
Krislai
Sunkūs Laikai Lietuvai.
Lietuvos Priešai.
Heywood Broun, 
įdomus Straipsnis.

Rašo R. Mizara.

Šiuos ž o d ž ius rašant, 
Klaipėdos • krašto seimelio 
rinkimų pasekmės dar vis 
nėra žinomos.

Bet vienas jau aišku: po 
šių rinkimų to krašto na
ziai jau nesiskaitys su Kau
no valdžia. Pereitą šešta
dienį Bertulaitis (lietuvis, 
kuris eina su vokiečiais na
ziais ir yra jų vadas) pa
reiškė:

“šitie seimelio rinkimai— 
nėra rinkimai. Tai plebisci
tas. žmonės nori sugrįžti j 
savo tikruosius namus.”

* *
“Tikrieji namai” — nazių 

Vokietija. Galimas daiktas, 
kad šiuo tarpu oficialiai 
Klaipėdos naziai dar nepri
sidės prie hitlerinės Vokie
tijos, bet faktinai—taip!

Jie nesiskaitys su Kauno 
valdžia; jie šluos laukan iš 
Klaipėdos krašto lietuvius 
ir žydus. Jie bandys būt tik
raisiais krašto šeimininkais.

* Ąt *
t

Tenka pažymėti sekami 
istoriniai faktai:

Vilnius buvo atiduotas 
Lenkijos ponams tuomet, 
kai Lietuvos prezidentu bu
vo Antanas Smetona.

Vilnius tapo išsižadėtas 
tuomet, kai Lietuvos “prezi
dentu” yra Antanas Smeto
na.

Klaipėdos kraštas buvo 
prijungtas prie Lietuvos 
tuomet, kai Lietuvoj buvo 
demokratine santvarka.

Klaipėdos kraštas pra
randamas tuomet, kai Lie
tuvoje viešpatauja fašiz
mas, su Smetona galviny!

Šitie faktai turi būti įsi- 
tėmytini kiekvieno, kuriam 
rūpi Lietuvos reikalai; ku
riam rūpi Lietuvos istorijos 
pažinimas.* * *

Pereitą savaitę sukako 50 
metų amžiaus Heywood’ui 
Brounui, žymiajam angliš
kos spaudos kolumnistui, 
kritikui, visuomenininkui.

Heywood Broun — 
rikos Laikraštininkų 
jos prezidentas. Tai tėvas 
paminėtosios unijos.

Reakcininkas Dies ir kiti 
apšaukė Brouną komunistu 
(Kiekvieną pažangų žmogų 
jie tuo būdvardžiu vadina). 
Bet jis to nepaiso. Jam rū
pi kova prieš fašizmo ir 
reakcijos pavojų. Brounui 
rūpi, kad Amerikoj demo
kratinės santvarkos gyvavi
mas būtų užtikrintas. Tam 
jis dirba visa energija.* * *

Tai energingas, darbštus 
ir su gabus vyras. Kai jis 
buvo pašauktas prieš Dieso 
komitetą liudyti, ' Brounas 
tegalėjo., pasakyti tik kelis 
žodžius ir daugiau jam kal
bėti', neleido. Jis pasmerkė 
tąjį kofnitetą, kaipo reakci
nį.

Tegyvuoja ALG 
dentas dar 50 metų ! * * *

Ketvirtajam šių 
LLD teoretinio 
“Šviesos” numery 

*

Ame-
Gildi-

prezi-

metų 
organo 

telpa 
vienas labai įdomus ir svar- 
bu§ straipsnis—tai straips
nis apie Lietuvos himną.

Patariu jį
mūsų draugui perskaityti. 
Girdėjau, kad sekančiam

kiekvienam

No. 291

Klaipėdos Naziy Smogikai Vartojo Smurtą 
Prieš Lietuvių Balsuotojus — Naziai 
Mitinguose Giedojo Padėką Hitleriui

Kaune Vėl įvestas Karo Stovis

Klaipėda. — Naziai skel
bia, kad jie sekmadienio 
rinkimuose pravedę 26 sa
viškius į Klaipėdos seimelį, 
o lietuvių atstovų išrinkta 

seime- 
vienu 
sena- 
savo

pase-

tik 3. Tai naujame 
lyje lietuviai turėsią 
atstovu mažiau negu 
jame, baigiančiame 
dienas.

Bet pilnos rinkimų
kos dar nebus žinomos bent 
per penkias dienas.

Lietuviai skundžiasi, kad 
juodai uniformuoti naziai 
smogikai kliudė balsuot 
už lietuvių kandidatus. Prie 
balsavimo vietų smogikai 
taip pat dalino piliečiams 
sagas - guzikus su nazių- 
vokiečių ženklais; tuom jie
laužė patvarkymus rinkimų Japonija, 
komisijos.

Naziai pulkais maršavo iš > . . .. . , . .
miestelio i miesteli iš kai-iselmas sPeclallal paskirtų 
mo j kaimą, dainuodami sa-i ’ J • 1 , , 1 • . • I J •
vo dainas.

Skersai gatvių visur buvo 
iškabintos nazių vėliavos 
su obalsiu: “Mes esame vo
kiečiai ir visada liksimės 
vokiečiais.”

Kai Klaipedijos nazių va
das Neumann, arklių dak
taras, atėjo balsuot savo 
gimtajame .kaime Mellne- 
ratrgene, naziai smarkiai 
hitleriškai jį sveikino. Kuo
met Neumannas kalbėjo 
Hedekruge, nazių publika 
kartotinai išvien šaukė-dai- 
navo: “Mes dėkojame mū-

Tėvas Užmušė Dukterj Dėl 
Menkniekio ir Pats Žudėsi
Philadelphia, Pa. — “Būk 

namie!” suriko Camillo 
Anusini’s savo dukteriai 
Cameliai; o kad jinai ne
klausė ir ėjo sau į krautuvę, 
tai tėvas pagriebė ąsoti 
(uzboną), ir taip trenkė jai 
į galvą, kad duktė, 26 me
tų, krito negyva.

Paskui buvo atrastas vir
tuvėje ir tėvas, apsižiojęs 
guminę dūdą, o per ją švil
pė gesas jam į gerklę.

Bet tėvui nepavyko nusi- 
mas

Lenkija Atmeta Ukrainą 
Reikalavimą Savivaldybės
Vhršava.— Lenkijos sei

mas atmetė reikalavimą 
duot savivaldybę devyniem 
milionam ukrainų, gyve
nančiu Lenkijos ribose. Uk- 
rainiškas plotas sudaro ket
virtadalį Lenkijos.

“Š.” numery dar vienas 
straipsnis tilps tuo pačiu 
klausimu.

fi

i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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su vadui!” (Hitleriui).
Naziai išvežė ir išnešė į 

balsavimų vietas visus jiem 
pritariančius ligonius ir pa
liegėlius iš ligoninių.

JAPONIJA VĖL PRAŠOSI 
GAUT KAIL1N NUO SSRS
Tokio. — Japonijos val

džia grūmoja šiaurinei, so
vietinei daliai Sachalino sa
los; sako, todėl, kad Sovie
tai iš ten veją japonus “dar
bininkus.”

Japonų valdininkai smar
kauja, kad jie ir toliau iš
naudosią Sibiro žuvyklas, 
nors Sovietai atsisakytų pa- 
naujint žvejybos sutartį su

Japonijos armijos ir lai
vyno vadai reikalauja, kad 

ne tik su Chinija, bet ir su 
Sovietais. Tie pinigai būtų 
priedas prie reguliarių ka
rinių išlaidų.

ŽEME EINA ŠILTYN, SA
KO SOVIETU MOKSLI

NINKAI

Maskva. — Sovietų moks
lininkai tyrinėtojai ledlau
žyje “Sedov” atranda, kad 
žemė eina šiltyn. Jų ledlau
žis dabar randasi už 400 
mylių nuo Šiaurių Poliaus.

Raudonoji Chiny Armija La
bai-Sukirto Japonus

Shanghai, Chinija. — Ko
munistine Chinų Aštuntoji 
Armija, veikdama partiza
niškais būriais, supliekė ja
ponus ties Wutai kalnais; 
užmušė 6,000 japonų.

Italai Francijoj Smerkia 
Mussolinj-Agresoriy

Paryžius. — Trys didelės 
organizacijos Francijoj gy
venančių italų priėmė ben
drą rezoliuciją prieš Italijos 
grūmojimus Franci jai. Tos 
organizacijos, turinčios 50 
tūkstančių narių, prižadėjo 
priešintis dvariškiem pasi
nio jimam Italijos fašistų 
prieš Franciją dėlei Tunisi- 
jos, Korsikos ir Nice. Viena 
šių organizacijų yra Sąjun
ga Italų Ex-Kareivių.

Hollywood, Calif. — Ka
žin kas ištepliojo nazių 
svastikas ant žydų bažny
čios durų.

ORAS
Turbūt, bus lietaus.—N. 

Y. Oro Biuras.

KLAIPEDIJOS ŪKIMAS PRIKLAUSĄS NUO? 
HITLERIO, SAKO KLAIPĖDIŠKIAI NAZIAI

Klaipėda. — Neumann ir 
kiti nazių vadai Klaipėdos 
krašte reikalauja “pilnos 
savivaldybės” ir tuoj aus iš
traukt Lietuvos žvalgybą, 
slaptąją policiją, iš Klaipe
dijos. O jeigu Lietuva to 
greit nepadarys, tai naziai 
sako, kad naujasis jų sei
melis nutars visiškai atsi- 
mest nuo Lietuvos ir prisi- 
jungt prie Vokietijos.

Sykiu klaipėdiškiai nazių 
vadai taip pat užreiškia,

NUSIŠOVĖ LIETUVIS JAUNUOLIS
Worcester, Mass. — Bai

si nelaimė atsitiko pažan
giai draugų Stankų šeimai. 
Jaunasis John A. Stankus 
per nelaimę nusišovė gruo
džio 10 d. Bemedžiojant 
jaunuoliui koja paslydo, jis 
krito, šautuvas, kurį jis tik 
buvo nusipirkęs, iššovė ir 
šūvis, sakoma, pataikė į 
dantis ir išėjo per gerklę ir

Kunigas Coughlin Neat 
stovauja Katalikų, 

Sako Kardinolas
Chicago, Ill. — Katalikų 

kardinolas Mundelein pa
reiškė, kad fašistuojantis 
kunigas Chas. Coughlin sa
vo radio kalbose neatsto
vauja ir neturi teisės atsto
vauti katalikų bažnyčią. 
Taip kardinolas atsiliepia į 
kun. Coughlino prieš-žydiš- 
kas prakalbas. — Vokieti
jos naziai giria Coughliną 
už jas.

Išgelbėtas Žmogus Prieš 
Savo Norą

Philadelphia, Pa. — “E, 
duokit man ramybę,” žio
vaudamas tarė Erwin Gold
berg naktį, kad du polici
ninkai pabudino jį ir liepė 
eit laukan, nes degė namas.

Goldbergas, 20 metų, tik 
apsivertė ant antro šono ir 
vėl užmigo, dalinai jau ap
svaigęs dūmais. Tad polici
ninkai jauz be ceremonijų 
įsuko jį į blanket^ ir išnešė 
laukan.

Suėmė Žudikus Klaipėdoj
Klaipėda, gruod. 9.—Aur- 

tonominė (savivaldinė) po
licija suėmė užmuštojo šo
ferio Jonušio žudikus vo
kiečius Burchardtą ir Bu- 
schningą.

Pavardžių Atlietuvinimas
Kaunas, gruod. 6. “Šei

mas” priėmė pavardžių at- 
lietuvinimo įstatymą.

kad Klaipeda bus prijungta 
Vokietijai, kada tik Hitleris 
panorės.

Klaipėdos krašte buvo 5 
iki 6 tūkstančių žydų. Keli 
šimtai jų jau persikraustė į 
Lietuvą, bijodami nazių te
roro.

Klaipėda. — Lietuviai 
Klaipėdos krašte jau tik 
reikalauja lygių sau teisių 
su naziais vokiečiais..

galvą.
Jaunuolio motina drauge 

Stankiene yra veikli daiy 
buotoja. Taip pat jo sesutė 
Viola dažnai parašo “Lais
vės” jaunuolių skyriui ir 
yra narė LDS Mass, valsti
jos jaunuolių komiteto.

Apart motinos ir Violos. 
John paliko dar vieną brolį 
ir sesutę. Rep.

< ............ ■ -■ ■

Juodmarškiniai Grūmo
ja Francijai Čecho- 
slovakijos Likimu

Roma. — Italijos fašistų 
spauda grūmoja, kad Fran- 
cijai “bus taip, kaip Čecho- 
slovakijai,” jeigu Franci- 
jos valdžia neišpildys Itali
jos reikalavimų, kas liečia 
Tunisiją, Jibutį ir Suezo 
kanalą.

Bjaurus Naziy Pasielgimas 
Su Amerikonu Klaipėdoje
Klaipėda. — Naziai smo

gikai pagrobė amerikoną 
jaunuolį žurnalistą Rober
tą Sellmerį ir nutempė jį į 
policijos nuovadą; uždaužė 
ten jam akį ir kumščiais ir 
blakdžekiais šešis sykius 
parmušė jį ant grindų. Vis 
tai todėl, kad jis gatvėje 
neatsakė hitleriškai į nazių 
sveikinimą “Heil.”

Fašistų šalininkai Laimėję 
Jugoslavijoj

Milano

Belgrad, Jugoslavija. — 
Seimo rinkimuose, Jugos
lavijos premjero 
Stojadinovičo partija, pa
lanki Mussoliniui ir Hitle
riui, laimėjo 60 procentų vi
sų atstovų.

New York. — Amerikos 
pramonė ir biznis dabar 
stovi daug maž tokiame 
laipsnyje kaip 1936 metų 
pradžioj; tai esą apie “8 
proc. žemiau normalio,” sa
ko N. Y. Times.

Voldemarininkai, Lietuviški Naziai, Sukėlė 
Riaušes Kaune — Reikalavo Atsiduot 
Hitleriui—Suimta per 150 Riaušininkų

mavo, paremdami Klaipe-Kaunas. — “Dešinieji”
naziški fašistai sekmadienį dos nazius, kurie tą dieną 
pradėjo kelt riaušes prieš laimėjo seimelio rinkimus.;: 
p. Smetonos valdžią. Tai 
voldemarininkai. Jie truks-

KLAIPĖDOS KRAŠTO GY
VENTOJAI IR PLOTAS
Klaipėdos kraštas turi 1,099 

ketvirtaines mylias ploto ir 
160 tūkstančių gyventojų.

Dar 1912 metais (tai 26 
metai atgal) valdiški Vokieti
jos ' gyventojų 
pripažino, kad lietuviai suda
ro daugumą Klaipedijos gy
ventojų.

