskey su advokatais ar
gumentavo kas link išdavimo 
Indžionkšino ant tų barzda- 
skutyklų, kurios nukirto “prai
sus”, ne ant visų, tiktai ant 
tų dvylikos šapų. Nuo unijos 
advokatas Levinas aiškino tei
sėjui, kad jo pusėj yra di
džiuma barzdaskutyklų, 130 
šapų, su dviem šimtais barbe
nu. Taipgi labai plačiai aiš
kino apie sanitariškumą, ir 
kad nuskust žmogų, tai kaš
tuoja barberini 21 cento, 
teisėjui duoda suprast, jogei 
tie 12 “čizlerių” esą skuta tik
tai už 20 centų. Kalbėjo apie 
visokius įstatymus valandą ir 
pusę, labai dažnai šluostėsi 
prakaitą, nors teismabutyj bu
vo ir šaltoka. Taipgi teisėjas 
jam padarė kelias pastabas, o 
vienoj vietoj advokatas taip 
susimaišė, kad tylėjo per ke
lias minutes.

Nuo “čizlerių” advokatas 
Krohnas kalbėjo nuo pradžios 
valandą ir ant pabaigos 20 
minutų. Jis teisėjui aiškino, 
kad į uniją tūli barbenai bu
vę su prievarta ir baugini
mais prirašyti, ir kad pasira
šyti kontraktai ir notos po 
šimtą dolerių neturi antspau
dų, yra be vertės, ir kad nu-|retai kuris atsisako, 
statyta kaina yra peraukšta ir 
vienokiška, kuri darbininkų 
klasei yra neprieinama dabar
tinės bedarbės laiku, bet kuri 
yra diktatoriškai reikalauja
ma pildyt. Jis pasakė, kad 
mes čia turime demokratišką, 
o ne fašistišką šalį. Toliaus 
iš įstatymų knygos paskaitė 
teisėjui, kad aukščiausias teis
mas atmetė panašius du “kei- 
sus” mūsų valstijoj, ir kad 
U. S. Konstitucija užtikrinanti 
visiems savo piliečiams kom- 
peticiją.

Teisėjas žodį kitą tarė, nuo 
abiejų advokatų pasiėmė po- 
pieras, ir pasakė, kad savo 
nuosprendį pasakys kada nors 
vėliaus, o kirpyklos, kurios 
nukirto “praisus”, gali varyti 
savo biznius su nužeminta 
kaina ir ant toliaus.

Filmą rodys fotografas 
Klimas.

Antras kalbėtojas yra 
nigas Kenneth Kingston
Scranton, Pa. Jisai kalbės apie 
League for ’Peace and De
mocracy ateinantį Kongresą, 
kuris įvyks Washington, D. C., 
pradžioje ateinančių metų.

Įžanga tiktai 25 centai ypa- 
tai. Visi kviečiami atsilankyti.

Ukrainų I.W.O. rengia kal
bančius judžius, Sovietuose 
padarytus, operetę “Zaporo- 
žets Za Dunajiem,” šeštadie
nį, gruodžio 17, 1938, Enjoy 
teatre, Johnson City, N. Y. 
Prasidės 11-tą vai. naktį.

Lietuviai iš praeities žinote, 
kokie puikūs yra ukrainų pa
rengimai, ypač operetės. ši 
operetė yra pilna gražių dai
nų, linksmų šokių ir skamban
čios muzikos. Taigi, nepraleis
kite progos pamatyti. Įžanga 
tiktai 35c. ypatai.

Rosita.

rinkimai, kuriuose dalyVaVONOTICE is hereby given that License No.
... . . RL997 has been issued to the undersigneddrg. A. Bimba u; drg. Gasiū- to sell beer, wine and liquor at retail under

. . At** Section 132 A of the Alcoholic Beveragenas, atskirai. Abiejuose buvo Control Law at 396 Hamilton Avenue, Bo-
... . .... ... rough of Brooklyn, County of Kings, to bediskusuojama Vietinio veikimo consumed on the premises.

, , , , MICHAEL J. BEHANklausimas, kodėl sunku įtraukt 396 Hamilton Ave. Brooklyn, N. Y.

į veikimą lietuvius darbininkus NOTICE is hereby given that License No. 

ir kodėl pasitraukė tie, kurie 
pasiliko tik kliūbuose. Buvo vi
sokių nuomonių. Buvo dedamos 
pastangos, kad įtraukt mūsų 
darbininkiškų organizacijų na
rius į Komunistų Partiją. Dis-

RL2823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4122 Avenue D, 
rough of Brooklyn, County of Kings* to 
consumed on the premises. 

DANIEL J. MAHONEY 
4122 Avenue D Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL962 has been issued to the undersigned 

_____    o ____ to sell beer, wipe and liquor at retail under 
. . , ... Section 132 A of the Alcoholic Beveragekusuoja draugai ir atvirai pa- Control Law at 131 McDougal St., Bo- 

. . rough of Brooklyn, County of Kings, to besisako, kad partija yra pats consumed on the premises.
’. . 1 ... , , 1 THOMAS J. O’CONNORpamatinis ir svarbiausias klau-1 

simas, ir jei jos nebūtų, mūsų 
kitos organizacijos mažai ką 
reikštų.

Daug įvairių įsitikinimų pas 
draugus yra, kodėl partija kei
čia taktiką. Tas labai gerai dėl 
diskusijų. Bet būt gerai 
gams priklausyt partijoj, 
bus daugiau progų, negu kur premises.' 

kitur, išgirsti ir dalyvauti dis
kusijose įvairiais klausimais. 
Partijos mokykla yra sugabes- 
nė kitąsyk už daugelį perskai
tytų knygų. Mes rengsim dis
kusijas ir ant toliau, jei laikas 
pavėlins.

Philadelphijoj yra susipra
tusių draugų, priklausančių pa
šelpimuose kliūbuose, bet jie 
nestoja į mūsų darbininkiškas 
organizacijas, nepadeda dirbt 
tą svarbų darbą, kuris liuosuo- 
ja darbininkų klasę iš kapitalo 
vergijos. Visam pasaulyj ne 
mūsų nosimi žymūs intelektu
alai, profesionalai susjrūpinę. 
Jie įžiūri kapitalistinės tvar
kos puvėsius ir stoja į tą ju
dėjimą ir dirba, kad greičiau 
subudavoti žmonių vienybę, su
sipratimą 
listinės

NOTICE Is hereby given that License No. 
RW 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at' retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law *at 89 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, ęounty of Kings, to be conj 
sumed on the premises. '

JOAQUIN VIETRO 
Frentc Unido Restaurant & Bar 

89 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 520 Vanderbilt Ave,, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN LALIK 
Central Bar & Grill

Vanderbilt Ave. Brooklyn, N. Y.

1 McDougal Bar & Grill
I 131 McDougal St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ie hereby given that License No. 
RL6014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 138 Ft. Greene Place, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

ALICE E. WILLS 
138 Ft. Greene Pl. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
| GB8127 has been issued to the undersigned dl’aU- to sell beer at retail under Section 75 
i of the Alcoholic Beverage Control Law at ten 433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 

. | County of Kings, to be consumed off the

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4765 has been issued to the undersigned 238 Grand Ave. 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law i 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, r . ... . ... 
premises.

ADOLF SIEM 
680 Manhattan Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., Inc. 
255 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

520

NOTICE is hereby given that License No, 
RL7201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3011 Avenue N., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARIE BOWMAN
3011 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 456 DeKalb Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

PETER POULOS 
Pete’s Restaurant

456 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL444I has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 362 DeKalb Ave. & 288 
Grand Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM POULOS
DeKalb Ave. &