EXTRA!
VOLDEMARAS ŠAUKĖ 

BALSUOT Už HITLE
RININKUS

Klaipeda, gruodžio 12. — 
Lietuviai void emarininkai 
Klaipėdoj sekmadienį nešio
jo hitlerinius plakatus; jais 
šaukė balsuot už nazių vo- Į Lietuvos, suvaryti į darbų
kiečių kandidatus į Klaipė-'stovyklą arba įkalinti, 
dos seimelį. “Mes, Voldema-' 
ro sekėjai, nebalsuosime už 
lietuvių kandidatus,” skel
bė tie lietuviški plakatai.

Kaunas. — Lietuvos vate 
džia siūlo įvairias nuolaidas 
Klaipėdos vokiečiam, kad 

studentai Klaipėdoj sustrei-jtik Vokietija paliktų Klai-į 
kavo, reikalaudami sudaryt pėdą Lietuvos žinyboje. Vo-! 
naują Lietuvos valdžią Vol- kieti jos atstovas Lietuvai 
demaro vadovybėje. (Vol-' išvažiavo iš Kauno į Berly- 
demaras yra ištremtas iš ną su tais pasiūlymais Hit- 
Lietuvos, bet Smetonos vai- leriui. 
džia moka jam pensiją.)

D o t n uvos žemdirbystes 
Kolegijos studentai (Lietu
voj) ir Prekybos Instituto

KLAIPĖDOS NAZIAI
“PANAIKINO” LIETU

VOS POLICIJĄ

Klaipėda, gruod. 12. — 
Nazių direktorija (valdys 
ba) Klaipėdos krašte nu
tarė panaikint Lietuvos 
valstybinę policiją. Direk
torija pareiškė, kad visai 
nesiskaitys su Lietuvos 
policija ir laikys ją tik pa
prastais piliečiais.

Kauno Naziai Studentai 
Demonstravo prieš žydus, 

O Už Hitlerį

Kaunas, gruod. 12.—Kai 
Lietuvos Verslininkų Susi
vienijimas rengė prelekci- 
ja Kauno universitete sek
madienį, naziški studentai 
susibūrė ten demonstruot 
prieš žydus, o už nazius.

Valdžia uždarė prelekci- 
ją, o policija išvaikė trukš- 
madarius ir kelis jų arešta
vo.

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

Kauniškiai r i a u šininkai 
reikalavo pilnos savivaldy
bės vokietininkam naziam 
Klaipėdos krašte ir šaukė, 
kad Lietuva sumegstų arti
mesnius ryšius su Vokieti* 
ja. Jie taip pat reikalavo 
sutraukyt visus “Lietuvos 
apsaugos ryšius su Sovie
tais.”

(Viena telegrama iš Kau- 
skaičiuotojai no sakė, kad voldemarinin- t 1

kai šaukė sudaryti Lietu
vos Sąjungą su Vokietija, 
tai prijungt Lietuvą Vokie-

Smetpnos valdžia arešta
vo 150 studentų ir kelis na* 
ziškus fašistų vadus, ir įve
dė varžos stovį Kaune ir 
apskrityje, 
tai pirmas 
stovio.

Lietuvos vidaus reikalų 
ministeris sako, kad riauši
ninkai galės būt ištremti iš

O varžos stovis 
laipsnis karo

Vokietijos Atstovas iš Kauno 
Išvežė Lietuvos Nuo- 

laidas Hitleriui

Naziai Pyksta, Kad Lietuva 
Planuoja Naudot Liepojos

Uostą Vietoj Klaipėdos -
Varšava. — Sužinota, jog 

Kauno valdovai planuoja 
naudot Latvijos prieplauką 
Liepoją gabent Lietuvos 
produktus į užsienius. Su
pranta, kad gali netekt 
Klaipėdos.

Pranešama, kad Vokieti
jos valdžia jau užprotesta
vo prieš sumanymus, tei
giančius nukreipt Lietuvos 
užsieninę prekybą nuo Klai
pėdos į Liepoją.

$3,000,000 Kapitalo Išplau
kė iš Klaipėdos j Kauną
Varšava. — Pranešamą 

kad jau 3 milionai dolerių 
žydų ir lietuvių kapitalo 
perkelta iš Klaipėdos kraš
to į Didžiąją Lietuvą. Tas 
kapitalo išplaukimas labai 
blogai atsiliepia Klaipedi
jos bankam.
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Del Krivūles Straipsnio
Vienas mūsų skaitytojas kreipia mūsų 

dėmesį į Krivūlės straipsnį, tilpusį “Lai
svojoj Sakykloj” (lapkr. 25 d. “L.” lai
doj, š. m.) Jam neaišku ir nesupranta
ma, kodėl Krivūlė parašė, jog dėl to, 
kad Leninas yra miręs “netenka nė liū
dėti nė džiaugtis, nes šiandien Leninas 
būtų jau persenas ką nors taip ar kitaip 
da vti, jeigu dar būtų gyvas.”
. Skaitytojas nori žinoti, ar redak
cija sutinka su tokiu Krivūlės pasakymu.

Pareikšime trumpai: nesutinkame. 
M,-;S manome, kad ankstyba Lenino mir
tis (paęinanti vyriausiai iš kontrrevo
liucionierių pasikėsinimų ir užpuolimų 
ant jo gyvybės) padarė milžinišką nuos
tolį ne tik Sovietų Sąjungai, bet ir vi
sam pasauliui.

Jei šiandien Leninas gyventų, jis būtų 
68 metų amžiaus. To amžiaus net ir vi
dutinių gabumų žmogus intelektualiai 
atlieka didelius darbus. Na, o Leninas 
buvo ne vidutinių gabumų—jis buvo ge
nijus. Jo šiandien gyvenimas darytų mil
žiniškos įtakos viso pasaulio darbo žmo
nėm jų kovoje su neprieteliais,—su fa
šizmu ir kapitalizmu, už steigimą socia
listinės visuomenės.
V’Paminėtame Krivūlės straipsny buvo 
padaryta ir visa eilė kitų netikslumų, po- 

’ litinių ir istorinių klaidų. Pav., jis ten 
užtvirtina tą “Naujienų” posakį, būk Le
ninas, Trockis, Zinovjevas “ir kiti” stei
gė Rusijoj proletariato diktatūrą. Tai 
irgi istorinė netiesa. Trockis su Zinov- 
jėvu proletariato diktatūros nesteigė. 
Zinovjevas su Kamenevu išvakarėse 
Lapkričio revoliucijos išstojo prieš ją. Su 
Trockiu, Zinovjevu, Kamenevu ir kitais 
iš pradžių Leninas su Stalinu, o paskui 
Stalinas su kitais draugais vedė vienva- 
linę kovą, kadangi jie į proletarinės re
voliucijos tekinius kuolus kaišiojo, o 
paskui, matydami negalėsią tuo būdu sa
vo tikslų pasiekti, patapo fašistinių val
stybių šnipais ir pradėjo žudyti revoliu- 
jįįjos Vadus.
Z’,‘ Šviesoj e tų faktų šiandien statyti 
.Trockį, Zinovjevą ir kitus niekšus greta 
Lenino gali būti leistina tik tiems, kurie 
ugnimi spjaudo ant Sovietų Sąjungos ir 
komunistinio judėjimo (jiems, pagaliau, 
.viskas leistina), bet nieku būdu ne komu
nistinio judėjimo rėmėjams!

žmoniškas sąlygas, kurias taiko kali
niams smetoniškasis režimas.

“Teisingumo” ministerija neužginčija 
ir to fakto, kad “Kalinių materiale pa
rama apribota dėl to, kad jie būtų ma
žiau priklausomi nuo komunistų parti
jos (Mopro), kuri, ypač politinius kali
nius gausiai šelpia...”

Čia vienas dalykas, pagaliau, pripažįs
tamas, būtent, kad Lietuvos Komunistų 
Partija gausiai šelpia anti-fašistus po
litinius kalinius. Jeigu iki šiol kai kas 
tam abejojo, tai dabar tatai patvirtina 
pati “teisingumo” ministerija. Tenka 
pridėti, kad ir tos aukos, kurias renka 
amerikiečiai lietuviai Lietuvos politi
niams anti-fašistams kaliniams šelpti, 
eina per Mopro, taigi, jos pasiekia $avo 
tikslą (Lietuvos darbininkai biedni ir 
jiems sunku sudėti stambesnės pinigų 
sumq£ politiniams anti-fašistiniams kali
niams šelpti; ji prašo talkon amerikie-

“Teisingumo” ministerija pripažįsta ir 
kitus Raseinių kalėjimo politinių kalinių 
paskelbtus faktus apie nepakenčiamą re
žimą, kurį fašistai jiems taiko, kad juos 
greičiau fiziškai sunaikinti, tačiau ji, mi
nisterija, bando tatai savaip, kaip nuro
dėme, apibaltinti, teisinti ir dumti skai
tytojui akis.

Mūsų nuomone, SLA organas turėtų 
būti pažangus. Neprivalėtų jis duoti vie
tos įvairiems fašistų skelbimams ir pro
pagandai. SLA organo redaktorius ir na
riai turėtų puikiai žinoti, kad fašistinis 
režimas yra Lietuvai pražūtingas. Jis 
išleido iš kalėjimų Klaipėdos nazius, ku
rie šiandien šturmuoja Klaipėdos kraštą. 
Bet tas pats režimas tebelaiko kalėji
muose šimtus geriausių Lietuvos liaudies 
sūnų ir dukterų tik dėlto, kad jie kovoja 
už atsteigimą demokratinės santvarkos 
Lietuvoj ir suteikimą liaudžiai platesnių 
laisvių, žmoniškesnio gyvenimo.

Tad kuomet į pažangųjį Amerikos lie
tuvių laikraštį fašistų įstaigos lenda sa
vo propagandos tikslais ir tikslais panie
kinti Lietuvos politinius kalinius, jiems 
neturėtų būti duodama nei colis vietos!

Kova su Fašistais Pietų Ir.
Centralinej Amerikoj

g Keistas Bešališkumas
4

•'’" Nežinome, kuriais sumetimais “Tėvy
nes” redakcija, be jokios pastabos, įtal
pino Lietuvos “teisingumo” ministerijos 
pare> kimą “Dėl politinių kalinių būklės 
Lietu\oje.” Tasai pareiškimas nuo pra
džios iki pabaigos yra padarytas tuo 
tikslu, kad padaryti melagiais Raseinių 
•politinius kalinius, kurie, kadaise, buvo 
prisiuntę Amerikos lietuvių spaudai sa- 
y6 pareiškimą dėl baisios padėties Rasei
nių kalėjime,- ir kad apibaltinti fašistų 
valdžios labai juodus darbelius.
r Tiesa, net ir baltindama tuos baisius 
darbus, “teisingumo” ministerija pripa
žįsta, kad Raseinių kalėjimo politinių 
kalinių būklė “n; 'ku nesiskiria nuo kitų 
kalėjimų kalinių būklės”.... Vadinasi, 
'ir kituose kalėjimuose priešfašistinių 
politinių kalinių padėtis yra nepakenčia- 

fl ma, baisi.
• Mūsų spaudoj jau ne kartą buvo tal- 

; pinami atsišaukimai ne tik Raseinių ka-
i Įėjimo politinių kalinių, o ir kitų—Šiau-
' lių, Kauno ir tt. Visi jie išrodinėjo ne-

Dar Apie Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos Uždarymą

Mūsų bendradarbis Kaune rašo:
“Smetonos ir Mirono valdžia nutarė 

uždaryti Vilniui vaduoti sąjungą, nes to 
pareikalavo lenkų ponai. Nuo naujų me
tų sąjungos leidžiamas laikraštis ‘Mū
sų Vilnius’ nebeišeis. Aš įspėju Amerikos 
lietuvius, kas prenumeruodavo šį laik
raštį naujiems metams užsakymui pini
gų tegul nebesiunčia, nes laikraštis ne
bebus leidžiamas. Turės užsidaryt ir visi 
Vilniui vaduot sąjungos skyriai. Jie Lie
tuvoj jau ir dabar nebeveikia, nes jiems 
neleidžiama daryt susirinkimai, o ruoš
tas suvažiavimas buvo uždraustas. Šita 
proga reiktų prisiminti Smetonos ir Mi
rono žodžius, po lenkų ultimatumo priė
mimo pareikštus. Jie gi abu įtikinėjo, 
kad santikių su lenkais užmezgimas nie
ko bendro su Vilnium neturi, kad vy
riausybė Vilniaus neatsižadanti ir tt. 
Tai buvo melas ir šitas melas iškilo 
aikštėn. Meluoti visada galima, bet jį pa
slėpti nėra lengva. Vilniui vaduot sąjun
gos skyriai, kurie veikia Amerikoj ne
turėtų likviduotis, nes Smetonos ir Miro
no nutarimas Amerikoj negalioja. Jų 
rankos pertrumpos. Jeigu jų valia būtų, 
tai jie daug čia kalėjimų ir koncentraci
jos stovyklų pristeigtų. Jei kas rašytų 
Smetonos nuopelnų istoriją, būtinai tu
rėtų nepamiršt paminėt, jog jo preziden
tavimo laikais 1920 m. Lietuvos sosti
nė buvo prarasta ir jo diktatoriavimo 
laikais 1938 metais jos buvo visai atsi
žadėta.”

Kaip matome, mūsų bendradarbis ma
no, kad dabar Vilniaus vadavimo dar
bais rūpintis teks daugiausiai amerikie
čiams lietuviams. Lietuvoj tasai darbas 
jau nelegališkas. Kas tik bandys prisi
minti viešai—per spaudą ar žodžių, — 
kad ■ Vilnius—istorinė Lietuvos sostinė, 
bus areštuojamas ir brukamas į kalėji
mus bei koncentracijos stovyklas!

Lietuvos istorijoj turbūt nebuvo tokio 
režimo, kuris būtų atnešęs tiek , daug 
kraštui žalos, kaip dabartinis tautininkų 
režimas, kuriam vadovauja Antanas* 
Smetona!

Kova už Rinitas
Pan-Amerikoniško j i Kon

ferencija sušaukta, kaip 
Jungtinių Valstijų atstovai 
aiškina: kovai prieš pavojų, 
kuris grūmoja Jungtinėms 
Valstijoms ir Centralinės ir 
Pietinės Amerikos valsty
bėms, kad pastojus kelią 
fašistų agresijoms.

Per kelis pastaruosius 
metus Pietų Amerikoj ir 
Centralinej Amerikoj daug 
vargo turi Jungt. Valstijų 
baznieriai kovoje prieš Ita
lijos, Japonijos ir ypatin
gai Vokietijos kapitalistus. 
1934 metais Jungt. Valsti
jos turėjo 30% visos Pie
tų Amerikos prekybos, An
glija 15%, o Vokietija 8%. 
Dabar gi Jungt. Valstijos 
turi 34%, Anglija nupuolė 
iki 12%, o Vokietijos pre-^ 
kybą pakilo iki 15%. Itali
jos ir Japonijos pirkliai tu
ri po 2%. Reiškia, Vokieti
jos prekyba veik pasidubel- 
tavo Anglijos ir Jungt. Val
stijų lėšomis. Tas verčia 
Jungt. Valstijų kapitalistus 
j ieškot išėjimo.