Brooklyn, N.Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais

Kokį nuosprendį teisėjas F. 
McCloskey išneš, parašysim 
vėliaus. Rašytojas šių žodžių 
turi pasakyti, kad Philadel
phia, Pittsburghas, Scranton, 
Allentown, Bethlehem, su vi
som apylinkėm turi unijines 
ir neunijines barber šapas, su 
žemesne kaina dėl aptarnavi
mo biednuomenės. Nesenai 
buvau nuvažiavęs į “Laisvės” 
koncertą, tai 
mačiau New 
lyne iškabas 
Shave 15c.”
barber šapos, bet aišku, ten 
randasi ir unijinės šapos, ir 
visi, matyt, pasidaro pragyve
nimą. Aš nesu priešingas bar
zdaskučių unijai,, bet tegul bū
na per visą plačią šalį suor
ganizuota, na ir kainos taip 
turėtų „būt sutvarkytos, pagal 
klases ir apylinkes, žiūrint, 
kur koki žmones gyvena. 
Taipgi, buržuazijai turėtų būt 
nustatyta aukštesnė kaina, o 
darbininkam ir biednuomenei 
žemesnė ka/na. Eastonas, tas 
mūsų mažasis miestas, vargiai 
kada nors galės padiktuot vi
sam' margam svietui.

V. J. Stankus.

Aukauja “Laisves” Presui

Laike šio “Laisvės” vajaus 
mūsų draugai “Laisvės” skai
tytojai aukauja “Laisvės” pre
so išmokėjimui. Vieni jų pa
siūlo, kitų reikia paprašyt, ir

Drg. A. 
Kuprionis, atsinaujin damas 
“L.” prenumeratą, sako: “Nors 
iš lietuvių nedarau jokio biz
nio, vienok “L.” aukauju $1 
dėl preso išmokėjimo ir sveiki
nu “L.,” kaipo geriausį dien
raštį, kuris kovoja prieš visus 
neprietelius.” Jis davė 
garsinimą į bankieto 
mą.

Du geri biznieriai 
jindami sako: “Well... turiu 
užsirašęs pusę tuzino lietuviš
kų gazietų, bet jas visas išme
siu j per langą, ir pasiliksiu vien 
tik “Laisvę.” “Ko,dėl ?”-sakau. 
“ ‘L-vė’ teisingiausias laikraš
tis ir teisingiausiai parašo,” — 
jis sako, “žiūrėk apie tuos šė
tonus fašistus, arba apie tą su
puvusį senį Chamberlainą, iš 
tos keistos Anglijos ir tą fran- 
cūzą Daladierą! Ar nors vienas 
iš kitų lietuviškų laikraščių pa
rašė taip teisingai tų žulikų 
apgavystę, kaip teisingai “Lai
svė” parašė? Nothing doing, 
brolau. Ruskis juos visus pa
mokys vėliau. Aš sakau, kad 
fašistai žmones pusėtinai irgi 
mokina, ir kada jie užbaigs 
mokinti, jų pačių žmonės pa
mokys fašistus.”

Visokių kalbų išgirsti, eida
mas po biznio vietas. “Laisvę” 
visur giria.

Miesto Skolos '
Garsioji republikonų Phila

delphia jau turi $40,000,000 
skolų prisidirbus. Nesvietiškas 
raketierių graftas. Jau čia nuo 
senai kalba,' kad daug gauna 
algų miesto rotušėj tokių, ku
rie ten nedirba, kurių niekas 
ten nemato. Taksus užkrovė 
ant pirkinių po 2 centu nuo do
lerio, bet jų dalis pateks į ra
ketierių kišenės. Miestas 
leistas; vanduo blogas ir 
jo daug serga. Rinkimus 
laimėjo republikonai, už 
riuos ir keletas biznierių 
tuvių balsavo. Bet jie persitik
rins vėliau jų laimėjimais...

Iš Masinių Susirinkimų
Atsibuvo du masiniai susi-

Broliai, 
šiandien 
klauso. Visi laiko turi ir visi 
ganėtinai turi sveikatos, klasi
nio susipratimo yra, tik reikia 
turėti noro, pasiaukavimo. Ta 
didžioji dalis mūsų “Laisvės” 
skaitytojmūsų draugų, kurie 
priklauso prie pašelpinių kliū- 
bų, turėtų nors sykį pamislyt: 
stoti į susipratusių 
smulkių biznierių, 
lų eiles ir prigulėti 
vių Darbininkų 
Draugijos.

95 Procentai Kalėdiniu Žais
lų Amerikoj Gaminti

Washington.
Amerikoj parduodama 
apie 5 proc. kalėdinių 
lų įgabentų iš svetur 
ponijos,* Vokietijos),
Jungtinių Valstijų preky
bos ministerija, o 95 pro
centai visų tokių žaislų jau 
esą Amerikoj pagaminti.

(Bet dešimtukinėse krau
tuvėse matyt daugybė japo
niškų kalėdinių lempučių ir 
žibučių. Nieks neturėtų 
pirkt jokių Japonijos dirbi
nių.)

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei
KITCHEN SETS

VARPO KEPTUVE

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio "Lai
sves” bendroves.

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

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RW741 has been issued to the undersigned 
to soli beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 320 Columbia St., Borough , 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. 1

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

320 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
Caleh ir raisin duona. Taipgi 
Puikiausias pasirinkimas ska-

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, 
vičiam duona, balta duona, 
kepama roliai ir bandukės.

, niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese
1 Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonq per paštą 1 kitus miestus,specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kalnas.

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



6 LAISVE Pirmad., gruodžio 12, 1938
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Didelis Darbininkų 
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D-ro Ed. W. Žukausko 

Naujas Ofisas
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Ko. 
pir- 
and

susivie- 
į vieną 
propor-

Pereitą savaitę Edisono 
darbininkai šuoliu pasiįrė 

. myn — Independent Gas 
Electric Unijos nariai 
didžiumoj pasisakė už 
nijimą su CIO lokalais 
didelę uniją. Balsavimų
cija buvo 5 prieš vieną.

Mitinge, Germania Hall, ku
riame tarimas buvo pravestas, 
dalyvavo virš 400 narių. Jiems 
kalbėjo Allan S. Haywood, val- 
stijinis CIO pirmininkas ir tų 
amatų darbininkų organizavi
mo komiteto pirmininkas.

Bėgiu pastarųjų kelių dienų 
įvyko eilės CIO lokalų mitingai, 
kuriuose užgirta vienijimosi 
planai. Vedama suvienytų or
ganizacijų persitvarkymas vie
nos organizacijos pamatais. 
Tuos darbus užbaigus, bus pra
dėta vajus tarp 40,000 tos kom
panijos darbininkų suorgani-
zuot į uniją, taipgi tikimasi t bush 
lengviau sugrąžint darban pra- lands Ave. 
varytus už unijinę veiklą. Jau 
užvesti kaltinimai prieš kom
paniją dėl pravarymo Frankli- naujas vainikas ir kiti parė- 
no De Lude, unijos laikraščio į dai. 
“Utility Post” redaktoriaus, 
Arthur C. Joy, redaktoriaus 
padėjėjo.

Lietuviu Motery 
Darbymetė

Trys Užmušta Taksės 
Nelaimėje

šia

8-1919. 
iki 2 po 

vakaro,

“Laisvėj” jau seniau buvo 
rašyta, kad daktaras Edward 
W. Žukauskas perkėlė savo ofi
są j naują vietą, 4302 Flat
lands Ave., du blokai į šiaurius 
nuo Flatbush Ave., Brooklyne. 
Telefonas: Navarre 
Ofiso valandos nuo 1 
piet ir nuo 6 iki 8 
taipgi sulyg sutarties.

Į naują vietą galima priva
žiuoti sekančiai:

Nuo Williamsburg — Reid 
Ave. gatvekariu važiuoti iki 
Flatlands Ave., 7 blokai į pie
tus. '

Nuo Bushwick sekcijos — 
Kings Highway auto busti (nuo 
Broadway ir Hopkinson Avė.) 
ir išlipti East 40th St., 2 blokai 
į rytus.