Kova už Orlaivių Rinką
Italijos fašistai stumia 

Jungt. Valstijų orlaivių ga
mintojus iš Pietų Ameri
kos. Pereitą vasarą Musso- 
linio sūnus Bruno nuskri
do bomberiu į Rio, Brazili
jon, ir paskui bomberį pa
aukavo Brazilijos diktato
riui, kaipo “sampalą”. Da
bar jau eina girdai, kad 
Brazilijoj bus pastatytas 
italų lėktuvų budavojimo 
fabrikas, kur gamins “Ca- 
proni” itališkus lėktuvus. 
Tokį fabriką Italijos fašis
tai jau turi Perų respubli
koj.

Vokiečiai fašistai yra dar 
daugiau akyplėšiški už ita
lus* Dar pirm pereito Pa
saulinio Karo, kartą Bra
zilijoj turėjo būti išbandy
tos francūzų, vokiečių ir ki
tų šalių kanuolės. Naktį 
prieš bandymus francūzų 
kanuolių patalpa sudegė. 
Ant rytojaus vokiečių Kru
po kanuolės paėmė viršų ir 
tada Krupas gavo didelį už
sakymą iš Brazilijos.

Tokių pat naikinimo prie
monių griebiasi ir dabar 
vokiečiai fašistai biznieriai. 
Prieš kelis metus Pan Ame
rican Grace Airway Line 
turėjo 29 tūkstančius my
lių orlaivių kelių Pie
tų ir Centralinėje. Ameri
koj ir visą orlaivių preky
bą savo rankose. Ji nugalė
jo Andesų 15,000 pėdų auk
ščio kalnus, išvystė lėktuvų 
kelius ir punktus. Viskas 
ėjo gerai. Bet . štai anais 
metais į Pietų Ameriką at
skrido iš Vokietijos milži
niškas lėktuvas “Do-X,” 
kuris tuo laiku buvo did
žiausias pasaulyje. Tai bu
vo gudri vokiečių orlaivių 
gamintojų demonstracija, 
kad parodžius, jog jų lėktu
vai taip pat geri, kaip Jung. 
Valstijų arba dar geresni.

Dar daugiau, greitaiJ po 
to vienas Jungt. Valstijų 
milžiniškai “Clipper,” 72-jų 
keliauninkų, lėktuvas susi
gadino Puget Sound prie
plaukoj/Iš karto būvo ma
nyta; kad tai taip pripuola
mas atsitikimas. Bet kada 
jis buvo pataisytas ir kelyj.

tapo aišku, kad kas nors ne Amerikoj, o Vokietijoj 
veikė prieš Amerikos lėk- nes viena, ten ant 30% pi- 
tuvus, kad parodžius, juk giau padaro, o kita jis tu- 
jie jau nėra taip geri.

Tokioj dvasioj plačiai ra
šė vokiečių nazių spauda. 
Po to pradėjo augti vokie
čių lėktuvų lankymasis į 
Pietų Ameriką, šiandien 
Jungt. Valstijos turi jau tik 
60% orlaiviais pervežimų, o 
Vokietija nuo jų atkaria
vo 35%, gi Francijai, ku
riai kur kas arčiau, kaip 
Vokietijai, liko tik 5%. Vo
kiečiai orlaivių kelius atida
rė su Brazilija, Argentina, 
,Sandiago, Chile ir Peru Ša
limis. Italijos fašistai ati
darė oro kelius tarpe Ar
gentinos, Brazilijos, Para
guay ir kitų šalių. Vokie
čiai ir italai fašistai lakū
nai lenda ir į karo orlaivy- 
nus—tam tikslui jie priima 
tų šalių pilietybę.

Naziai Laimi Markėmis
Vokiečiai naziai laimi 

Pietų Amerikos rinkose pa- 
gelba savo beverčių markių 
“ASKI.” Vokiečiai fašistai 
arba tiesiai keičiasi tavo- 
rais gamindami Pietų Am
erikos šalim karo laivus, or
laivius, kanuolės, ginklus ir 
amunicija, o už tai gauda
mi kavą, kakao, mėsą ir ki
tus produktus, arba moka 
nieko nevertomis markėmis. 
Vokiečiai naziai iš Brazili
jos perka kavą, medvilnę, 
iš Argentinos-mėsą, iš Pa
raguay—cukrų, bet toms 
šalims atmoka “aski” mar
kėmis, kurias niekas kitas 
nepriima, kaip tik pati Vo
kietija. Vokietijos fašistai 
pirkliai būdami tokioj pa
dėtyj daug laimi, nes Pietų 
Amerikos šalys už parduo
tus savo tavorus gautąsias 
markes turi vėl atgal grą
žinti Vokietijai. Naziai pi
giai moka už perkamus ta
vorus, o brangiai reikalauja 
už parduodamus. Bet nors 
Pietų Amerikos šalys ir 
brangiai moka už vokiškus 
tavorus, nes už tas markes 
kitur negali pirkti, vis vien 
jų pas juos dar daug lieka, 
nes Vokietija daug daugiau 
perkasi, negu parduoda. Į 
metus Vokietija pirko Pie
tų Amerikoj už $300,000,- 
000 tavorų, o pardavė už 
$200,000,000. Tokiu būdu 
$100,000,000 vertės tavorų 
nebuvo atmokėta vokiškais 
tavorais. Kada Europoj su
sidarė karo pavojus, tai 
Pietų Amerikos žmonės 
griebė bile kokį vokiečių ta- 
vorą, brangiai mokėjo, kad 
tik išsibodejus niekur kitur 
nepriimamas markes. Chili- 
jos finansų ministeris Gus
tavo Ross įsakė išleisti 2,- 
000,000 markių, nepaisant 
ką už jas gaus.

Brazilija, kada susekė na
zių suokalbį ir nuslopino, jų 
sukilimą, tai buvo nutrauk- 
kus prekybą su Vokietija. 
Bet Brazilija neturėdama 
kur kitur padėti 20,000,000 
susikuopusių vokiškų mar
kių ir vėl atnaujino preky
bą, kad ką nors už tas mar
kes iš Vokietijos gavus.

Net amerikiečiai privers
ti pirkti vokiškus tavorus, 
kad išsibodejus tas markes. 
Taip John Prior prisipaži
no, kad jis Perų respubli
koj gavęs ant lėktuvų už-

rėjo išsibodėti vokiškas 
markes. Naziams gerai tuo, 
kad jie pasiima sau tavo- 
rus, už juos užmoką nieko 
nevertomis markėmis ir 
paskui tų markių savinin
kus priverčia pirkti vokiš
kus tavorus ir brangiai 
mokėti. Šis klausimas bus 
vienas iš svarbiausių kon
ferencijoj, kaip išsigelbėti 
nuo nazių “aski” markių.

Japonai pirkliai, kaip ir 
jų karininkai yra pirmos 
rūšies žulikai. Jie ant savo 
tavorų net ženklus uždeda,

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

Tel.: Humboldt 2—7064

būk jie gaminti Jung. Vals
tijose, “Made in USA.” 
Taip jie buvo atidarę 5 ir 
10 centų krautuvę Pana
moj, kur sąvo tavorus par
davinėjo su tokiais padirb
tais ženklais. Jiejr laivų 
pervežime pakiša* 'Jungti 
Valstijų laivų kompanijoms 
koją—daug pigiau yeždanu 
prekes, negu amerikiečiai 
kapitalistai. 

t

Politinės Fašistų Agresijos
Prieš kelis metus Pietų 

Amerikoj buvo visa eilė 
“revoliucijų” (pučų), ku
riuos suorganizavo 
čiai fašistai.

Argentinoj yra 
vokiečiai, iš kurių
yra nariais 102 nazių or
ganizacijų. Jie turi 203 vo
kiškas mokyklas ir 301 fa- 

(Tąsa ant 5 pusi.)
=2S=

vokie-

236,755

- DARBININKŲ 
.SVEIKATA

Ir Dar Apie Cukrinę Lig"ą

Drauge gydytojau, malonė
kite patarti per “Laisvę.” Esu 
moteris, 51 metų, 115 svarų, 
5 pėdų ir 2 colių. Turiu 5 vai
kus.

Esu labai nervuota, per tai 
gavau cukrinę ligą. Jau virš 
metų gydaus insulinu ir valgio 
dabojuos. Bet man kunigas 
praeivis patarė vartot milte
lių a-o-e, su vandeniu, 3 kar
tus į dieną. Napaklausiau, 
kaip ilgai tą gerti. Jaučiuos 
drūtesnė^ Norėčiau sužinoti, 
ar kartais nebus kenksminga. 
O gal ir labai gerai, gal ne
reikia nė insulino Vartoti.

Mano daktaras nepatarė 
imti to a-o-e. Sako, nežino, 
iš ko jos padarytos, tos gy
duolės, 
ir man 
duoles. 
toj a.

Tariu didelį ačiū, kad 
patarsit apie tas gy- 
Esu “Laisvės” skaity-

kad
nuo

ATSAKYMAS
Jūs, Drauge, sakote, 

esate labai nervuota, tai 
to gavote cukrinę ligą. Netaip
yra, Drauge. Atbulai. Jums iš
sivystė cukrinė liga, o tada 
pasidarė silpnesni ir nervai ir 
visi galai.

Cukrinė liga—labai rimta li
ga. Kai žmogui, dėl kokios 
priežasties, apsilpsta tam tik
ros liaukos (kašos) vidujinės 
dalelytės,, tai jis nebegali taip 
gerai sunaudoti cukraus ir 
skrobylų (krakmolų). Jei tos 
dalelytės visai sunykę, tai 
cukraus žmogus visai nebegali 
naudoti. Cukrum paplūsta vi
sas kraujas, visas organizmas, 
visi audiniai. Net ir šlapimas 
esti pilnas cukraus. Tas nesu
naudotas cukrus pavirsta nuo
du. Jis nuodija visus kūno au
dinius, ir visi kūno audiniai 
pradeda pirma laiko gesti, jei

nevartoji insulino.
Insulinas ir yra tų kasos 

“dalelyčių” sunka. Kai įčirš
kini sau į kūną to insulino, tai 
tau tam kartui pasidaro, lyg 
kaip ir visai sveikas būtum, 
lyg tau visai gerai veiktų 
kasa, su jos vidujinių narve
lių “dalelytėmis,” salelėmis 
(“insula” arba gūžtelėmis.

Jūs dabojatės valgio, ven
giate kai ko valgyti. Jums gy
dytojas priskyrė įsičirškinti į 
kūną perijodingai insulino. 
Tas insulinas daugiausia Jums 
geręjr padaro.

Nesakyčiau, kad tai jau ir 
viskas. Ne. Da visa eilė bile 
kam naudingų priemonių bus 
ir Jums naudon. Tarp kitko, 
džiovintos bravoro mielės-Bre- 
wers yeast, powder or tablets 
—labai patartina Jums varto
ti. Tos mielės gerai bile kam, 
o ligoniui—da geriau. ' Gerai 
nervams, viduriams, liaukoms, 
odai—visa kam. Jos padeda 
net ir tūlą maistą geriau su
virškinti, ypač skrobylus (kra
kmolus) ir saldžius daiktus.

Gal kartais ir tie Jums ku
nigo patarti milteliai yra ko
kis mielių mišinys. Kas gi ži
no ? Patentuota “gyduolė.” 
Sąstato neparodyta, iš ko*jos 
sumaišytos, tai ir pasilieka ka
tė maiše. Paslaptis. O slaptin
go, nežinomo daikto imti nėra 
prasmės.

Sakotės, jaučiatės drūtesnė, 
bet čia nustatyti negalima, ar 
tie milteliai ką prisidėjo, ar 
šiaip geras užsilaikymas, di- 
jeta, insulinas. Eikite pasivai
kščioti kas diena. Giliai pa
kvėpuokite. Saulės dabar nėra 
—žiema, tai ultra-vijoletiniai 
lempos spinduliai Jums būtų 
labai naudingi. Taip gi ir 
trumpųjų bangų dijatermija- 
Short wave diathermy. —- Ir 
bendrai higijena.

I

Klausimai ir Atsakymai
VARDO PAKEITIMAS

Klausimas: Mano vardą 
sunku ištarti, tad atvykęs iš 
Finlandijos į Ameriką, aš pa
mainiau vardą į “Braun”. Ke
li metai po atvažiavimo aš iš
tekėjau už Amerikos piliečio 
ir padaviau vardą “Braun” 
ant ženybos certifikato. Visos 
mano popieros, apart 
certifikato, išimtos 
“Braun.”

Nesenai aš prašiau
Ves pensijos, bet mano aplika
cija dar neužgirta, nes popie
ros, kurios prirodo mano Am
erikos pilietystę, neša vardą 

žuvo be jokių pėdsakų, tai sakymą, bet lėktuvus pirko “Braun,” o mano popieros su

gimimo 
vardu

senat-

gimimo ir gimimo 
formacijomis, neša kitMbSH 
dą. Kaip aš galiu <un£i|fl 
kad abudu vardai relsKHL-1$ 
patą asmenį?

Atsakymas: Jeigu turi ar
timų giminių čion ir Finlandi- 
joj, prašyk jų išpildyti afidei- 
vitus, pranešant, kad jie žino, 
jog tamsta vartojai abudu 
vardu. Jeigu galima, tai pri
statyk laiškus, fotografijas, ir 
kitus panašius darodytnus pa
remti tuos afideivitus. Tams
tos atsitikimas yra tik kitas 
pavyzdis, kaip svarbu yra sve- 
turgimiams laikyti savo var
dų. F. L. L S.
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TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Court Wizards from the Far West

dually

wrote a letter to the New

New

uJoU.
All-CoasT
HOUot?s.„

There are ma- 
graduates w h o 
She said that on 

a young
throw her- 
truck so as 
to her bo-

girl is such a youth.
said she would commit su-

.sKy.sc<?apiu4 ’i-

... &
VJKS AUrCOAS.*#
C6O^6({ LAST ^6A5»ok)?

She said she was a young girl. 
There are many young girls in 
New York. She said that she 
was a High School graduate and 
couldn’t get a job. 
ny High School 
couldn’t get jobs.
“Thursday, December 8, 
girl of seventeen will 
self in front of a large 
to cause instant death 
dy.”

What does it mean?
The New York Post gave the let

ter with this startling but calm 
announcement a front page display.

Thursday came and Thursday 
went but no girl of seventeen was 
found killed by a large truck.

Then what does it mean?
Many people commit suicide. Ma

ny people want to die. Many girls, 
many boys, walk the streets, count 
the hours in the agencies and often 
play with the thought of sudden 
death.