Iš New Yorko: IRT subway 
iki Flatbush Ave., iš ten paimti

Brooklynietės moterys 
savaitę turės pusėtiną darby- 
metę. Štai, kokia ji:

Visų pirma, prieš pradėda
mos darbą, aišku, moterys pa
sigražina.. Tad ir mes ketvirta
dienį, gruodžio 15-tą, 8 vai. 
vakaro, Liet. Mot. Apšvietos 
Kliubo susirinkime, “Laisves” 
salėje, turėsime gražinimosi 
pamoką. Ją duos M. Baltulio-j 
niute, kuri tam baigė 'specia
lius kursus ir dirba gražinimo 
salione. Ji ne tik žodžiu, bet 
ir praktišku darbu parodys, 
kaip geriau atlikti savęs gra
žinimą.

Pamokos paklausyt-pamatyt 
kviečiamos ir ne narės. Na
rėms ypatingai svarbu 

dalyvauti ir susi
rinkt anksčiau, nes, apart pa-

Taksei atsimušus į išsiki- 
šusį iš troko plieno krovinį, 
mašina suplėšyta. Ant vietos 
žuvo vairuotojas Joseph Bo- 
bach ir dvi nepažintos kelei
vės. Trečias keleivis, M. Mc
Carthy, atgavo sąmonę tiek, 
kad spėjo pasisakyti, kas esąs 
ir vėl apalpo. Jo padėtis kri
tiška.

Kelinių movikai tebesiaucia. 
Ketvirtadienio rytą, vos atida
ręs krautuvę, 674 3rd Ave., 
pardavėjas buvo išvilktas iš ke
linių ir uždarytas už krautuvės 
esamam kambaryje, kol plėšikai 
pabėgo su $19.

visoms

Flatbush Ave. gatvekarį ir va- niokos, bus eilė kitų svarbių
ir 
ir

žinoti iki Flatlands Ave.
Iš Central Brooklyno:

Ave. gatvekariu iki
Flat-
Flat-

Laisves Stovylai uždėta

. WPA vedė pataisas per 
ir 'ištisus metus. Publika vėl bus 

įleidžiama su šio mėnesio

Edeną Entuziastiškai Sutiko 
New Yorke; Tebesmerkia 

Munich Sutartį

Israel Amteriui Priskaityta 
105,681 Balsas; Socialis

tų Balsai Sumažėjo

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

' BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

5
5

1
S

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

Speciališkas Išpardavimas Importuotų Degtinių, 
Vynų ir Konjakų v;>«x

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

Importuota iš Cechoslovakijos

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

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

Užsakymai telefonu
greitai atliekami Telefonas Stagg 2-8021

License No. L-389.

S

»

Anthony Eden, buvęs Angli
jos užrubežių reikalų ministe- 
ris, penktadienį pribuvo į New 
Y.or.ką laivu Aquitania. Prie 
kvarantinos jis buvo pasitiktas 
specialiu laiveliu ir juomi atga
bentas j Battery Park, čion di
delis būrys žmonių jį pasitiko 
su entuziastiškais sveikinimų 
šūkiais.

Su juo kartu pribuvo ir Mrs. 
Eden.

Penktadienio vakarą Eden 
kalbėjo National Association of 
Manufacturers suruoštam In
dustriniam kongresui, kuriam 
kalbėt jis specialiai buvo pa
kviestas. Savo diplomatiškoj 
kalboj, jis tačiau aiškiai, nors 
neminėdamas vardų, davė an
tausį' fašizmui, sakydamas, kad 
“tikintieji į demokratiją” pri
valo laikytis išvien prieš tokią 
formą valstybės, “kuriai visi 
žmonės privalo nuolankauti.”

Apspitusiems jį reporteriams 
Eden pasakė, kad jo nusistaty
mas link Munich Pakto nei bis- 
kiu nepasikeitė:

“Aš parlamente pasakiau 
viską, ką aš jaučiau apie Mu
nich. Aš vis taip pat tebėjau- 
V * - ■ ciu.

“Žmonės manęs klausia, ‘ką 
jūs manote apie galimybes iš
laikyt pastovią taiką?1 Aš no- 

' riu pabrėžt, kad aš niekad ne
priėmiau neigi priimu dabar 
doktrinos neišvengiamumo ka
ro. Bile toks atsinešimas būtų 
kriminalybe. Mes turime atsi
nešt prie šių dienų problemų 
su tuo supratimu pamate.

“Aš atvykau į Jungtines 
Valstijas ne mokint, bet klau
sytis ir išmokt. Niekas dau
giau nėra taip naudinga šiais 
sunkiais laikais, kaip mokėji
mas m^tyt senas problemas iš 
naujo taškaregio.”

Edenas apsibusiąs New Yor
ke' iki pirmadienio vakaro.

• Neregių Dirbiniai
New Yorke, 601 Fifth Ave., 

atidaryta krautuvė, kurioj iš
statyti pardavimui tūkstančiai 
įvairių daiktų daiktelių, paga
mintų neregių žmonių ranko
mis 87-se šapose ir 15-kos or- 
ganizacijų centruose. Juos ti
kisi išparduot švenčių dova
noms.

Valstijinės Rinkimų Tary
bos paskelbtos skaitlinės rodo, 
kad visoj valstijoj už Amterį, 
komunistų kandidatą į kon- 
gresmanus-at-large, priskaity
ta 105,681 balsas.

Komunistų Balsai Pakilo 
161 Nuošimčiu

Komunistų balsai, nuo 1936 
metų iki šių metų rinkimų, pa
augo 161 nuošimčiu. Minor, 
kom. kandidatas į guberna- 
natorius, 1936 metais buvo 
gavęs 40,406 balsus.

Tūo pat sykiu Carl Brods
ky, Kom. Valstijinės Rinkimų 
Kampanijos vedėjas, vaduo
damasis komunistų balsuotojų 
skundais, paskelbė, kad dau
gelyje “up-state” apskričių 
komunistų balsai nebuvo skai- 
tliuojami. Jis pareiškė: “Mes 
esame pasirįžę sulaužyt tą 
praktiką.”

Neskaitė Komunistų Balsų
Albany apskrityje, pavyz- 

din, teisėjo Russell įsakymu 
sulaikyta balsavimų mašinos 
iki bus pravesta patikrinimas. 
Teisėjas vadavosi skundu, ku
rį iškėlė komunistas apskričio 
organ izatorius MacGordon. 
Jam su žmona nubalsavus už 
Amterį, tame balsavimų dis- 
trikte visai nebuvo paskelbta 
komunistų balsų. Tokius skun
dus kalba ir daugelis kitų to 
distrikto balsuotojų. Numato
ma, kad tas galėjo įvykti dau
gelyje balsavimų distriktų, 
kur komunistai negalėjo turėt 
savo balsų dabotojų.

Nežiūrint, kad tūkstančiai 
komunistų balsų galėjo liktis 
nepriskaityta, komunistų bal
sai aukštutiniame New Yorke 
(up-state) padaugėjo nuo 4,- 
142 iki 5,581.

Socialistų Balsai Nupuolė

Socialistų balsai apgailėti
nai sumažėjo ir tas žymiausia 
“up-state”. Gubernatoriaus 
rinkimuose, 1936 m., socialis
tų kandidatas Harry W. Laid- 
ler buvo gavęs “up-state” 49,- 
182, o visoj valstijoj—96,232. 
šiemet, Norman Thomas, so
cialistų kandidatas į guberna
torius ir vyriausia partijos va
das, gavo “up-state” 7,484, o 
visoj valstijoj—24,890.

darbų.
Moterų Pasitarimas 

Dė] Suvažiavimo
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 18-tą, 2 vai. po pietų, 
“Laisvės” salėj, LLD Centro 
Moterų Komitetas šaukia pla
tų susirinkimą apdiskusuoti K. 
Petrikienės iškelto ir jau dau
gelio kolonijų moterų užgirto 
klausimo šaukt Amerikos Lie
tuvių Moterų Visuotiną Suva
žiavimą ateinančių metų rude
nį.

Į pasitarimą kviečiamos na
rės LLD, LDS ir kitų organi
zacijų, taipgi visos suintere
suotos šaukimu suvažiavimo.

Pageidaujama, kad ir iš 
apylinkių draugės susimobili- 
zuotų — pripildytų bent po 
mašiną atvykti į pasitarimą. 
Po tokio pasitarimo būtų vi
soms padėtis aiški ir bendras 
darbas duotų gerų pasekmių.