Their numbers are legion. No
body hears about them, nobody 
pays attention to them but their own 
organizations, their own circles, 
their own little newspapers.

This 
She 

icide.
And 

York Post calmly announcing the 
fact.

The response was immediate and 
spontaneous. People telephoned in 
and offered jobs, welfare agencies 
offered aid, psychiatrists offered ad
vice, the New York Fund offered 
help—and to top it all several ex
ecutives of Industrial concerns of
fered jobs!

A beautiful rhapsody of 
York!

A young girl, educated and 
no apparent drawback but the 
that she is living under this econo
mic system, has been looking for 
a job. She searched and searched 
but she lacked the experience and 
there was no way to get experience 
by working.

Finally this young girl says to 
herself, this world does not want 
me, therefore I reject the world.

Lo and behold! 
You, my dear 

unemployed ? Do 
Do you want an 
tional assistance, 
aid, etc? 
States Government, 
royalists, the relief 
WPA, etc., to give 
sistance or a job! 
not, for they are already cutting 
the WPA rolls and the relief 
Don’t go to them, 
give you a job.

No, they certainly 
there is 
method, 
commit 
etly of 
commit 
of it.

And 
Executive 
ment, his iron heart will turn to 
gold. He will immediately tele
graph the newspaper where your 
announcement was published that 
he has a $15.00 a week job all set 
for you and that you shouldn’t com
mit suicide because after all this is 
a good world and that you shouldn’t 
die 
you 
ing 
ing 
give him a chance, etc., etc., etc.

The newspaper photographers will 
come and take pictures of Mr. In
dustrial Executive’s heart—showing 
how it is warm and soft for a 
young girl who was ready to take 
the wrong way out. And the news
papers will give it a big write-up. 
The New York Post will write an 
editorial and everybody will be hap
py because Barbara Hutton and 
Doris Duke will shed tears of 
sympathy.

-^co(?6c> j>y
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with 
fact

Jobs!
reader, are you 
you want a job?
education, voca- 
advice, financial

Don’t expect the United 
the economic 
agencies, the 
you such as- 
No, of course

They

won’t.
good as

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

“Professor Mamlock”
jected” Communist propaganda in
to the film. These critics want 
the persecuted Jews separated from 
the persecuted Communists (many 
of them Jews) who have been in 
the forefront of the fight against 
the persecutor. In these days when 
even small children are aware of

NEVER was a motion picture
more timely. At the very mo

ment the Nazi terror flares into 
white heat, American audiences are 
seeing a scathing film indictment of 
that terror. The reviewers who 
have written about it thus far in 
the daily and weekly press have
been so overwhelmed by the film’s the world menace ■ of Nazism and 
powerful statement that “Professor' when Jews, Catholics, Democrats, 
Mamlock” still remains to be eva
luated as a

The story 
Wolf’s stage 
Way Out.” 
playwright, 
ist is enhanced by his awareness 
that a work written for the stage 
is one art, an entirely different one. 1 į

motion picture.
derives from Fredrich 
play, “Dr. Mamlock’s 
Dr. Wolf is a great

His prestige as an art-

rolls.
won’t

j Adolph
But of the

: gold school, and Herbert Rappaport, an 
will Austrian emigre, who learned his 
qui- art under Pabst. Their joint script

Wolf the playwright, 
fused his genius

Minkin, 
grueling

therefore, 
with that of 
a graduate 
Soviet cinema

one sure-fire;
Announce that you 

suicide! -Don’t do it 
course. Plenty of people takes a fine drama designed for the 
suicide and nobody hears limitations imposed by a stage and 

daringly sweeps it into the wider 
scope and faster tempo made pos
sible by camera and microphone.

This scene for example. Professor 
Mamlock stands before his clinic 
Surrounded by storm-troopers who 
have painted the word “Jude” on 
his torn surgical gown. They have 
dragged him from his operating 
room to 
populate.
crowd gathers, a cameraman steps 

There is no - rough
mob voices. The 
more dazed than 
gloves encase his 
before an opera-

then when Mr. Industrial 
reads your announce-

but have hope because after all 
know how it is and how

Mr. Industrial Executive is
to help you if you would only

will-
will-

B’klyn Elects Officers 
For Coming Year

One year of good LDS activity 
passed away into time when the 
Brooklyn youth branch “Builders” 
held its last meeting of the 1938 
year.

The reports of the past month’s 
activities proved the adage that as 
far as activity goes, “It’s quality 
and not quantity that counts.” An 
Armistice Day Service and a high- 

Thanksgiving 
highlights, 
to send a 
A. Brown 

aid she so

ly successful 
Party were the 
tion was passed 
thanks to 
cooperation 
gave to us 
Day Party.

Day 
A mo- 

letter of 
for the 

willingly
Mrs. 
and 
during the Thanksgiving

on the formation of 
Council 

and
Fulton

representative on

lhe 
was 
the

the

A report 
NY-NJ Metropolitan 
given by Mary Brown 
branch elected Bertha 
our official
Council. A discussion on the send
ing of a delegate to the Peace, 
Democracy Congress in Washington 
on January 6 was tabled because 
of the lack of finances and the 
little time left 
an affair.

The elections 
were held and
the new officers 
branch:

President, Kay 
President, Walter

for the holding of

for the New Year 
the following are 

of the Builders’

Vice- 
Record- 

Brown; Finan- 
Orman; Treas- 
Merit Record- 
“Tiesa” Cor-

the coming

Michelson;
Kubilius 

ing Secretary, Mary 
cial Secretary, Alda 
urer, Adam Stupor; 
er, Lillian Liepus;
respondent, Mary Sineus; Sergeant- 
at-Arms, John Stupor.

Little activity for 
month was planned and the new
Executive Committee will have to 
remedy this little failing. All 
who would wish to attend 
forthcoming Builders’ theatre
musjt register now with Helen Kau
nas. —Brr.

those 
the 

party

What’s an Executive?

Chess-Checker Tourney 
Now in Semi-Finals
The first few games of the 

Brooklyn Chess and Checkers Tour
ney were held two \yeeks ago but 
the time for the end of the Pre
liminaries and the beginning of the 
Semi-finals is already at hand.

At the first preliminary games of 
the Checker tourney Daniulius, La- 
kys and Sharkey were in the lead 
and it is expected that they will 
have to meet tougher opponents for 
more entrants have entered the 
tournament.

This Chess and Checkers Tour
ney is being sponsored by 
branches in Brooklyn to find 
Champion 
Champion 
winner in 
ceive a

WELCOME HOME
A Page Closes in the History of International 

Solidarity as Americans Return Home From 
Fighting Fascism in Spanish Trenches

LDS 
the 
the 

The 
re- 
the

willgames 
at Citizens 
is still not 
wanting to 
one of the

Chess player and 
Checkers player, 
each tourney will 
trophy symbolizing

Championship.
The second series of 

be held this Wednesday 
Club on Union Ave. It 
late to sign up. Those 
do so can register with
Contest Committee members, John 
Orman, by calling Evergreen 7-3529. 
At the Cjtizens Club 
tions will be taken by 
and Walter Kubilius.

Tomorrow may be 
day for the champions

players are 
compete for 
trophies in Chess and 
at stake.

and checker 
sign up and 
Championship 
Checkers now

all registra-
Peter Taras

the
so

deciding 
all chess 
urged to 
the two

—Conun.

Her Road

Socialists and Communists share 
cat-o-nine-tails in concent ration 
camps, who can have patience with 
such petty sniping?

Never before has the screen 
achieved such a pitilessly real por
trayal of human indignity. The 
very restraint of the picture makes 
its tragedy the more overwhelming. 
For those who have eyes to see and 
ears to hear, the messagb of “ 
fessor 
peoples’ front against Fascism.

» —II. D. W.

CHICAGO.—Elmer Andrews, ad
ministrator of the wage and hours 
act, gave the Trade Association 
Executives’ Forum of Chicago . his 
definition of "executive.”

“If a man has an office 
desk on which there is -a 
and if he can press that
and have somebody come dashing in 
response—then he’s an executive.”

with a 
buzzer 
buzzer

The mistletoe legend is rarely 
followed faithfully. Every time 
somebody is kissed under the plant 

Pro- j a berry should be plucked, so that 
Mamlock” is: A uniteda spray with, say, eight berries, 

bestows its benign magic over only 
eight kisses.

“Beloved, your red lips 
saying that death is but a 
dream”—

Her smilingness 
gentleness

High
While ’walking down

that grey sky archt road I 
near passed her

By
While down that grey 

wide mortal road once walkt 
She

Nigh
While walking down 

under November silent sky 
and

Chill
To her rapt 

rose-bankt sunny
Hill

—Donald Kirkpatrick

are

shame him before the j 
Automobiles stop, a

up his tripod, 
house, no yelling 
professor is calm, 
indignant, rubber 
hands, raised as
tion. The crowd merely stands 
and looks. In their faces you de
tect meaningful shadows as they 
move aside to allow the professor 
to be marched through the streets 
by the armed brownshirts. You 
yourself are standing on the op
posite curb, watching an occurrence 
that might happen any day in a 
German city.

I As for the acting, professional
This, my good readers, is the reviewers should have some sym- 

American Scene. : bol which they
One girl is saved in the nick of pictures standing for, “As usual, the 

time while two million young people acting, down to the smallest bit 
are rotting in frustration of body partt was faultless, 
and mind. One girl’s tragic plight does the professor, 
is gi\en the 
eqUaHy tragic 
othėi? young 
gWsed over, ' TL *■» i *

If deadlines
thern be. made about the youth > 
who are silently hoping, struggling,1 
searching, fighting against an eco-iiul u,e cT/eforZ thM ™eh«i ! lessor coming into his -home after

■ the 
him 
sees 
He 
slowly to his study door. His 
gloved hands are still raised before

use for Soviet

S. Mezhinsky j 
It is his first | 

front page and the time in pictures. I can see this j 
plight of millions of veteran actor spending hours and i 

j js days -n Leningrad’s Metchnikoff In-j
J stitute gravely studying the great. 

, t doctors 
- .theatre.

[ When 
_ for the

men and women 
forgotten.
are to be made, there in ward and amphi-

you see the picture, watch 
sequence showing the pro-

nomic system that crushes them—' 
for the right to live. storm-troopers have displayed 

in the streets. He barely 
his shocked and anxious wife, 
makes his bewildered way 

door.—Mistletoe™
The mistletoe was exceptionally „ 

sacred to the ancient Scandinavians.' him and—true surgeon—he pushes 
truce the door open with his elbow!

The camera work is sharp and 
true; no fancy cock-eyed angles 
here. The lenses are great maws 
devouring every light and shadow 
having meaning for the story.

You probably have or will redd 
that its Soviet makers have “in-

When enemies met under it, a 
for the day was declared.

deep-
Dru-

Mistletoe was held in the 
est veneration by the ancient 
ids who cut it with golden knives. 
They hung it over doors to bring 
good luck and health.

RIDING FOR A FALL by Cropper

x By JOSEPH STAROBIN
ETERANS of the Abraham Lincoln Brigade, welcome home. Wel% 
come to the American shores, the rockbound coast, where once otir 

fathers made the solemn vow that these United States shall always be 
a 
a

haven for the oppressed, a 
new life on new soil.

refuge for the outcast, an opportunity for

Welcome from Spain, that 
brave people that fights a 
Welcome, young Americans who fought alongside lhe young men' of 

every land ... at Madrid . . . two years this autumn . . . that Madrid 
might stand as the inspiring barrier to the fascist advance. Americans,* 
who held the line at the Jarama rivtn\. the Jarama valley which has been 
memorialized in sorrowful song . . . Americans, who advanced on Bru
nete, rode into Quinto, who stormed Belchite and showed the new power 
of the Spanish Republican army last winter at Teruel. Americans, who 
were forced back on the Aragon front in the spring, but revealed the 
mettle of their make-up in brilliant attack along the Ebro only last July.

a
republic of 
world fight

stout .hearts, the democracy of 
against the universal enemy.

The saga of the International Brigade was written in those battles. 
The battles continue, but the great epic of the Brigade is finished, be
cause its major objective has been achieved.

We all know what that objective was. We followed the work of the 
15th Brigade in the newspapers, in the newsreels, in letters, in poems . . . 
in the speeches of men who returned to tell the whole story.

The objective of the American boys, and their fellow soldiers from the 
seven corners of the globe, was to help the Spanish people build their 
new army. It was to stave off the fascist attack and repel the fascist 
advance, while the Spanish people forged a new army in the white heat 
of their anger, and tempered that new, united army, under unified com
mand, until it was able to give the fascists blow for blow.

It was not until the Spanish Republican government gave the ordet 
that the 15th Brigade retired. And then, only to expose the false “with-* 
drawal” of Italian “volunteers,” under which guise the Non-Intervention 
Committee plans new betrayals for Spain.

The objective has been achieved, and the men who did it are retiring 
from the field. They demonstrated that the Spanish cause was the cause 
of all humankind. It was and remains the universal cause, against vice, 
immorality, cruelty, greed, wanton barbarism, blackmail, and violence for 
which the wretched swastika and the craven fasces stand.

The American youth, like the youth of the world, heard the call; of 
their Spanish brothers in the hour of bitter need. The call was answered, 
and several thousand young men went over, while no bands played, and no 
crowds lined the streets of our cities to cheer.

But it was strong music that called from Spain and millions in Ame
rica listened and understood. Millions followed the fortunes of the Ame
rican boys and the entire Spanish people. It was the test of a man’s 
democratic understanding and sincerity over here, whether his trade union, 
his lodge, his church, or political organization contributed to provide 
medical supplies, ambulances, medicines, foodstuffs, and gifts to the 
Lincoln boys and the Spanish people. >'1

The American boys are proud that some of their best rank and filers 
were chosen for leadership on the Spanish fields of action. Those leaders 
came from the ranks: they reflected the initiative, the ability, the col
lective valor and heroism of the entire Lincoln Brigade. The men who 
return to us have matured. They bring home the calm, and balanced 
judgement, the initiative and tactical wisdom, the higher political stabili
ty which the Spanish experience gave them.

The men of the Lincoln Brigade belong to the whole people. No race, 
no creed, no party, no single section of the country can claim them alone. 
They do not belong to us, although many of them are ours. They belong 
to the whole people in the same sense that we, the most progressive sec
tion of the American youth, are also part of the whole people. Ours ts 
not the separate responsibility of helping them find their place, although 
we are, perhaps, most sensitive to that responsibility.

They are coming back from . the front 
struggle. They are coming back, ready and 
leadership in the battle against fascism on

to get into the rearguard 
matured for leadership, for 
the American front.

to study, to relax in many

social advances,, and preserve the fundamental 
people in the constant struggle against the forces 
at home.
is returning, but there are many whose step is 

They return from action upon the orders of the 
But there are many for whom no order

Give time for laughter and 
for reflection, for the inner silence, for the silence 
binds all men to their brothers. And out of both 

rejoicing and sorrow, there must come in the hearts 
to whom democracy is dear and liberty sweet . . .

Of course they want a rest. They want 
cases, to recuperate. But all of them, when the rest is properly over, 
want things to do, want the chance for work alongside of the fellows 
from whose rank they sprang ... a chance to build the front of pro
gress and peace in their country, a chance to help improve the living 
standards, extend the 
rights of the American 
of reaction and fascism

The Lincoln Brigade 
missing tfrom the ranks.
Republican central command, 
any longer commands.

There is a time for rejoicing for the vets who return. But there is 
also a time for sorrow, for the men who remained, who remained in 
the Spanish soil that they came to defend.

Give time for rejoicing and sorrow, 
cheering. Give time 
whose holy language 
moments, out of the 
of all young persons
a renewed determination, a gritting of teeth and clenching of fists, that 
the cause for which the members of the Abraham Lincoln Brigade fought 
and died shall yet be victorious.

The British Tories and the betrayers of France ebnspire with the 
misshap murderers of Rome and Berlin to strangle the Spanish people. 
They strive to award victory to Franco, who could not win victory alone. 
Through the scheme of “non-intervention,” the Spanish struggle was pro
longed. In the scheme of “belligerent rights” for the rebels, Chamber- 
lain, Daladier, Mussolini, and Hitler (and all their cowardly stool pigeons 
in Europe and America) conspire to blockade Republican Spain. They 
want to achieve through hunger what they could not do through tanks, 
artillery, air raids, and bombs.

The United States government, expressing the will of its people, can 
be decisive is spiking this treacherous plan. With all the prestige it 
commands, America can halt the threatened Munich for Spain. And in 
so doing, guarantee that fascism shall be weakened, fascism undermined, 
fascism repelled from the shores of the Western Hemisphere and the 
coasts of the United States. •

Let America open, its granaries and ship wheat and cotton to Spain. 
Let America re-open the channels of ordinary commerce with Republican 
Spain, and permit the purchase of arms and airplanes to overcome the 
technical superiority of the foe. Let America place the embargo where 
the embargo belongs . . . Let America tell Chamberlain to desist from 
giving “belligerent rights” to Franco. Apply the embargo on Germany 
and Italy! Lift the embargo from Spain! In this spirit, we welcome and 
honor the men of the Lincoln Brigade.
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(Tąsa)
Tai buvo taip paprastas ir aiškus dalykas, o visgi 

prie to bjauraus nenuoseklumo, kada tik jis bandė pa
bėgti nuo tos slogos, jam dar labiau reikėdavo kęsti, 
matant prieš akis paveikslą badu mirštančios Onos. Jie 
uždarė jį į kalėjimą ir laikys čia gana ilgai, keletą metų 
gal. Ona iš tikro negrįš į darbą, taip suteriota ir nusi
minusi, kaip dabar. O Elzbieta su Mare gali taipgi netek
ti savo vietų; jeigu tas pragaro tarnas Connor užsima
nys juos prapuldyti, tai žinoma, kad juos visus išvaikys. 
O jeigu jis to ir nepadarytų, jeigu vaikai ir vėl apleis 
mokyklą, jie visgi vargiai galės visur apsimokėti be jo 
ir Onos uždarbių. Dabar jie turėjo vos keletą dolerių, o 
nuomą už namus užmokėjo vos savaitė atgal, o ji, jau 
buvo dvi savaiti užsivilkusi. Taigi už savaitės ir vėl 
pripuola mokėti! Tada jie neturės pinigų užsimokėti ir, 
žinoma, neteks namų, po to, kai jie taip ilgai kovojo, 
kol juos įgijo. Tris kartus jį agentas persergėjo, kad 
dar sykį užvilkinus, tas visai nelauksiąs. Gali būti, kad 
Jurgiui visai nepriderėjo rūpintis namais, kuomet jo 
galva buvo pilna kitų, neapsakomai nesmagių dalykų; 
visgi kaip daug jis nukentėjo tų namų dėlei, kaip daug 
jie visi yra nukentėję! Tai buvo jų vienatinė viltis turėti 
prieglaudą, kol bus gyvi; jie įdėjo į tai visus savo pini
gus—o jie buvo darbo žmonės, vargdieniai ir pinigai 
buvo jų pajėga, jų gyvenimas, siela ir kūnas,—dalykas, 
su kurio pagalba jie galėjo užsilaikyti, o kurio pritrū
kus, jie turėjo mirti.

Ir jie neteks visko; juos išmėtys iš namų ir turės 
pasislėpti kur kiauroje pastogėje ir gyventi arba mirti, 
kas paeis nuo to, kaip jie galės užsilaikyti. Jurgis per 
ištisą naktį, ir per daugelį kitų naktų, turėjo laiko ap
mąstyti tai: jam rodėsi, kad jis mato net visokius maž
možius, kaip ir kad jam pačiam tą būtų tekę pergyventi, 
kaip ir kad jis pats tenai būtų buvęs. Jie išsiparduos 
savo rakandus, o paskui įsiskolys sankrovoje ir ten jau 
nieko negaus bargan; tada pasiskolins nors kiek nuo 
Šedvilų, kurie su valgomų daiktų sankrova dar vis šiaip 
taip ginasi nuo nusibankrutinimų; kaimynai, pamatę jų 
padėjimą, gal5taipgi *kiek pagelbės, o. vargšė, nesveikoji 
Jadvyga atneš keletą atliekamų centųįką ji visados daro 
žmonėms, blogame padėjime juos matydama; Tamošius 
Kušleika taipgi atneš jiems, kas pasiseks per naktį 
užsmuikuoti. Taip jie imsis su vargių kol jis išeis iš 
kalėjimo. O ar jie dasižinos, kad jis buvo kalėjime, ar 
jią galės ką nors apie jį sužinoti?

Jam į galvą įeidavo ir blogesnių dalykų, kurie, bū
tent, galėjo jo šeimynai užeiti: jam rodėsi, kad Ona 
serga ir labai kankinasi, Marė netekusi savo darbo, Sta- 
nislovėlis negali į darbą nueiti, daug sniego esant, visa 
jų šeimyna išmėtyta gatvėn. Visogalis Dieve L Nejaugi 
jie leis jiems gulėti gatvėj ir ten numirti? Nejaugi ir 
tada nebus jokios pagalbos ir jie turės klajoti po sniegą, 
kol sušals? Jurgiui neteko matyti negyvo lavono gatvėj, 
bet daug kartų jis matė žmones išmėtytus iš namų ir jie 
prapuldavo, niekas nežinodavo kur. Nors miestas ir tu-

o tai vietai jis labai ir tiko, nes buvo aitrus konservaty- 
vas ir bjauriai nekentė svetimšalių.

Jurgis sėdėjo, dairydamasis po rūmą kokią valandą 
ar dvi; jis pasitikėjo, kad iš jo šeimynos kas nors ateis, 
bet jis apsiriko. Pagaliau, jį privedė prie užtvaros ir 
kompanijos advokatas stojo prieš jį. Daktaras gydo Con- 
nor’ą, paaiškino advokatas trumpai ir, jeigu jo mylista 
palaikytų kokią savaitę... “Trys šimtai dolerių” pasakė 
jo mylista trumpai, nei nelaukdamas, kol tas pasakys, 
ko nori.

Jurgis, nežinodamas, kaip ten kas einasi, žiūrėjo, tai 
į teisėją, tai į advokatą. “Ar tamsta neturi nei vieno, 
kas užstatytų kauciją?” paklausė teisėjas, o raštininkas, 
kuris stovėjo šalę Jurgio, paaiškino, ką tas reiškia. Mū
siškis tik galva papurtė ir pirmiau, negu galėjo supras
ti, kas atsitiko, policistai jau vėl jį vedė šalin. Jie nu
vedė jį į kambarį, kur ir kiti kaliniai laukė ir čia jis 
išbuvo tol, kol teismas užsibaigė, o tada jam vėl teko 
važiuoti policijos vežime aštriame šalty j į apskrities ka
lėjimą, kuris yra šiaurinėje miesto dalyje, apie devynias 
ar dešimtį mylių nuo stokjardų.

Čia jie iškrėtė Jurgį, paliko jam vien pinigus, kurių 
jis turėjo viso penkiolika centų. Paskui nuvedė į kam
barį ir liepė nusirengti, kad galėtų eiti į maudyklę, į 
kurią reikėdavo eiti pro duris kitų kalinių. Tiems bū
davo įdomus dalykas, kasdieną pažvelgti į naujus pri- 
buvėlius o kadangi jie eidavo visiškai nuogi, taigi nuo 
seniau sėdintieji nusibovydavo krėsdami juokus ir dary
dami visokius patėmijimus. Jurgiui paliepė ilgiau būti 
maudynėje, negu kitiems, pasitikėdami tokiu būdu dau
giau prašalinti iš jo odos įsiėdusių fosfatų ir kitų rūkš- 
čių. Ten telpa du kaliniai į kiekvieną kambarėlį, bet tą 
dieną Jurgis buvo tik vienas.

Kambarėliai ėjo eilėmis ir durys įeidavo nuo galeri
jų. Jurgio kambarėlis buvo penkių pėdų pločio ir sep
tynių pėdų ilgio, su akmeninėmis grindimis ir storu, 
mediniu suolu, įmūrytu į sieną. Šviesa įeidavo iš kiemo 
per mažytį langelį ties lubomis. Viename šone buvo pri
taisyta dvi stiprios lentos, su šiaudų šienikais ir žilomis 
užklodėmis, kurios menkai skalbiamos, kietos buvo kaip 
iš odos, o be to, pilna buvo blusų, blakių ir utėlių. Jurgis, 
pakėlęs šieniką, pamatė visą eilę bambatierių, kurie sku
biai puolėsi bėgti į visas puses, matomai taip pat labai 
nusigandę, kaip ir Jurgis.

Čia atnešė jam taip pat maisto ir dar puodelį viralo. 
Kitiems kaliniams atnešdavo maisto iš restauracijų, bet 
Jurgis neturėjo pinigų. Kiti turėdavo knygas skaityti 
ir kazyrias, smagiau laiką praleisti, taip pat ir žvakes, 
kad naktimis galėtų žiburį turėti, bet Jurgis buvo vienų 
vienas tamsioje tyloje. Jis vėl negalėjo užmigti: tokios 
pat pašėlusios mintys traukė viena po kitos ir vargino 
jį, tarsi kas botagais būtų pliekęs per nuogus pečius.

(Bus daugiau)

Cleveland© Kronika Los Angeles, Calif.

skaityti mūsų laikraščius, kaip 
“Vilnį” ir “Laisvę.”

Drg. M. Pūkis trumpai at
žymėjo reikalingumą remti 
mūsų laikraščius ir paprašė 
aukų dėl dienraščio “Vilnies.” 
Aukojo sekami dalyviai: J. E.
Babičiai $5, M. O. Pūkiai $5, 
Paul J. Pupiai $5, J. Savis $3, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
145 kp. $3, V. Savas $2. Po 
$1: P. Repečka, Pečiuliai, O. 
Levanienė, A. Bušas, A. Ray- 
mand, J. Prapolionis, Agnes 
Krumfalienė, U. Ch. Daviai, 
J. Pupis, W. B. Arch, J. šrfiul- 
kštis, J. Gold, F. Tupikaitis, 
Ana Sandargienė, Victor Ok- 
sas, Sophie Mizara, ir A. Vait
kus. St. Petravičiai ir J. M. 
Pupiai aukavo daiktais po 
$1.50 vertės. Ch. M. Levišaus- 
kai $1.50. Ig. Levanas pasi- 
pirko “V.” Bendrovės šėrą už 
$10. Pelnas tos vakarienės 
davė $16.88. Tai sykiu su au-
komis pasidaro arti $60. O 
vėliaus surinkta už prenume
ratas, tai tą vakarą padaryta 
“Vilniai” virš šimtinės.

Tai visiems ačių, kurie taip 
gausiai parėmė savo dienraš
tį.

Toliaus pirm. — A. Bušas 
perstatė muzikalę programą. 
Mūsų dainininkės Pečiulienė ir 
Levanienė gražiai sudainavo 
po sojo. O viešnia (chicagie- 
tė) A. Nausėdienė gražiai pa
sakė porą eilučių. Po valgiui 
ir programai, prasidėjo šokiai 
prie geros St. West orkestros.

Reikia nepamiršti ir mūsų 
gaspadinių, kurios sutaisė ge
rus valgius, tai d-gės Šimkie
nė, Julė Pupienė, ir M. Bu- 
sienė. O joms gelbėjo J. Sa
vis ir J. Druskis ir kiti.

Tai galima sakyti, kad drg. 
Prūseikos atsilankymas atne
šė daugiau naudos,' negu tikė
jomės. Svarbiausiai, kad (su 
maža išimčia) atnaujinta visi 
“V.” skaitytojai, užrašyta ar
ti dešimties naujų ir surinkta 
gera suma aukų. Nekatrie mes 
išsikaštavome, bet džiaugia
mės geromis pasekmėmis ir 
ačiuojame drg. Prūseikai už 
atsilankymą.

M. Pūkis.
P. S. Dar žymėtina, kad 

drg. Ch. Davis skaniai pajuo- 
kino svečius su savo komiško
mis dainelėmis.

Philadelphia, Pa.
Biskis apie Lyros Chorą

šiais metais daug Lyros
Choro narių apsivedė ir mes
choriečiai linkime jiems daug 
laimės ir geriausio pasisekimo 
jų naujame gyvenime. Nore-' 
tume, kad ir ant toliau jūs bū
tumėt Lyros Choro nariais ir 
veikėjais.

Apsivedė šios poros: Olga 
Norvaišiutė su Staųley Bainoc- 

-ku. Abu yra Lyros Choro na
riai. E. Ųrbiutė su E. Kli
mu. Urbiutė yra choro narė, 
tai linkime, kad ji atsivestų į 
chorą ir savo gyvenimo drau
gą. Trečia pora buvo ameri
konai, dainavo Lyros Chore 
lietuviškas dainas.

Dar kartą visiems vėliname 
daug laimės.

Lyros Choras laiko pamo
kas kiekvieno penktadienio 8 
vai. vakare, po num. 735 Fair
mount Ave. Mes kviečiame 
daugiau jaunuolių ateiti ir įs-

toti į Lyros Chorą. Mes esa
me iš daugelio vietų užkviesti 
dainuoti. Todėį mes norime, 
kad kuodaugiausia įstotų į 
chorą. Mes rengsime šokius 
sykiu su Rusų Choru. Pelną 
dalinsimės per pusę.

Mūsų choro buvęs mokyto
jas J. Bulauka jau senokai ap
sivedė. Jo draugė buvį>\ 
ro narė. Buvusi Lyros Choiso '. 
mokytoja Merkiutė senai1 Ve- ■ 
dus ir jau susilaukė sdnų. 
Linkime daug laimės jų gyve
nimui.

Prašome tėvus paraginti sa
vo sūnus ir dukteris ateiti ir 
įstoti į Lyros Chorą. Juk labai 
smagu ir daug garbės matyti 
savo jaunuolius dainuojant 
mūsų chore. Senieji choro na
riai, atsiveskite naujų narių 
įrašyti į chorą. Visi į darbą!

Visus ir visas kviečiam.
Lyros Choras.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.
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1939 Mėty Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventės 
raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas
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rėjo šelpimo įstaigas, o taipgi suorganizuotos buvo lab
daringos draugystės stokjardų apskrity, bet ten gyven
damas, nieko apie jų darbus nebuvo girdėjęs. Jos .nieko 
negarsindavo apie savo veiklumą, turėdamos daugiau 
atsišaukiančių, negu galėdavo aprūpinti.

* Taip kentė iki ryto. Paskui jam teko vėl važiuoti 
policijos vežime drauge su girtuokliu, savo pačios dau
žytoju, ir sumaišytpročiu, keletu paprastų girtuoklių ir 
peštukų karčiamose, vienu plėšiku ir dviem vyrais, ku- 
riūodu tapo sugauti vagiant mėsą iš skerdyklų. Drauge 
su tais jį nuvežė į didelį pastatą su baltomis sienomis, 
kur žmonių jau buvo prisigrūdę. Priešakyje, ant aptver
to pastolio, sėdėjo storas skaistaus veido asmuo, su rau
donais šlakeliais išbarstyta nosimi. '

Mūsų pažįstamasis, nors neaiškiai, bet suprato, kad 
Čia įvyks teismas. Jis klausė savęs, ar jo auka gali būti 
negyva ir jeigu taip, tai ką jie su juomi padarys? Pakars 
jį, o gal užplaks iki mirties—Jurgis nei kiek nebūtų nu
sistebėjęs ką nors panašaus išgirdęs, nes jis mažai apie 
įstatymus žinojo. Kiek jis nugirdo aplinkui kalbant, tai 

/ Jurgiui pasirodė, kad tas su stipriu balsu žmogus bus 
garsusis teisėjas Callahan, apie kurį Packingtowno žmo
nės labai piktai kalbėdavo.

fe “Pat” Callahan, arba “Rėksnys” Pat (Patrick), kaip 
seniau jis buvo žinomas, pirmiau negu tapo teisėju, pra
dėjo savo karjerą, kaipo skerdykloj tarnaująs vaikėzas 
ir apylinkėje buvo pagarsėjęs peštukas; politikoje jis 

I pradėjo maišytis beveik kai tik pramoko kalbėti ir jau 
/ du miesto urėdu turėjo pirmiau, negu pasiekė pilnus 

metus ir galėjo balsuoti. Jeigu Scully buvo nykštys, tai 
Pat Callahan buvo pirmutinis pirštas tos nematomosios 
rankos, su kuria skerdyklų savininkai laikė prispaudę vi
so apskričio žmones. Ant jokio politikieriaus Chicagoj jie 
tiek nesirėmė, kaip ant jo; o jau nuo senai jis jiems 
tarnavo: dar seniau jis buvo jų agentu miesto taryboje, 

' kur visi buvo tik senio Durham’o tarnai; “pralobusiu 
■pats per save” pirkliu dar tais laikais, kada visas Chi- 
cagos miestas būdavo pardavinėjamas varžytinėse tiems, 

o pirkti. .“Rėksnys”. Pat atsisveikino su mi.ęs- 
ĮMHĮfeftbtedar pradžioje savo'karjeros ir tik’prižiū- 

.Jb'užlaikomas kazyrninkų bei sukčių lindynes ir 
Kgi^lįfuyiavimo vietas. Vėliau, ypatingai jo vaikams pri- 

jis pi a dėjo, priduoti daugiau vertės kitų žmonių 
jkjį^ūpdonei ir pasirūpino tapti policijos teismo teisėju;

Atsišaukimas j Cleveland© Or
ganizacijas ir Pavienius Drau

gus ir Drauges
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas lošia labai svarbią 
rolę mūsų darbininkų gyveni
me. Apsigynimas kasmet prieš 
Kalėdas renka aukas sušelpi- 
mui politinių kalinių ir jų šei
mynų. Taip ir šiemet prieš. 
Kalėdas T.D.A. pasiskyrė už 
tikslą surinkti $25,000.

O šiemet dar reikia pagel
bėti ir politiškiems pabėgė
liams nuo fašistų-nazių žvėriš
ko teriojimo Čechoslovakijoje 
ir kitur.

Už tat mes tarkimės savo 
i kuopų ir organizacijų susirin
kimuose apie tai, aukokime 
patys ir rinkime aukas iš kitų 
tam tikslui.

Čia yra vardai tų, kurie au
kavo kūdikiams biednų šeimų 
dėl pieno fondo, kurių tėvai 
yra užrakinti kalėjimuose tik 
todėl, kad jie kovojo už visų 
darbininkų reikalus. Sukolelę- 
tavo M.,Valentą. Viso surinko 
$2.50. Kiti aukavo po mažą 
sumą. Po 25 centus aukavo 
Charles B., P. Karulis, M. 
Raulinaitienė, M. Valentą, 
William Karinus ir K. V. R.

Lietuvių Literatūros Draugiu 
jos 22 kp. savo susirinkime 
gruodžio 1 dieną iš iždo pa
aukojo $2 politiškų kalinių 
vaikučių pieno fondui. Taipgi 
kuopa išrinko delegatą į Tarp- 
tąutinio :.Dąrbininkų Apsigyni
mo ’ distriktą.'/2.2 ktibpa • prisi
deda su 50,, centų, kaipo mė
nesine duokle.

Tą turėtų padaryti ir kitos 
organizacijos bei kuopos.

M. Valentą.

Sukelta “Vilniai” virš $200
Gruodžio 5 d. drg. L. Prū- 

seika išvažiavo j San Francis- 
co-Oaklandą. Drg. Prūseika, 
saulėtoj ir šiltoj Kalifornijoj, 
nesėdėjo veltui, bet dirbo sun
kiai, sakydamas prakalbas, 
rašydamas laikraščiams ir 
rinkdamas prenumeratas. Ir 
reikia pasakyti, kad jam nete
ko (per išbuvimą 10 dienų) 
nei pamatyti įžymesnių vietų. 
Per šį trumpą laiką drg. Prū- 
iseika pasakė Los Angeles 3 
prakalbas ir sukėlė virš $200 
dėl “Vilnies”, aukomis, pre
numeratomis ir Šerais.

Lapkričio 27 kalbėjo lietu
viams temoje: “Fašizmas ar 
Demokratija,” ir antru atveju 
apie Lietuvą. Labai gerai kal
bėjo ir visiems patiko. Publi
kos buvo du s^k daugiau atsi
lankę, negu pereitais metais. 
Surinkta aukų dėl padengimo 
lėšų, kelionės ir “Vilniai” 
$29.55. Ačiū visiems aukau
tojams. Kadangi aukautojų 
vardus. pagarsinom “Vilnyj”, 
tai čia ir neminėsiu.

Pertraukoj buvo programa. 
L. L. Choras, po vadovyste 
Valent Babič ir Olive Pupis, 
sudainavo porą dainelių. Ir 
drg. J. Zdaiia su d-ge Leva- 
niene po solo. Tai visais 
žvilgsniais prakalbos pavyko.

Gruodžio 1 d. drg. Prūseika 
kalbėjo rusams.

Gruodžio 4 d. Lietuvių Li
teratūros Draugija buvo su
rengus Mrg. - Prūseikai išleistu
vių ir pagerbimo jo 35 metų 
literatinio darbo vakarienę. 
Šioje vakarienėje drg. Prūsei
ka kalbėjo apie naudingumą 
spaudos ir kvietė remti ir

Grįžta dar 160 Amerikiečių 
Liuosnorių iš Ispanijos ,

Le Tour de Carol, Fran
ci j a. — Dar 160 amerikie
čių liuosnorių kareivių per
važiavo iš Ispanijos respub
likos į Franciją, iš kurios 
plauks laivais namo.

Kiekvienas gavo po tris 
pakelius cigaretų ir šiltus 
pusryčius. Bet šie liuosno- 
riai neužmiršo dar 75 savo 
draugų, liekančių Ispanijoj 
ligoninėse, ir iš gautų ciga
retų pasiuntė jiem 75 pake
lius.

Tel. Virjrinia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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.

%

Jei užsakymus reikia Įsiusti 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 vaizdų ar figūrų.

Taipgi prašome pažymėti, kokių kalendorių norite: 
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių yra pažymėtos ir Lietu
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.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

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

Speciališkas Išpardavimas Importuotų Degtinių, 
Vynų ir Konjakų

Fraenkel Club 4 metų senumo
Rye Whisky $1.75— one-rirtu Botu.

Importuota iš čechoslovakijos b
Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

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

Užsakymai telefonu . £ c. n cnoi
greitai atliekami Telefonas Stagg 2-8021

License No. L-389.

Mateušas Simonaviciirs
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREETS BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886
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r Nashua, N. H.
Dėkavojam už Vaišes

Draugės V. Buslavičienės 
surengta vakarienė įvyko lap
kričio 27 d. vakare, 7 Fourth 
St. Susirinko kelios šeimynos. 
Valgiai buvo skanūs. Prie 
to, buVo ir alučio putojan
čio. Svečių buvo ir iš toli
mesnių kolonijų, kaip tai, iš 
Lowellio, d. J. Karsonas su 
savo motere ir dukrele.

Besilinksminant draugams 
bei draugėms prie įvairių val
gių ir gėrimų, atsistoja d. F. 
Buslavičius ir sako: Draugai 
ir draugės, aš turiu ką pra
nešti. Čionais mes vaišinamės 
visi linksmai. Mes turim atsi
minti draugus Ispanijoje, ku
rie kraują lieja už laisvę ir už 
savo tėvynę. Ir prašė, kad 
kiek kas gali paaukautų tam 
tikslui. Drg. J. Karsonas ga
na plačiai kalbėjo tuom klau
simu, primindamas, kaip fa
šistai užpuolė ir žudo mažus 
kūdikėlius, kurie niekam blo
go nėra padarę.

Paskui buvo renkamos au
kos. Aukojo sekamai: V. Bus- 
lavičienė 50 centų; po 25c.: 
J. Karsonas, R. Karsonienė, A. 
Karsokiutė, J. Buslavičiutė, F. 
Buslavičius, P. Buslaviečienė,
-A.' ------------

M. Tartialis, E. Tartialienė, 
P. Banuškiavičius, A. Banuš- 
kiavičiene, A. Fedusiavičius, 
L. Fedusiavičienė ir E. Barau
skienė; S. Barauskas 15 centų.

Viso buvo surinkta $3.65.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 42 kp. čia gerai gyvuo
ja. Narių prirašėme 11 naujų 
ir dar neviskas, mūsų kuopa 
eina pirmyn. Aš prašyčiau 
draugų ir draugių, kad į atei
nantį susirinkimą atsivestumėt 
nors kelis naujus narius. Sten- 
gkimės, draugai ir draugės, 
visi išvien.

Nashviečiai apgailestauja
me draugo Blažonio, kuris ap
leido Nashua. Gerai būtų, kad 
jis grįžtų atgal. Jis mums bū
tų labai reikalingas.

F. Buslavičius.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Bedarbiui, Worcester, Mass. 

—Apie tų trijų vyrų apsinuo
dijimą alkoholiu buvom gavę 
nuo kito korespondendento 
pirmiau ir patalpinome gruo
džio 9 d. “Laisvėje”. Atleis
kite, kad jūsų nedėsime. Be 
to, perdaug rūsčiai išbarate 
tos nelaimės aukas. Juk išsi
gerti pasitaiko ir nekatali- 
kams.

Kova su Fašistais Pietų ir Centralinėj Amerikoj

Amnestija Politiniams Ka
liniams Ispanijoj

Barcelona, Ispanija.—Re
spublika paliuošuos visus 
teismo laukiančius politi
nius prasikaltėlius, apart 
šnipų ir armijos sukilėlių. 
Bus taip pat išlaisvinta 
generolo Franco pritarėjų, 
kurie, tačiaus, nėra nusikal
tę šnipiškais ar išdavikiš
kais veiksmais prieš liau
dies valdžią.

Eina prie Bažnyčių Atida
rymo Ispanijoj

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia įsteigė re
ligijos komisariatą; einama 
linkon atsteigimo viešų pa
maldų. Vyriausybė pareiš
kia, kad jinai niekad neslo
pino religijos; o jei bažny
čios buvo uždarytos, tai to
dėl, kad kunigija naudojo 
jas prieš respubliką. Bet 
valdžia nekliudė daugeliui 
tūkstančių kunigų laikyti 
mišias pusiau-viešose vie
tose ir privačiuose namuose 
ir dalinti sakramentus. Ku
nigam visuomet buvo lei
džiama “dvasiniai patar
naut” ir kareiviams, kurie 
to norėjo.

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
šistų grupę. Tik preziden
tas Robert M. Ortiz, kuris 
yra nemažoj Anglijos politi
kos įtakoj, kiek pradėjo 
varžyti atvirą nazių veiki-

dus kampanija. Tai numylė
tas nazių propagandos bū
das. Dabar, kada Rumuni
joj pradėjo nazius imti už 
sprando, kad tą šalį apsau
gojus nuo nazių pavergimo,

mą.
Brazilijoj, pietinėj daly-

* je yra ištisi miestai, kur 
kalba vokiškai, mokyklos 
yra nazių mokytojų ranko
se. Prezidentas LGetulib 
Vargas, nazių įtakojo, me
tai laiko atgal išvaikė par
lamentą ir paskelbė fašisti
nę diktatūrą. Bet pamatęs, 
kad galia smunka į vokiečių 
nazių agentų — integralis- 
tų rankas, išstojo prieš juos 
ir fašistų organizacijas už
dare. Berlyne prieš tai pa
kėlė baisų skandalą. Italijos 
fašistai saviškiam įsakė 
veikti išvien su hitlerinin
kais. Iš Vokietijos buvo 
pristatyta 25,000 šautuvų ir 

’’ daug amunicijos. Hitleris 
davė fašistams 2,000,000 
markių, fašistai sukilo ir 
apgulė Vargaso palocių. 
Bet masės buvo prieš fa
šistus. Fašistų sukilimas 
nuslopintas. Vokiečių yra 
800,000.

Chile respublikoj vokie
čiai fašistai veda nuolatinę 
propagandą. Didelę turi įta
ką Mussolinio agentai. Spa
lių 19 dieną iš Chile išva
žiavo 6 redaktoriai į Itali- 

į ją svečiuotis. Fašistai save 
vadino naciais ir turėjo 20,- 
000 narių organizaciją. 
Rugsėjo mėnesį fašistai bu
vo sukilę prieš esamą val
džią, bet sukilimą'pralaimė
jo. Vėliau įvyko preziden
tiniai rinkimai ir juos fa
šistai prakišo.

Mexico respublikoj fašis
tai kelia galvą, nors ten de
mokratinis ir organizacinis 
darbininkų judėjimas stip
rus. Mexicoj naziai veikia 
po-priedanga prieš žydus. 
Vienas redaktorius, kuris 
bjauriai rašo prieš žydus, 
atsilošė kėdėj ir pareiškė: 

g ‘ “Aš asmeniškai nieko netu
riu prieš žydus. Aš vedu 
prieš juos kampaniją, nes 
vokiečiai pirkliai UŽ tai ge
rai apmoka.” Jis rodė 
“šventu” paveikslus, ant 
kurių iitos pusės buvo at- 

W spausdinta bjauri prieš žy-

tai jie ir pradėjo vesti bai
sią propagandą prieš “ka
raliaus žydus,” kaltindami 
tame jo meilužę Magdą Lu- 
pescu.

Italijos, Vokietijos ir Ja
ponijos fašistai veržiasi ir 
veikia Pietų Amerikoj ir 
Centralinėj Amerikoj, nes 
tai turtingos šalys. Žibalo 
yra Venezueloj, Meksikoj, 
Colombijoj, Ecuadore ir Bo
livijoj; vario—Peru ir Chile 
šalyse; švino — Bolivijoj; 
plieno, geležies, magnito — 
Brazilijoj. Turtingos tos 
šalys ir kitais metalais.

Japonijos misija aplankė 
Perų, Salvador ir kitas ša
lis. Peru respublika pada
rė su Japonija - prekybos 
sutartį. San Salvador jau 
keli metai atgal pripažino 
“nepriklausomą” Japonijos 
padarą Manchukuo.

Italijos fašistai veltui tei
kia žinias Pietų Amerikos 
laikraščiams. Jie atidarė 
kelis oro kelius Pietų Ame
rikoj ir vis tankiau lėktu
vai skraido per Atlanto 
Vandenyną.

Šie ir daugelis kitų Itali
jos, Vokietijos ir Japonijos 
fašistų žygių verčia Jung
tines Valstijas daugiau su
sidomėti Centraline ir Pie
tų Amerika. Todėl šios ša
lies prezidentas Rooseveltas 
griežtai pareiškė, kad Jung. 
Valstijos neleis fašistams 
įsigalėt Amerikos žemyne.

Šios konferencijos išva
karėse labai buvo sujudę 
Hitlerio, Mussolinio ir Mi
kado šnipai. Jie darė vis
ką, kad dar daugiau įsiga
lėjus. Jeigu Washingtono 
politika ten laimės, tai abel- 
nai bus nemažas fašistams 
smūgis ne vien Pietų ir Cen
tralinėj Amerikoj, bet ir pa
saulyj. Jungtinių Valstijų 
laimėjimas Pan Ameriko-, 
niškoj Konferencijoj būtų 
antikarinių elementų laimė
jimas, laimėjimas demokra
tinės buržuazijos.

D. M. š.

PAJIEŠKOMI
1. ALEKSANDRAVIČIUS, VIK

TORAS, Danieliaus sūnus, kilęs iš 
Telšių apskr., Varnių valsč., Palūkš- 
čių km. Išvykęs j Jungtines Ameri
kos Valstybes 1913 metais. Prieš še- 
šioliką metų jo adresas buvo toks: 
104 P. O. Box, Lewiston, Maine.

2. BAGINSKIS, JONAS, išvykęs 
j Jungtines Amerikos Valstybes 1934 
metais, prieš metus gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

3. BAGINAS, KAZYS (tėvas) ir 
BAGINAS KAZYS (sūnus), manoma 
kad prieš 10 metų mirė Brooklyn, 
N. Y. Žinantieji prašomi apie juos 
pranešti.

4. BRASLAUSKIS, ANTANAS, ir 
jo brolis KAZIMIERAS, iki 1938 
met. vasario 17 d. gyvenę Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, P. O. 
Osage, W. Va., Box 72. Jie abu ne
vedę. Turima žinių, kad Antanas 
Braslauskis 1937 met. rugpjūčio 11 
d. miręs. Kazimieras Braslauskis 
buvo Didžiojo Karo invalidas ir 
gaudavo pensiją.

5. DZINKUS (DZENKEVIČIUS), 
KAZYS, prieš Didįj. Karą išvykęs j 
Jungtines Amerikos Valstybes. Iš
vyko jau senas žmogus, turėdamas 
virš 60 metų amžiaus. Manoma, kad 
kilęs iš Tauragės apskr., Naumiesčio 
valsč., Adamavos kaimo. Kame 
Amerikoje apsigyveno, nežinia.

6. JASINSKIS (JOHSON), IG
NAS, ir jo brolis LEONAS (LI- 
WAY); Ignas išvyko į Jungt. Am. 
Valstybes 1910-1911 m. ir gyveno Bc- 
tol, Wyrmont (Vermont?) apylinkė
je. Yra žinoma, kad 1913 metais jis 
gyveno Frankfort, Men. (Maine?). 
Leonas Jasinskis (Liway Johson) 
1895 metais išvyko į Čikagą. Turėjo 
tris vaikus. Abu broliai gimę Lyda- 
vėnuose.

7. JOCAITIS, HERMANAS, kilęs 
iš Vidkiemių kaimo, Pagėgių apskr., 
š. m. spalių mėn. gyvenęs 546 E. 
136th St., Bronx, N. Y.

8. JOCIUS, LIUDVIKAS, prieš 
10 metų gyvenęs Brockton, Mass., J 
Batol St., netoli pašto. Buvęs pasi
turintis. Manoma, kad kilęs iš Ra
seinių apskr., Kelmės valsč., Degu
čių kaimo.

9. JUCAITIS, ANTANAS, (AN
THONY EUKAITIS), atvykęs I 
Jungtines Amerikos Valstybes, ro
dos, apie 1909 metus. Buvo vedęs. 
1925 met. Gyveno R. F. D. Nrr 4, 
Bideport, Me. Vėliau, rodos, persi
kėlė į Bostoną.

10. JURGELEVIČIUS (JURGE- 
LA) VINCAS, kilęs iš Plokščių 
valsč., Šakių apskr., Pašiurksčių k. 
(dėdėnų k. prieš D. Karą). Dabar 
jis būti! apie 49 metų amžiaus. Į 
Ameriką išvyko 1909 metais. Iš pra
džių jis gyveno Pottsville, Pa., vė
liau persikėlė į Cleveland, Ohio. Yra 
žinoma, kad jis ten gyveno apie 
1912 metus.

11. KASPERAVIČIUS (KAS
PER), ADOLFAS, Antano sūnus, iš
vykęs į Jungtines Amerikos Valsty
bes 1923 metais. Apsigyvenęs 1710 
So. Front St,, Philadelphia, Pa., vė
liau persikėlęs į 3333 Livingston St. 
Philadelphia, Pa. Jau 9-10 metų, 
kaip nėra apie jį jokių žinių. Ma
noma, kad miręs.

12. KLEIRA, JUOZAS, gyvenąs 
Ontario Provincijoje, Canadoje. Ras
tas jo atsargos liudijimas Nr. 4083 
ir dvi fotografijos. Savininkas pra
šomas atsiliepti.

13. LEIKA, LIDVIKAS, Antano 
ir Barboros sūnus, gimęs 1876 me
tais, Kušelių k., Užpalių parap., Ute
nos apskr.; į Ameriką išvyko J913 
metais iš Rygos, kur dirbb gumos 
fabrike “Provodnik.” Yra žinoma, 
kad 1928 metais jis gyveno Brook- 
lyne, N. Y.
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Siųsdami bazarui daiktus adresuokite:

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 susirinkimas įvyks 

gruodžio 14 d. A. Tenio Svet., Win
ans Ave. ir 16th St. Pradžia 8 v. v. 
Prašome visų narių dalyvauti šiame 
susirinkime, nes rinksime naują val
dybą 1939 m. ir turime kįtų svarbių 
dalykų aptarti. — C. Andriūnas, 
sekr. (291-292)

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

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio komiteto nariai įsitė- 

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, Rašt. (290-292)

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

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

RISZKUS (WILLIAM) VIN- 
prieš D. Karą išvykęs į Jung- 
Amerikos Valstybes iki 1921 
gyvenęs Atlasburg, Pa. Dir-

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8 

Nėra valandų sekmadieniais

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTĖR-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

1

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Mt

Tel. Evergreen 7-2375 L-1370

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE
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“Laisves” Name

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

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas • 
visokių likerių.

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y,
Kampas Maujer St., Tert Eyfck PTojebt.

14. LIUPNICKAS, PRANCIŠKUS, 
1910-19111 metais išvykęs iš savo 
gyv. vietos, Rudžiskos geležink., 
Trakų apskr., ir apsigyvenęs iš pra
džios Milval, Mass., o vėliau kavai, 
Mass.

15. LUCKUS, PIJUS, ir jo brolis 
ANTANAS, išvykę į Ameriką, Pijus 
— 1910 matais, o Antanas — 1909 
metais. Pijus 1920 metais gyveno S. 
Boston, Mass. Dalyvavo Didžiajame 
Kare, kaipo Amerikos kareivis. An
tanas 1914 metais gyveno Cam
bridge, Mass.

16. PAŠKEVIČIUS, KASPERAS, 
kurio adresas 1929 metais buvo šis: 
The Public National Trust Bank, 
177 Broadway, New York, N. Y.

17. RAMANAUSKAS, FELIK
SAS, Mykolo sūnus, manoma, kilęs 
iš Normainių k., Šėtos valsč. Kėdai
nių apskr. Yra žinoma, kad 1922 
metais jis gyvenęs 1755 Park Ave., 
New York, N. Y. Žinantieji apie Fe
likso Ramanausko gyvenamąją vie
tą, prašomi atsiliepti.

18. KUN. REMEIKA, SILVEST
RAS, buvęs ilgą. laiką Brooklyne 
Karalienės Angelų parapijos klebo
nu. žinoma, kad 1935-36 metais sir
gęs.

19. 
CAS, 
tines 
betų
bęs anglių kasyklose ir turėjęs ūkį.

20. STENHAM, JAN, 1913 metais 
išvykęs į Jungtines Amerikos Vals
tybes ii' apsigyvenęs Tamaqua mies
te, kame dirbo kasyklose. Manoma, 
kad jis kilęs iš Diržionių kaimo, Be
tygalos valsč., Raseinitj apskr. Iš 
Tamaqua miesto laiškus rašo iki 
1922 metų.

21. ŠULINSKAS, JONAS, Jono 
sūnus, prieš 40 metų išvykęs į 
J. A. V. ir, manoma, 1896-1898'me-

tais miręs Wilkes-Barre mieste. Tu
ri apie jį daugiau žinių prašomi at
siliepti.

22. VAIDILA, KAZIMIERAS, ki
lęs iš Viaguvos miestelio, Raseinių 
apskr., atvyko į Ameriką prieš 37- 
38 metus. 1914 metais jis gyveno 
Wilkes-Barre mieste kur dirbo ka
syklose.

23. ŽABRAUSKAS, VLADAS, gy
venęs 1937 metais Rot. 58, Bat. 61 
Albany St., Schenectady, N. Y.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti ir pranešti 
savo adresą. Rašyti: ,

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

16 W. 75th St., New York, N. Y.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

v. v. įvyks Aido Choro susirinkimas, 
visi draugai malonėkite pribūt.

(290-291)

“LA IŠVEŠ” BAZARAS
Bazaras Bus Keturias Dienas

Vasario 10,11,12,13 February

• “LAISVES” ADMINISTRACIJA
• 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Tefefonas: Humboldt 2-7964

Yod vVill be surprised when yoti see oiir 
New Large Headquarters.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS

Arti Graham Ave. Brooklyn
KALĖDŲ specialai

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

Rankiniai Laikrodėliai —- Wrist Watches 
nuo ...................................................................
17 KaValkų pasidabinimui setas. (17 Piece
Dresser Set) , . . . .........................................
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ASHLAND . . . Tiny new square style Gruen. Yellow 
gold filled case, 17 jewel Precision movement....$39.75

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

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tek Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen 
viČiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama toliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas Ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Rtitter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pd&tties Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

, Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NwYorko^/Z^/zfeZliifov
Slinkiai Serga Draugė 

Rugienienė
Mergenthaler Vėl Atnaujino 

Derybas su Unija; Strei- 
kierią Mitingas

Sekmadienį, 11 d. gruodžio, 
sužinoję, kad Huntingtone 
serga draugė Rugienienė, su
sitarę,— Valiulioniai, Meškiai 
ir Paukščiai, — nuvykome at
lankyti. Bet savo tikslą ne
pilnai atsiekėme. Ligonė taip 
silpna, kad lankytojai jau ne-1

1 so.

Mergenthaler firma pereitą 
penktadienį vėl atnaujino de
rybas su unija dėl užbaigimo 
streiko, 
madieni. 
pirmu 
streiko

Derybos tęsėsi pir-
Unija mano, kad 

kartu nuo pradžios 
derybos rodo progre-

Kad nariai galėtų išreikšt
gali ją lankyti. Mat, svar
biausias žmogaus kūno apara
tas—širdis—atsisako tarnauti, savo valią tose derybose, uni 
Gydytojas duoda įčirškimus ir. ja šaukia masinį narių 
tik tuomi priverčia širdį dar rinkimą 
dirbti.

Pasikalbėję atskirame kam- Į Liaudies Mokykloj 
baryje su draugu Rugienium 
ir drauge Gaškauskiene, kurią 
ten radotne, grįžome namo 
nesimatę su ligone.

Draugai Rugieniai savo lai
ku gyveno Brooklyne ir per 
visą laiką rėmė darbiniu kiš
ką judėjimą.

Linkime draugei Rugienie- 
nei pasveikti.

V. Paukštys.

SUSl- 
šiandien, antradienį, 

gruodžio 13, 8 vai. vakaro, 
No. 157,

850 Kent St., tarp Myrtle ir 
Park Avenues, Brooklyne. čia 
bus raportuota apie derybų 
pasėkas. Tik su unijos knygu
tėmis ar pikietų kortomis ga
lės įeit į mitingą. S. D.

E. New Yorko ir Richmond 
Hill Kuopą Vakarienė

VISA ŠAPA PARĖMĖ 
NAZIŲ AUKAS

Form-Fitting Slipper Co., 
Inc., 134 Spring St., N. Y., 
visi darbininkai liuosnoriai už
sidėjo sumokėt 10-tą nuošim
tį savo algų pagelbai nuken
tėjusių nuo nazių persekioji
mo. Tarp darbininkų randa
si italų, žydų, amerikonų, ai
rių ir lenkų.

Registracijų Metu Komunistą 
Partija Gavo 500 Narių

Pirmomis penkiomis registra
cijų dienomis Komunistų t’ar- 
tijon gauta 500 naujų narių, 
kaip praneša Komunistų Par
tijos New Yorko Valstijos 
Komitetas. Raginama smar
kiau pasidarbuoti, kad dau
giau gauti, nes skersai ir išil
gai valstiją randasi dar tūks
tančiai partijos rėmėjų ir 
simpatikų, kurie, prie gero 
narių pasidarbavimo, sutiktų 
tapt nariais.

Nariai, kurie dar neužsire
gistravo—negavo naujos kny
gutės, prašomi šios savaitės 
mitinguose tai padaryti. Tai 
lengva pareiga, tačiau jos ne- 
atlikusieji nesiskaito nariais 
gerame stovyje, dėlto reikia 
ją atlikti be atidėliojimo.

Gruodžio K) d. ALDLD 185 
ir LDS 13 kuopos buvo suren
gę vakarienę Logan Inn sve
tainėje. šioje kolonijoje ki
tokių pramogų nei negalima 
surengti. žmonės išsimėtę. 
Buvo bandyta rengti prakal
bos ir kitokios pramogos, bet 
be pasekmių. Vakarienės turi 
geras pasekmes ir visuomet 
publikos susirenka, ši vaka
rienė irgi pilnai pavyko. Tei
sybė, rengėjai pelno mažai tu
rės, nes vakarienę davė gerą, 
bet užtai publiką patenkino.

Vakarienės surengime pasi
darbavo sekamos gaspadinės: 
Jakštienė, Sadauskienė, Vini- 
kaitienė, Bieliauskienė, Mise
vičienė ir Verkutienė. Prie jų 
prisidėjo ir drg. Brusokas. Į 
stalus patarnavo Emilija Kli- 
maitė, Aldona Bernotaitė ir 
Elena Katkevičiūtė.

Varde rengėjų gaspadinėms 
ir patarnautojams tariu šir
dingai ačiū.

V. Paukštys.

Lietuvių Atletų Kliubas 
Turėjo Puikią Vakarienę

K.

M.

Savaitiniai {mokėjimai nuo 25c iki $25

Jeigu jūs dar nesate vienas iš laimingos šeimynos mūsų 
Kalėdinių Taupytojų, tai mes širdingai kviečiame 

jus prisidėt prie mūsų 1939 m. Kalėdinio Kliubo.

Shafer, 
kowitz, 
plėšime 
m ynų
krautuvės, uždaryti kalėjiman . Waltono 
iki naujo teismo. rodo labai tvarkus.

“Džiūrei” nesusitarus, J.
23 m., ir Ben Mar-
32 m., kaltinami iš- 
$6,000 vertės brangu- 
iš Waldof - Astoria

Per $400,000 yra išmokama laimingiem 7,000 narių. 
Matant, kaip entuziastiškai jie iš naujo prisideda, 

mes tikrai galime sakyt, kad bus

DIDESNIS IR GERESNIS”

Rašykite ar asmeniškai klauskite tolesnių informacijų

Dime Savings Bank of Williamsburgh

Musų 1939 m. Kalėdinis Kliubas

KALĖDŲ KLIUBAS KITĄMET

L

alaus užsigert.
kambariai pertaisyti, 
Baras didelis. Billy 
gaspadoriavimas iš-

Pereitą sekmadienį Lietu
vių Atletų Kliubas savo name 
turėjo surengęs labai puikią 
vakarienę. Svečių buvo tiek 
daug, kad visuose savo kam
bariuose negalėjo sutalpint. 
Tik pirmajam stalui pradėjus 
skirstytis, pasidarė vietos 
liau pribuvusiem. Valgių 
vė gerų ir daug ir dar po 
rą stiklų

Kliubo 
išpuošti.

vė-
da-
po-

Virš Septynias Dešimt Ketverl Metai Patarnavimų

HAVEMEYER ir SOUTH FIFTH STREETS
(Prie pat Williamsburgh Tilto Plazos)

TūtcHnoiai PacitiLc I bar tebesiranda Greenpoint Ii- 
1 UnoldllUldl I dailino Igoninėj. Tai labai ištikimas 

ir nenuilstantis darbuotojas 
darbininkų labui. Išrinkta d. 
Banaitienė ir Lazauskas nuo 
kuopos jį aplankyti.

Perrinkta kuopos valdyba. 
Organizatorium išrinktas A. 
Mureika, raštininku — J. Ko
vas, fin. raštininku — J. La
zauskas, kasiere — Rušinskie- 
nė, knygium — G. Kuraitis. 
Senoji valdyba, tikimės, seka
mam susirinkimui pagamins 
labai gerus raportus iš kuopos 
veikimo šiais metais, tokiu bū
du priduos daugiau energijos 
naujai išrinktai valdybai ir na
riams gerai darbuotis ateinan
čiais metais.

Kuopos Koresp.

Veteranus
Abrahomo Lincolno Briga

dos Draugai planuoja paradą 
sutikimui grįžtančių iš Ispa
nijos lincolniečių, kurių 150 
pribus laivu Paris šį ketvir
tadienį.

Unijų atstovai sudarys gar
bės sargybą prie dokų. Po 
pasitikimo, minia maršuos į 
Madison Square Park, kur 
prie Amžinojo žibinto bus 
padėta' vainikas atminčiai 
amerikiečių liuosnorių, kurie 
krito kovoj už demokratiją 
Ispanijoj.

Maršavimo linija bus pa
skelbta vėliau.

Tarpe 150 sugrįžtančių ran
dasi grupė žymių Lincolno 
Brigados viršininkų, tame 
skaičiuje Milton Wolff, How
ard Goddard, Leonard Lamb, 
James Bourne, Frank Rodgers 
ir Alvah Bessie.

Grand Avenue, tarp New
town Creek ir Brown Place, 
Maspeth, neužilgo 
geresnes šviesas.

PROTESTAS PRIEŠ WPA 
DARBU MAŽINIMĄ

United American Artists, 
CIO, ir Workers Alliance 
gruodžio 13-tą, 4 vai. po pie
tų, pikietuos Federal Arts 
Bildingą protestui prieš nu
matoma atleidima iš darbo 
1,500 to projekto darbininkų.

Kritusiems Jūrininkams 
Pagerbt Mitingas

Ketvirtadienio vakarą, gruo
džio 15-tą, New Yorko ren
giamas didžiulis masinis mi
tingas pagerbt-paminėt Ispa
nijos demokratijos gynime kri
tusius jūrininkus.

Minimų garbės sąraše, tarpe 
kitų, randasi Harry Hines 
Hall, Joe Bianco, Robert 
Pick, William Wilhousen, Wil
liam Hathaway, James Byrne, 
Wallace Burton, Robert Reid, 
Tom Nelson, James Dotherty, 
Daniel Hutner, Ralph Green
leaf, Eric Nyberg.

Mitingas bus Webster Hall, 
11th St. ir 4th Ave., New 
Yorke. Kalbės William Z. 
Foster, Roy Hudson, I. Am- 
ter, Henry Forbes, kapitonas 
Martin IJo.urihan ir kapz Carl 
Bradley. Rengia Kom. Par
tijos pajūrio sekcija.

Iš LED 1 Kp. Susirinkimo
Susirinkime, įvykusiame per

eitą ketvirtadienį, iš raportų 
pasirodė, kad naujų narių 
gaunama nema'žai, bet yra 
dar daug senų su užsivilku
siomis duoklėmis. Draugai ir 
draugės, malonėkite užsimo
kėti ir atsiimti knygą “ūka
nas” ir žurnalą “šviesą.”

Parengimų komisija rapor
tavo, kad daktaras Petriką ir 
inžinierius Gabrėnas yra pri
sirengę duoti labai įdomias 
paskaitas artimoje ateityje. 
Sekantis kuopos susirinkinjas, 
įvyksiantis sausio menesio 
trą ketvirtadienį, bus su 
skaitomis.

“Vilnies” išleistą 1939
kalendorių kuopos nariai pla
tins taip greitai, kaip tik gaus 
iš spaudos.

Į tarptautinę konferenciją 
gelbėjimui Čechoslovakijos 
demokratijos, įvykstančią 17- 
tą gruodžio, išrinkta 
gatai. Į Amerikos 
Kongreso Brooklyno 
konferenciją išrinkta 
tų. Įvyks sausio 8,
Liet. Amerikos Piliečių Kliu
bo svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Mūsų kuopos narys d. K. 
Balčiūnas sunkiai sirgo ir da-

an- 
pa-

m.

du dele- 
Lietuvių 
Skyriaus 
10 dele- 

1939 m.,

pat reikalinga, kaip duona. 
Dažymo-valymo drabužių in
dustrijos darbininkai dėlto pa
aukojo po valandą pereitą 
ketvirtadienį per pietus. Daly
vavo 25,000. Atlaikė daugybę 
mitingų, kuriuose pareiškė so
lidarumą persėki ojamiems 
broliams nazių Vokietijoj ir 
surinko virš $3,000 remt pa
bėgėliams nuo nazių teroro.

Tinkamiausia Kalėdoms Dovana!

Antrad., gruodžio 13, 193$

% ■ W.

Pasirink geros kokybės-čeverykus savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems iš lietuviškų krautuvių, tokia do
vana nuolat primins apie nuoširdų jųjų parūpintoje ir 

tuo pačiu sykiu paremsi savo lietuvišką įstaigą.
Jūsų parama bus visuomet įvertinama su tikru nuoširdu
mu. Tad, leiskit mums tarnauti jums dabar ir toliau su

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

BROOKLYN, N.409 GRAND STREET

Clement Vokietaitis

N. Y.

Open Day and Night

RHEA

Office Phone 
EVergrcen 8-1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

STREET
N. Y.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. priešmetinis susirin-

Managed by

TEITELBAUM

d., 7 v. v. 79 Hudson Ave. Visi na
riai būkite. Turėsime išrinkt naują 
valdybą ir kitus’ reikalus atlikti. —- 
Valdyba. (291-292)

Milčiaus krautuvėse rasite didelį pasirinkimą visokios 
rūšies batų ir batelių bile šeimos nariui.

168 GRAND 
Brooklyn,

Tel. Evergreen 8-7171

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

Sun. all day and night

Bridgewaterio Lietuvių Darbininkų Išdirbystės, 
tikrai geros kokybės avaline.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn

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 dėl apkalbėjimo. — 
Sekr. C. NeČiunskas. (290-292)

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

■

Daktarai Sakosi Nekalti
Dr. Louis Duke, 551 Bed

ford Ave., ir jo sekretorė Mrs. 
C. Fodor, taipgi dr. Willard 
Muilins, 678 Bergen St., ir 
vaistininkas I. Cohen, 314 
Sumter Ave., teisme sakėsi 
nekalti dėl mirties Margare- 
tos Davis, 25 m., 241 Sum-* 
ter Ave. Ji mirė d-ro Duke 
patalpose. Sakoma, kad jinai 
mirusi nuo nelegalės operaci
jos. Abu daktarai sulaikyti 
be kaucijos.

gausianti kimas įvyks trečiadienį, gruod. ’ 14

Majoras LaGuardija Gimta
dienį Gydėsi “Šaltį”

Majorui LaGuardijai perei
tą sekmadienį suėjo 56 metai. 
Gimtadienio iškilmes jis pra
leido namie gydydamasis 
“šaltį” ir skaitydamas sveiki
nimus.

Kovų Fronte
Gertrude Woolsey, pikiete, 

policijos parmesta ant žemės, 
prie Mergenthaler šapos, niks
telėjo kojos\ riešelį. Policija 
ėmė stumdyt pikietus, kada 
einant iš šapos inžinerijos ir 
ofisų darbininkams, kurie ne
buvo išmesti iš darbo, kilo de
monstracija. Policija privertė 
pikietus prasiskirt, kad pada
lyt išeinantiems platų taką.

Streikas tęsiasi virš trys sa
vaitės prieš firmos užsimoji
mą nukirst algas 10%. Strei
ke yra ir lietuvių.

Jau senai tęsiasi darbinin
kų streikas prieš Renwood 
Chair Co.* Long Island City.

Didesnė pusė miesto trokų, 
kursuojančių tarp N. Y. ir ki
tų valstijų, sulaikyta dėl Mo
tor and Bus Terminal Check
ers, Platform ir Office Work
ers lokalo streiko. Reikalauja 
8 vai. darbo dienos ir garan
tuot 8 vai. darbo, vieton esa
mų 4. Trokmanai nestreikuo
ja, bet nedirba dėl paramos 
streikieriams. Tūli .bosai jau 
rašosi sutartis.

WPA, Darbininkų 
griežtai pasipriešino 
WPA darbininkų 
mių. Pasmerkė šį 
sumanymą, kaipo 
nišką. Kovos prieš
šalpos pinigų tam tikslui.

Unija 
ėmimui 

pirštų žy- 
Somervell 

neameriko- 
eikvojimą

Maliorių 18-ji Taryba pa
reikalavo, kad policijos komi- 
sionierius Valentine ir vyriau- 
sis New Yorko teisėjas ištirtų 
policijos nuovados 80-tos apsi
ėjimą su areštuotais. Ten bu
vo uždarytas pikietas Philip 
Kuggel sykiu su 40 kitų pikie- 
tų, areštuotų prie Turner To
wer savaitė atgal penktadienį, 
o sekmadienį jis mirė širdies 
liga. Unijos atstovai atkartoti- 
nai nurodinėję Kuggelio svei
katos stovį, bet policija ne
kreipė domės.

United Meat Workers, CIO, 
atsikreipė į majorą veikt iš
vengimui generalio streiko 
prieš “Big Four”—keturias di
džiąsias mėsos pakavimo fir
mas: Cudahy, Wilson* Ar
mour ir Swift. Jos atsisako 
nuo kolektyvių derybų. Jei ne
bus prieita derybų, streikas 
prasidės gruodžio 12-tą. •

Laisvė žmogaus gyvenime taip

Nepraleiskite progos ir nepirkite kitur nepasiteiravq apie šias prekes 
Stasio Milčiaus krautuvėse.

Milchius Shoe Shops, Inc
235 Grąnd St. Near Driggs Avenue Brooklyn, N. Y<
56-27 Clermont Ave. Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave. Maspeth, L. I.
69-21 Grand Ave. Maspeth, L. I.

Išdirbėjai Gražią Rakandą Virtuvei 
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

Brooklyn, N. Y.
Roebling St?)' 

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė Wiiliamsburgh’e

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; pasam

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.5

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
Salui esant, ir 

adidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi fltmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6111

Specialis Geras Pirkinys 
Amber Cream Straight Bourbon Whisky 

2'/2 metų senumo, 90 proof Distiliuotas PennsylvanijoJ , 

79c pt. $1.49 kvt.
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ KOŠIŲ GĖRIMŲ

iMIliMlffllIlIlMIilMIM

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

incas J. Daunora
.apTiekorius

aptieka
^TUVIS PAS LIETUVI

^229
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