Kliubiečių Pramoga
Gruodžio 18-tos vakarą, po 

pasitarimo, “Laisvės” salėje, 
įvyks Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Kliubo rengiama pramoga- 
balius, kuriame bus įvaireny
bių ir “gėmių” su vertingomis 
dovanomis, koncertine 

i ma, vaišėmis, šokiais, 
tik 25c.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda Bar ir Grill, kartu 
kabaretas su pilnais laisniais. Yra
susirinkimams kambariai. Erdvi 
svetainė kur galima laikyti ’ vestu- 

i'ves, šokius bei paros. Dėl daugiau 
'informacijų, kreipkitės pas savinin-' I 
ką R. Yurewicz, 343 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, garu šildomi, karštas vanduo. 
Visi patogumai. Privažiavimas la
bai geras. Prašome kreiptis po ant
rašu: 118 Reid Ave., Brooklyn, N.Y.

(288-290)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
12 d. gruodžio, 79 Hudson Ave. 
Draugai, dalyvaukite šiame susirin
kime. Pradžirf 7:30 v. v. — Sekr.

(289-290)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių 54 Skyriaus priešmetinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 14 d., 
7:30 v. v. Kliubo Svetainėje, 280 
Union Avė. Visi Skyriaus nariai, 
malonėkite dalyvauti, nes bus ren
kama pusė Skyriaus valdybos se
kantiems metams. Taipgi yra daug 
svarbių dalykų del apkalbėjimo. — 
Sekr. C. Nečiunskas. (290-292)

S.

progra- 
Įžanga

Sasna.

Kazimieras Vasiliauskas mi
rė ketvirtadienį, gruodžio 8 d., 
savo namuose, 37 Hudson Ave. 
Kūnas pašarvotas namie. Lai
dotuvės įvyks 
gruodžio 12 d., 
nėse.

Laidotuvėmis 
borius Matthew 
liauskas).

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

pirmadienį, 
Šv. Jono

rūpinasi
P. Ballas

kapi-

gra-
(Bie-

Jautis Gatvėse
Iš troko, kuriuo vežta 

dyklon, pabėgo jautis ir pra
dėjo sukintis po Madison 
Ave., N. Y. Jį permetė že
mėn policistas Brennan. Pa
bėgt, “nabagui”, nepavyko, 
bet sutraukė minią žiūrėtojų, 
pasirodė svietui, kuęis jį su
valgys.

sker-

Mary Genova, 19 m., nuvež
ta ligonbutin su skausmais vi
duriuose. Paaiškėjo, jog ji nu
rijus net 31 žaislinį skrituliuką 
(marbles), kad parodyt berniu
kam, “ką ji gali padaryt.”

Lehmanas visoj valstijoj ga
vo 64,394 balsus daugiau už 
Dewey. Mieste gubernatorius 
buvo gavęs 681,364 balsų per
viršį, bet Dewey gavo dau
giau balsų “up-state,” tas ir 
susiaurino gub. balsų perviršio 
kiekį.

Am. Darbo Partijos tikietu 
už gubernatorių paduota 419,- 
979 balsai.

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai!

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

. Tel. Evergreen 7-2375 L-1870

I .

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
X (BIELIAUSKAS)

. LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis/ Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
/

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SĖNĄ 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.

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 2-3872

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312 
/

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

M.MMMMMM M MIVIIUIIUIMIVIMMIUIMMIUIM  M M

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRAC1J A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės1’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europisko ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiė- 

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

_ t

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

tim wkm tra m* w mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm tat mm mm mm mm mm mm

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

Telefonas EVergreen 7-1661

• Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS 

701 Grand St. Arti Graham Ave. Brooklyn
KALĖDŲ SPECIALAI

14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 dai- 
monto akutėm................................................... •

Rankiniai Laikrodėliai 
nuo ...................................

— Wrist Watches

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

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

17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece $/2.75 
Dresser Set) ..................................................... VF

• Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
• Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos




