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g EgalNaziai Vilio ja Lietuvą i Slastus
ponių apgaudinėtojas, va-j s lL
gišius, kyšininkas, veidmai
nys ir, kadaise, buvo kal
tintas net žmogžudystėje! 

Jo profesija: šnipinėji
mas, bet šnipinėdamas, jis 
krovėsi lobius visokiomis

Kaune Prisėta Vokiečių Nazių Lapelių— 
Reikalauja Įstatyt Voldemarą j Valdžią

— a

NAZIAI BOIKOTAVO LAIKRAŠTININKŲ P0K1LĮ 
LONDONE, KAD-ANGLŲ PREMJERAS REI

KALAVO MANDAGUMO NAZIŲ SPAUDOJ

Hitlerininkai Perspėja Lietuvą Nelaukt 
Pageltos iš Anglijos ar Francijos ę

šunystėmis. Jis tarnavo 
Vokietijos kaizerio šnipu, o 
paskui—šnipu USA teisin
gumo ministerijoj, prezi
dentą u j ant Hardingui. 
Kiekviena šelmystė jam bu
vo pateisinta, jei tik jis ga
lėjo gauti iš jos pinigų.* sjc *

Kadaise šis sutvėrimas 
tarnavo negarbingai išgar
sėjusiai National Civic Fe
deracijai, kaipo komunistų 
gaudytojas. Jis tuomet skel
bė turįs dokumentų įrody
mui, būk Amerikos komu
nistus užlaiko “Maskvos 
auksas.” Jis buvo susidėjęs 
su New Yorko miesto poli
cijos viršininku Whalenu ir 
net pagamino klastingus 
dokumentus, būk ištikrųjų 
Sovietų vvriausybė savo pi
nigais užlaikanti Amerikos 
komunistus.

Tokis tasai Means buvo 
šelmis! * * * •

O visgi Means numirė 
kalėdamas 15-ka metų ter
miną. Įkliuvo jis tuomet, 
kai buvo pavogtas ir nužu- 
dvtas Lindberghu vaikas. 
Tūla minkštaširdė, bet pai
ka kapitaliste, Evelvn 
Walsh McLean, panorėjo 
surasti Lindberghu vaikva- 
gį ir tuo išgarsėti. Na, ir 
kas gi kitas pasisiūlys jai 
patarnauti, jei ne Means!

Jis sakė: Duok man, ma- 
dame, $104,000, tai aš pri
statysiu tau lakūno vaikva- 
gį. . * * *

Tamsi bobulė patikėjo 
Meansui ir tą sumą davė, 
bet pinigai buvo suženklin
ti.

Tik už kiek laiko poniu
tė McLean pamatė, kad ir 
ją Means negarbingai ap
gavo. Jinai patraukė jį teis
man ir ten jis gavo 15-ką 
metų kalėjimo. Tačiau su
ženklintų pinigų paminėtoji 
ponia ir po šiai dienai ne
atgavo !

Means’as — visuomenės 
brudas. Tai išdavas kapita
listinės santvarkos, kur vis
kas remiasi tik pelnu, tik 
doleriu! 

* * *
Kai Vitaitis redagavo 

“Tėvynę”, jis nepaprastai 
sielodavosi, jei kuris kitas 
laikraštis parašydavo apie 
SLA reikalus.

Bet šiandien, kai Vitaitis 
redaguoja “Vienybę”, jo 
laikraštis daugiausiai už
pildytas SLA reikalus lie
čiančiais straipsniais — me
lagingais, tikruosius faktus 
iškraipančiais! ♦ * *

Smetona priėmė prisiegą

Klerikalu Organizacijos Vadas Bendradarbiavęs su Naziais

Kaunas. — Mieste plačiai 
paskleistą ir primėtyta la
pelių su naziškais atsišau
kimais prieš Smetonos vai-

EXTRA!
Italijos ir Vokietijos val

dovai skelbia išnaikinimo 
karą prieš tuos smulkius ir 
vidutinius biznierius, kurie 
pilnai neremia fašistų. To
kius italus ir vokiečius jie 
vadina “baltaisiais” žydais.

Shanghai gruodžio 14. — 
Pranešama, kad Japonija 
jau kreipėsi į Chinijos val
džią baigti karą ir taikytis.

New York. — Unitarų 
bažnyčios kunigas L. M. 
Birkhead spėja, kad fašis
tinis katalikų kunigas C. E. 
Coughlin nori tapt Ameri
kos Hitleriu.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt as užgyrė 
skyrimą dar $1,900,000,000 
paskoloms mažų namų tai
symui ir gerinimui.

Madrid.— Liaudiečiai pa
kasė ir išsprogdino minas 
po fašistu apkasais vaka
riniuose Madrido priemies
čiuose; suardė svarbias fa
šistų pozicijas.

PASMERKITE GORMA- 
NĄ, CIO ARDYTOJĄ!

Washington. — Jungtinės 
Audėjų Unijos pirmininkas 
Fr. J. Gorman stengiasi at
plėšt šią uniją nuo CIO ir 
prijungt Darbo Federacijai. 
Jis taip pat šaukia Auto
mobilių Darbininkų Uniją 
pamest CIO ir eit j Federa
ciją.

Lietuviai audėjai ir au
tomobiliu darbininkai, pa
smerkite tą ardytoją!

savo seime, kaipo naujas 
krašto prezidentas, kuriuo 
jis manąs būti dar septy- 
nius metus!

Jis prižadėjo tarnauti 
Lietuvai, kaip tarnavęs: iš
tikimai, gražiai. Bet jis Lie
tuvą taip “nutarnavo,” kad 
šiandien ji išsižadėjo Vil
niaus, o Klaipėda grąsina 
atsiskirsianti nuo Lietu
vos !

Jis ne prezidentas, bet 
diktatorius. Jis tarnavo ir 
tarnauja ne Lietuvai, ne j oš 
žmonėms, o tautininkų par
tijai, fašistams!

džią. Tie lapeliai spausdinti 
Vokietijoj arba Klaipėdos 
krašte, sako Lietuvos val
džia. Jinai viešu pareiški
mu kaltina “svetimus rate
lius” (Vokietijos nazius), 
kaip kurstytojus prieš 
Smetoną.
Naziai Reikalauja Volde

maro Valdžios
Areštuotas “Bistras Die- 

lininkaitis” ir 8 kt. “dešinie
ji” fašistai yra draugai se- 
niaus buvusio Lietuvos mi- 
nisterio pirmininko A. Vol
demaro, kuris palaiko Hit
lerio pusę. — Voldemaras 
dabar veikiąs iš “Franci
jos.”—“Bistras Dielininkai- 
tis” yra vadas Jaunųjų Ka
talikų Organizacijos kaip 
sako Associated Press.

Pranešama, jog Hitleris 
reikalauja priimt Voldema
rą j Lietuvos valdžią.

Kaunas. — Čia buvo šau
kiama konferencija užsie
ninių ministerių Latvijos, 
Estonijos ir Lietuvos gruo
džio 19 d. Bet dėl naziškų 
fašistu subruzdimo Lietu
voj ta konferencija liko ati
dėta neribotam laikui.

SACCO-VANZETTI GALĖJO 
GYVENT IKI 82 METU...

Cambridge, Mass. — Kai 
kurie Harvardo Universite
to studentai suruošė pokilį 
buvusiam to universiteto 
prezidentui A. L. Lowell’iui, 
sukaktyje jo 82 metų am
žiaus. Iš pradžios viskas ėjo 
smagiai ir sklandžiai, kaip 
pašmeruota; bet kada po
nas Lowell pakėlė lėkštę 
(torielką), atrado kortelę 
su parašu: “Sacco ir Van
zetti būtų galėję dagy vent 
iki 82 metų amžiaus.” To
kias korteles rado ir dabar
tinis Harvardo prezidentas 
J. B. Conant ir kiti svečiai, 
kaip “musę perkandę.”

Harvardo U n i v e rsiteto I 
ex-prezidentas Lowell buvo 
narys komisijos, kuri už
gyrė teismo nuosprendį 
prieš darbininkų vadus 
Sacco ir Vanzetti, ir jiedu 
tapo nekaltai su deginti 
elektros kedėje.

Washington. — Senato
rius Fr. Van Nuys įneš kon
gresui išleist griežtą įsta
tymą prieš negrų lynčiavi- 
mą.

Varšava. — Valdžia už
darė devynias lenkų maso
nų kuopas.
Today

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain labai palan
kiai kalbėjo apie Vokietiją 
laike užsieninių laikrašti
ninkų pokilio ir sakė, kad 
jis turįs pasitart su Anglų 
seimu pirma, negu pradės 
derybas su Vokietija dėlei 
perleidimo jai tūlų koloni
jų-

Bet Chamberlain apgai
lestavo, kad tūli nazių laik
raščiai išvadino “pašlemė

Automobiliu Kompani- Roosevelto Priešas Le- 
jos Papirkinėjo Ameri
kos Armijos Oficierius
Washington. — Eina tar

dymas prieš tūlus aukštus 
karininkus Amerikos armi
jos. Buvęs General Motors 
automobilių korporacijos 
agentas Fr. E. Speicher liu
dija, -kad ta korporacija 
per jį papirkinėjo genero
lus; už tai jie pakeitė pla
nus karinių automobilių, 
užsakytų šiai korporacijai; 
todėl tie automobiliai buvo 
pastatyti be naujausių pa
gerinimų.

Speicher “paskolinęs” ge
nerolui Al. C. Williams’ui 
$4,500 General Motors pini
gų, o Williams pasidarba
vo,, kad General Motors 
gautų daugį karinių auto
mobilių užsakymų. Už tai 
gen. Williams jau pirmiau 
išmestas iš armijos.

Speicher iškėlė aikštėn, 
kad ir Fordo ir Chryslerio 
automobilių fabrikantai pa
pirkinėjo armijos oficierius, 
idant daugiau gaut valdžios 
užsakymų.

Teisman patraukta ir 
newyorkieciai Joseph ir 
Nathan Silvermanai, kad 
jie su , kyšių pagelba * supir
kinėjo “atliekamus” nuo 
armijos įvairius įrengimus.

NAZIAI ŠAIPOSI Iš A. 
EDENO

> .. ..... . ■
Berlin. — Nazių laikraš

čiai pašiepia buvusį Angli
jos užsieninį ministerį A. 
Edeną kaip “gražuolę mer
gą.” Tai todėl, kad Edenas 
New Yorke kalbėjo prieš 
fašistus diktatorius, o už 
demokratiją. (Mat, Eden, 
be kitko, yra dailus vyras, 
ko negalima pasakyt apie 
Hitlerį.)

ORAS
Giedra ir šalta.—N. Y. 

Oro Biuras.

ku” buvusį Anglijos prem
jerą Baldwiną.

Chamberlaino kalbos tek
stas buvo iš anksto pada
lintas visiem koresponden
tam užsieninių laikraščių, 
taigi ir naziam; tad Vokie
tijos ambasadorius, jos ko
respondentai ir kiti pa
kviesti naziai svečiai (viso 
36) taip įsižeidė švelnia 
Chamberlaino pastaba, kad 
nė vienas jų neatėjo į tą po- 
kilį. i

mia, Kad Jis Vėl Būtu 
Išrinktas,—“Jei”...
Philadelphia, Pa. — Pre

zidentas Rooseveltas galėtų 
būt išrinktas trečiai tarny
bai, rašo generolas Hugh 
Johnson “Saturday Eve
ning Post” žurnale, “jeigu 
jis pasuktų Naująją Dalybą 
aiškiai į dešinę.”

Generolas H. Johnson sa
vo laiku buvo N RA admi
nistratorius; paskui apleido 
tą vietą ir virto prezidento 
priešu. Jis ir dabar per 
spaudą urzgia prieš Roose-
velto politiką.

Roosevelto “Šeras” Ausčiau 
Pakilo

New York. — Už prezi
dento Naująją Dalybą pasi
sako virš 55 procentų pilie
čių iš senųjų partijų (de
mokratų ir republikonų). 
Tatai parodo apklausinėji
mai, kuriuos nesenai pada
rė Viešosios Nuomonės 
Institutas. Ypač po pasku
tinių rinkimų vėl Roosevel
to “Šeras” eina aukštyn. 
Bet tas institutas dar ne
priskaito darbiečių ir šiaip 
progresyvių, kurie remia 
Roosevelto programą.

, <
Žmona “Nesipriešino,” Kad 

Jos Vyras Vedė ir Kitą
San Jose, Calif. — Areš

tuotas už dvipatystę Boyd 
Burke, sako, kad pirmoji jo 
moteris “nesipriešino,” kai 
jis vedė ir antrą. Jis taipgi 
tvirtina, kad antroji žmona, 
pirm tekėdama už jo, žino
jo, kad jis jau turi pačią.

Abidvi jo moterys, Lilija
na Olivera ir Evelyna Hop
ping, yra 18 metų jaunuo
lės; o jis 22 metų.

Copenhagen, Danija. — 
Buvo suimta 4 naziai, kad 
jie susimokinę pagrobt Da
nijos ministerį pirmininką 
Stauningą.

Nazių Spauda Primena Lietuvai Čechoslovakijos Likimą

Berlin. — Nazių dienraš
tis “Boersen Zeitung” iš
reiškia Hitlerio valdžios 
perspėjimą Anglijai ir 
Franci j ai: nesikišt į santi- 
kius tarp Vokietijos ir Lie
tuvos. Sykiu jis persergėja 
Lietuvą nesitikę t jokios pa- 
gelbos iš Anglijos ir Fran
cijos kas liečia Klaipėdą. 
Šis ir kiti nazių laikraščiai 
primena Lietuvai, jog Če- 
choslovakija tikėjosi para
mos iš Francijos ir Angli
jos; bet dėl to pasitikėjimo 
Čechoslovakija tik dar dau
giau nukentėjo.

Taip naziai atsako į An
glijos ir Francijos atstovų 
“tarpininkystę” Berlyne. 
Tie atstovai atėjo į Vokie
tijos užsieninę ministeriją 
ir “išreiškė viltį,” kad Vo
kietija “neims” Klaipėdos 
nuo Lietuvos.
Lemia Klaipėdos Prijungi

mą Vokietijai
Hitlerininkai džiaugiasi, 

kad “London Times” rašo, 
jog Klaipėdos kraštas bus 
prijungtas Vokietijai. “Lon
don Times” įtakingiausias 
Anglijos kapitalistų laik
raštis ir paprastai išreiškiachinai iššlavė japonus

IŠ DIDELIO PLOTO

Shanghai, Chinija.—Chi- 
nų kariuomenė laimėjo 'di
delius mūšius prieš japo
nus; atėmė iš japonų stra
teginius miestelius Losha- 
ną, Hwangchwana ir Ku- 
shihą ir išvijo priešus iš be
veik viso to ploto, kurį ja
ponai buvo užėmę, per 30 j 
dienų Yochow srityje, Hu-' 
nan provincijoj.. Sumušti 
japonai pasitraukė į Anlu,! 
100 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Hankowo. Bet chinai 
išpėrė japonam kailį ir ke- 
lidse vietose į šiaurius nuo 
Hankowo ir atkariavo tū
las pozicijas.

Chinai Muša Japonus Kan
tono Priemiesčiuose

Hong Kong. — Chinai sė
kmingai kontr-atakuoja ja
ponus Kantono srityje. Chi- 
nų linija, pusiau-rato pavi
dale laipsniškai stumia ja
ponus iš Kantono apygardų 
atgal į patį miestą.

Roma, gruodžio. 14.—Ita
lijos ministerių kabinetas 
paskyrė $526,250,000 gink
lavimuisi kitiem metam, tai 
$221,000,000 daugiau negu 
šiemet.

Anglų valdžios mintį. Tas 
laikraštis išanksto pasakė, 
kad čechoslovakijos Sudetų 
kraštas bus prijungtas Vo
kietijai; taip ir buvo.

Berlyno naziai laukia, 
kad Anglija atsiųs savo 
“neoficialį tyrinėtoją” į 
Klaipėdos kraštą, ir tas “ty* 
rinėtojas” atras, kad Ang
lija turi atšaukt savo para
šą, kuriuom andai “užtikri
no” Klaipėdą Lietuvai.
Naziai Sako Francijai ir 
Anglijai Nesikišt į Klai-, 

pėdos Klausimą
Vokietijos užsienių reika

lų ministeris J. von Ribben
trop, kaip pranešama, vie
šai pareiškė Anglijai ir 
Francijai štai ką: jūs pro 
pirštus žiūrėjote, kai Lietu
va, girdi, laužė vokiečių sa
vivaldybę Klaipėdos krašte, 
bet dabar jūs kišatės prieš 
vokiečius tenai; bet tas jū
sų įsikišimas visai nereika
lingas, nes Klaipėdoj, esą, 
“viešpataują įstatymai ir 
tvarka.”

Nazių valdininkai ir 
spauda sako, kad lietuviai 
“neteisėtai, per putčą” už
ėmę Klaipėdos kraštą 1923 
metais, ir todėl Lietuva^ 
girdi, privalo suprast, ką 
jinai dabar turi daryti (va? 
dinasi, pasitraukt iš Klai* 
pėdos).
Hitleriečiai Pasitiki “Atsa- 

komingais žmonėmis y 
Kaune”

“Boersen Zeitung” liepia 
Francijai ir Anglijai palikt 
pačiai Lietuvai spręst savo 
klausimus su Vokietija, ir 
tikisi, jog “atsakingi ir to
liau matantieji žmonės 
Kaune nenorės vaidint to
kios rolės, kokią vaidino 
Benes” (paskutinis Čecho
slovakijos d e m o k r a t iniš 
prezidentas, kuris buvo per 
nazių spaudimą išspirtas 
laukan).

“Partneriai” -y’
Tuo pačiu pradėjimu šis 

nazių organas jau vadina 
Vokietiją ir Lietuvą “part
neriais,” gabiais išspręst 
t a r p s a v i nius klausimus! 
“Geri kaimyniški ryšiai su 
Vokietija yra geresnis už
tikrinimas saugumui lietu
vių tautinės valstybės negu 
abejutiski (Anglijos, Fran
cijos) užtikrinimai,” rašo 
jis.

Šiuom sakiniu naziai pa
brėžia, z kad jie pripažins 
“tik lietuvių tautos” vaistys 
bę be Klaipėdos krašto, ku
rį naziai laiko “vokišku.” --
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kolektyvį žmonių apsigynimą nuo karo 
agresorių, prieš Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos karo organizatorius.

Sausio pirmą savaitę susirinks Jungt. 
Valstijų kongresas. Mes trokštame, kad 
jis pamatytų, jog Dieso Komitetas nėra 
amerikoniška įstaiga, nėra demokratijos 
apsaugojimui nuo fašizmo įrankis, bet 
tik kliūtis kovoje prieš fašizmą. Komu
nistų Partija kreipia į tai visos šalies 
piliečių ir kongreso atydą ir stoja, kad 
būtų uždarytas šalies pinigų eikvojimas 
Dieso Komiteto reikalams.

Verta Pastebėti

. Suvaldyti Suokalbininkus!
', Gallupo agentūra pastate balsavimui 

du klausimus, vieną reikale Dieso Ko
miteto, o kitą: ką Amerikos žmonės ma
nytų, jeigu Hitleris pradėtų karą prieš 
Sovietų Sąjungą?

Atsakymai įdomūs. Į klausimą: ar 
Djeso Komitetas turi veikti, 74 nuošim
čiai atsakė taip, o 26 nuošimčiai ne. Į 
antrą klausimą, kur būtų Amerikos žmo
nių simpatijos, jeigu Hitleris užpultų 
Sovietus, 83 nuošimčiai pasisakė už So- 
yjętų Sąjungą, o tik 17 nuoš. už Hitlerį.

'Šis pasisakymas turi didelės reikšmės. 
Tas rodo, kad Amerikoj žmonės nusista
tę prieš Hitlerio karo avantiūras, kad jie 
pilnai supranta, jog po Municho suokal- 
feo padidėjo karo pavojus ir Jungtinėms 
Valstijoms.

Bet kaip tada suprasti tą, kad tie pa
tys balsuotojai yra prieš Hitlerį ir tuo 
kartu pasisakė už rėmimą Dieso Konąi- 
'.tfeto? Atsakymas aiškus: Amerikos žmo
nių balsavimas už Dies Komiteto palai- 
•kymą dar nereiškia, kad jie balsuoja už 
-visus jo žygius, už to komiteto kampa
niją prieš “raudonosios.” Jie yra nusi
statę prieš fašizmą, prieš Hitlerį, prieš 
jo < karo agresijas, tad ir balsuoja už 
veiklos' žygius prieš fašistus Jungtinėse 
Valstijose, nes Dieso Komitetas daug 
-kalba apie pavojų Amerikai-iš fašistų 
.pusės ir balsuotojai mano, kad tas komi- 
-tetas nuoširdžiai dirba prieš fašizmą.

Birželio mėnesį Dieso Komitetas rei- 
. kąlavo iš kongreso lėšų ir gavo savo 
iiveiklli $25,000. Tą kartą Amerikos liau- 
:$is per savo.organizacijas, kaip tai Am- 
::erikos Lyga už Taiką ir Demokratiją, 
•įdarbo unijas, pašalpos draugijas ir ki- 
;las, įspėjo Dieso Komitetą, kad Ameri- 
’•Ko} yra didelis pavojus ir reikalavo ko
joti prieš nazizmą. - ’
į— Žinoma, Dies Komitetas, matydamas, 
rlcad tokis didelis Amerikos žmonių nu
sistatymas prieš nazizmą, Hitlerio šni-

Liaudiečių ir Fašistų Jėgos
William P. Carney, kuris yra Franco 

pusėj ir nuolatos rašo už fašistus, pra
neša, būk dabar generolas Franco turįs 
800,000 karininkų ir kareivių. Jo prane
šimu, fašistai turį daug kanuolių, tankų, 
lėktuvų, amunicijos ir ruošiasi prie di
delio užpuolimo ant liaudiečių.

Tuos pranešimus gali patvirtinti tas, 
kad virš 250 Italijos ir Vokietijos karo 
lėktuvų nuolatos bombarduoja liaudie
čių miestus, kaimus ir kelius. Iš to gali
ma spręsti, kad fašistai ruošiasi prie di
delių karo veiksmų.

Liaudiečių priešlėktuvinės kanuolės ir 
lėktuvai stoja kovon ir dažnai su pasi
sekimu.

Herbert L. Matthews, kuris randasi 
liaudiečių pusėj, praneša, kad Ispanijos 
liaudies valdžia ruošiasi pasitikti fašistų 
puolimus. Taipgi liaudiečiai rengiasi 
prie ofensyvo pietų ir centraliniame ka
ro fronte. Šio reporterio pranešimu, 
liaudiečiai turi virš milioną gerai išla
vintos armijos. Taigi, Ispanijoj gali būti 
didelių mūšių labai greitoj ateityj. Žie
ma tam kliudo, bet atmenant, kad per
eitą žiemą ėjo aštrios kovos Teruelio 
fronte, reikia suprasti, kad ir žiemos 
metu mūšiai galimi.

Didžiausias liaudiečiams pavojus, ta
čiau, maisto stoka. Amerikos žmonės, 
farmeriai, kurie nežino ką daryti su per
viršiam žemės ūkio produktų, privalo 
maitinti Ispanijos respublikos liaudį. 
Humanistinė Amerika neturi apleisti sa
vo broliškos šalies, Ispanijos respublikos.

Be to, privalome griežtai, masiniai rei
kalauti nuėmimo nuo Ispanijos embargo. 
Amerika gali (ir turi) suvaidinti milži
nišką vaidmenį gynime Ispanijos res
publikos nuo juodojo, barbariškojo fa
šizmo !

Didvyriškai iškovoję per veik pustre
čių metų, Ispanijos respublikos karžygiai 
pasiryžę tęsti tąją kovą dar uoliau ir 
smarkiau, bet jie nori pagalbos iš demo
kratinių kraštų.

Galima Pasveikinti
Galima pasveikinti SLA 

organą, “Tėvynę” už tai, 
kad ji padarė operaciją ir 
išpjovė tą, lietuviams gėdą 
darančią, lenko skiauturę— 
ponas. Juk tai gėdingas pa
žeminimas mūsų protėvių, 
kurie ponų rykštėmis už
plakti guli kapuose, kuomet 
jų ainiai tituluojasi save 
“ponais.”

Ar ne laikas būtų dar 
vienas žingsnis toj linkmėj 
padaryti, tai tas, kad mūsų 
didžiulių susivienijimų sei
mai ir kitų organizacijų su
važiavimai, išneštų ir pro
testo rezoliucijas prieš tą 
nelemtą titulą—ponas?

Kalbant apie ponus, po
naičius, ponias ir paneles, 
negalima praleisti nepaste
bėjus, jog tas, mūsų protė
vių prakeiktas ponas, jau ir 
į mūsų, taip vadinamų dar
bininkiškų organizacijų vir
šūnes atsikrausto! Jau ir 
ant mūs vadų pakaušių

EDUARDO DIBOS,
Lima miesto (Peru) majo
ras, kuris oficialiai pasitiko 
21-nos Amerikos respublikų 
atstovus, suvažiavusius j 
Pan-American 'konferenciją.

tupdoma skiauturė—ponas!
Eilės Retėja, Bet...

Viktoras Januška jau il
sisi Alyvų Kalnelio kapuo
se... Ten jau ilsisi geras 
būrelis mūs gerų draugų: 
Degulis, Balčiūnas, jei ne
klystu—Alekšis, ir keletas 
kitų. Philadelphijoj, nors ir 
išmėtyti, randasi trijų ge
rų draugų kapai: Daulens
kienės, Linkaus ir Šimans
kio, kurių mūšų darbuotė 
ir po šiai dienai pasigenda.

Ir kiekvienoj didesnėj ar 
mažesnėj lietuvių kolonijoj, 
mes rasime gero draugo ir 
uolaus darbuotojo kapą. Pa
viršutiniai į tai pažvelgus, 
atrodo, kad mūsų eilės jau 
pusėtinai mirties apgenė
tos, išskintos ir išretintos. 
Tačiaus taip nėra ir negali 
būti. Vienam draugui mi
rus, jo vieta tampa atpildy
ta nauju darbuotoju.

Taigi. Ir atidavę paskuti
nį patarnavimą Viktorui 
Januškai, numetę po gėlelę 
ant jo grabo, nusišluostę 
ašaras, užpildykime nauju 
Viktoru jo vietą.

Pradėsime Tvarkytis
Litera tūros Draugijos 

6-to apskričio ribos prašy
te prašosi gyvesnės veiklos. 
Bet dabartiniu laikotarpiu 
mūsų draugai, kurie neturi 
laiko nei strėnas atitiesti, 
pasinėrę “Laisvės” vajaus 
ir “Laisvės” bankieto dar
buotėj. Tokiu būdu, 6-to 
Apskričio reikalai turi pa
laukti savo kaleinos.

Vienok pačioms kuopoms, 
šaukiant metinius mitin
gus ir renkant .ateinan
tiems metams valdybas, pri
valėtų būt pakelti ir šie 
klausimai: Ar visi nariai 
užsimokėjo savo duokles? 
Jeigu ne, tai kodėl neišrink
ti draugą, kuris nueitų pas

tą draugą ir iškolektuotų 
duokles? Ar daug naujų 
narių gauta į kuopą? Jei
gu negauta, tai kodėl ne- 
jieškota jų? Ar daug turė
ta mitingų praėjusiais me
tais? Jei mažai turėta ar 
visai jų neturėta, tai kodėl 
toks apsileidimas vyrauja 
kuopoj ?

Kada šitokie klausimai 
bus pakelti kuopų susirin
kimuose, turės būt duota ir 
atsakymai. Tik jau, susi
mildami, draugai, ne tokie, 
kad nieko negalima nuveik
ti, aš persenas, o aš neturiu 
laiko.

Chinų Laimėjimai prieš Ja
ponus Kantono Srityj

Hong Kong. — Chinai at
kariavo nuo japonų Wai- 
chową ir kelis kitus svar
bius miestus Kantono srity
je.

Shanghai.— Japonai gar
sinasi, būk “suėmę 10,000 
chinų partizanų” ties Soo- 
chowu, su “450 kulkasvai- 
džių, 8,000 šautuvų” ir kt. 
—Bet užsieniniai korespon
dentai nepatvirtina tokio 
japonų laimėjimo.

Sėkmingas “Laisvės” 
Bankietas

Su džiaugsmu galima pa
stebėti, kad “Laisvės” ban
kietas, įvykęs 4 gruodžio, 
Philadelphijoj, su kaupu 
nusisekė. Už koncertinę 
programą, manau; kad nie
kas nerūgos. Ji buvo turi
ninga ir įvairi. Rengėjai 
negali išmėtinėti ir publi
kai, nes jos butfo daug, 
gražios, nuotaikios ir drau
giškos.

Vakaras praleista gra
žiausioj nuotaikoj, drau
giškume; su dainelėmis ap
link stalus ir širdingais su
tikimais su senai matytais 
draugais. Buvo draugų iš 
plačios apielinkės, daug ir 
vietinių. Tik Brooklynas, 
kažkodėl, jokios atstovybės 
neturėjo?

Neužmiršta i-r priešų ap
niktą Ispaniją. Jai publika 
sumetė apie 50 dolerių.

Senas Vincas.

Klausimai ir Atsakymai
Socialės, Apdraudos Ofisai 

Pennsylvanijoj

Klausimas
Kur Socialės Apdraudos 

ofisai randasi Pennsylvani
joj? Ar toki ofisai randasi 
Scrantone ar Wilkes Bar
re? Kokia įstaiga pildo be
darbės kompensacijos įsta
tymą Pennsylvanijoj ?

Atsakymas
Socialės Apdraudos Boar- 

das įsteigė 18 ofisų Penn
sylvanijoj. Scrantonas ir 
Wilkes-Barre turi po vieną.

Beda rbės kompensaciją 
pildo Division of Unemploy
ment and Employment Ser
vice, Department of Labor 
and Industry, Harrisburgh, 
Penn.

- DARBININKŲ
■ SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

>s

*JXus, vokiečių nazių Bundo organizaciją, 
•greta savo nuolatinės užpuolimų kampa
nijos ant komunistų, kai kada pasakė 
!Žodį kitą ir prieš nazius. Tą patvirtina 
■•ir Dieso raportas kongrese, kur tarpe 
iikitko pasakyta:

“Aš nesu linkęs j ieškoti po kiekviena 
flova komunistų, bet aš galiu pasakyti at- 
įįjovams, kad štai yra mano žinioje ma- 
Sė informacijų, parodančių, jog Jungti- 
ipįese Valstijose veikia 32 nazių kempės, 
-kad jie garsinasi turį 480,000 narių, ku
ine saliutuoja svastiką.” (Kongreso Re- 
•jĮfordai, 9961 puslp.)
:u Dieso Komitetas prisidengia prieš na
ujus vėliava, bet tikrumoj veikia prieš 
.Komunistus, patsai virto demokratijos 
•įkiešų įrankiu. Bet taip jis apgauna 
iidemokratijos šalininkus, nazių priešus 
įįfr gauna jų pritarimą.
“; Dieso Komitetas virto priešameriko- 
•įįiska įstaiga, įstaiga grupuojančia ap- 
^nkui save prohitlerininkus. Tą paliudi
ją ir tas, kad Wall Stryto bankieriai su
brinko ir Dieso Komitetą užgyrė.
;*• Dieso Komitetas garsiai kartoja nazių 
: tribalsį: “Kovoti prieš komunizmą.” Bet 
.gįTKomunistų Partija viešai paskelbė 
••sąvo programą ir konstituciją. Komu- 
linifetų Partija veikia viešai, nieko nesle- 
iipija, jokios užkulisinės politikos neturi. 
'.Kbmunistų Partijos programa atvira, vi- 
•jsięms prieinama ir žinoma. Komunistų 
:: Partija atdara, ji į savo 'eiles šaukia 
•Kiekvieną sąžinišką prieš karą ir naziz- 
:'mą nusistačiusį pilietį. Komunistų Par
tijos veikla yra aiški, už geresnį gyve
nimą darbo žmonių, už geresnį ir lai- 
;mingesnį gyvenimą farmerių ir viduri
nės klasės. Komunistų Partija stoja už

Kodėl Sovietai Atsisako Leisti 
Japonams Žvejoti?

z Japonija turėdavo su Sovietų Sąjunga 
žvejojimo sutartį, pagal kurią ji žvejo
jo Sovietų vandenyse, Ohotskose, Berin
go ir Japoniškose Jūrose—prie Kamčat- 
kos, Sachalino ir Priemario Provincijos. 
Tas vandens plotas buvo padalintas į 380 
vandens distriktų. Žvejodami, japonai 
atliko ir Sovietų kraštų šnipavimą, trau
kė paveikslus, lindo į neišnuomuotus 
plotus. Todėl Sovietų Sąjungos valdžia, 
apsigynimo sumetimais, atsisako 40 dis
triktų visai išnuomuoti.

Bet ir dėl likusių eina nesutikimas. 
Japonija griežtai, net grūmodama karo 
žygiais, reikalauja, kad jai būtų išnuo- 
muota. Sovietai atsisako ir kitus nuo- 
muot, kol Japonai-Manchukuo atsiteis su 
Sovietais už Rytinį Chinų Gelžkelį. So
vietai 1935 metais pardavė Manchukui 
ir Japonijai savo gelžkelį, kuris buvo 
Mandžūrijoj, už 140,000,000 jenų. Iš kar
to Japonija ir Manchukuo mokėjo už tą 
gelžkelį, bet pereitą kovo mėnesį Man
chukuo atsisakė Sovietams užmokėti 
5,981,625 jenus ($1,650,000). Dabar So
vietai sako, kad jie tol neišnuomuos Ja
ponijai žvejojimo plotų, kol Japonija su
mokės tuos pinigus, nes ji nesilaiko ęavo 
sutarčių.

Žvejojimo sutartis baigiasi su gruo
džio 31 diena. Japonijos imperialistai sa
ko, kad jie žvejos, nepaisydami Sovietų 
ir savo žvejų apsaugojimui pastatys ka
ro laivus. Sovietų Sąjunga turi teisę gin
ti savo vandenis ir todėl gali vėl kilti 
tarpe Japonijos ir Sovietų Sąjungos gin
kluotų susirėmimų.7

RANKOS tirpsta pastarųjų porą savaičių. O vėl
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“Laisves” Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų Įsismagino
Waterbury Vėl Sukirto Stripciką! O Žukauskienė Vejasi 

ALDLD Apskričius

Brooklyniečiai Balčiūnas su Klimu rimtai lenktyniuoja. 
Dovidonienė gerokai pasišokėjo aukštyn. Kompeticija eina 
gerai, bet vajaus laikas jau arti pabaigos. Vajus baigsis su 
1 d. sausio.

Šiandien kontestantai stovi šiaip:
Waterburio vajininkai punktų turi ..............
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi . .
ALDLD 6 Apskritys punktų turi ...................
ALDLD 9 Apskritys punktų turi ...................
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi
Hartfordo Komitetas punktų turi.....................
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi .
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi.............. 1089
J. Simutis, Nashua, ir S. Penkauska^, Lawrence, pkt. turi 835
V. Černiauskas, Rochester, N. Y., punktų turi ............ 773
C.
G.

K., Urban,
Shimaitis,
Balčiūnas,

Pittsburgh ir
ALDLD 20 kp., Binghamton 
K. Peslis ir J. Kalvelis,

Bridgewater ........ .............
E. Dovidonienė, Worcester ...
M. Klimas, Rich. Hill ..... .....
J. Grybas, Trakimavičius ir 

t Zaruba, Norwood ....................
A. Buivid, So. Boston ...........
A. Valinčius, Pittston ............
J. Rudman, New Haven ......
J. Bimba, Paterson, N. J. ...
S. Mason, New Haven, Conn .... 244
B. A. žalimas, Worcester 
S. Paulenka, Lowell Mass.
3. Burba, So. Boston .......
J. Adams, Grand Rapids J
3. Gugas, Detroit, Mich. ...
Brldgeporto Komitetas ...........  196
V. Padgalskas, Mexico, Me. ....148 
P. Šlekaitis, Scranton ................ 137
ALDLD 96 kp., Sudbury, Canada 184
K. Kazlauskas, S. Boston ........ , 132
A. Lideikienė, Great Neck ........ 126
S. Žostautas, Kapuskasing ........ 122
Yuozupaitis, Ch., Atlasburg, Pa. 122
S./ Skirages, Detroit .................. 122

Gervickas, Athol .................... 122
Kiezis, S. Boston ......... t........... 120
Kalvaitis, B’klyn ...............  120
K. Mazan, Cleveland .............  110

F
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3. Sholunas, Somerville, Conn.
Mrs. Stepon, Lewiston ................
M. Bendinskas, Summerlee, .....

Stasis, Sellersville ............ .....
P. Lewis, Los Angeles .........
Kavaliauskas, Tacoma .........
Cibulskienč, Nanticoke, Pa. 

Daukantaitė, Boston ...........
J. Liaudahskas, Lewiston, Me,....
A. Menkeliūnas, Brooklyn .........
3. Žilinskas, Lewiston ................
M. Shlave, Gardner ....................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre....
V. Jonauskas, Bloomfield ...........

238 j E. Vilkaite, Brooklyn ..................
2321 M. Slėkiene, Gardner ..................

.224[J. Naruševičius, Red Lake .......
214 ' K. Muglanlene, San Francisco.... 
208 V. Globich, Wilkes-Barre.........

J. Galdis, Maynard, Mass.............
L. Prūseika, California ...............

Klevinskas, Scranton ..... . ....
Sleivls, Chelsea ........................
Ruseckas, B’klyn ....................
Kairys, B’klyn ..........................
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Gerb. daktare. Daug dien
raščio “Laisvės” skaitytojų 
kreipiasi j jus patarimų svei
katos klausimais. Kreipiuos ir 
aš.

Aš 
vyras, 
miegu
turiu ko. 
tai mano rankų, ypač deši
nės rankos, pirštai nutirpsta, 
nuniemsta, ypač nakties metu. 
Kai miegu, kartais pasitaiko 
—rankos neišsitiesia arba bile 
į kitą pusę pasidavę esti. To
kiu būdu ima ir nutirpsta. Ro
dos, kad per rankų, pirštus tik 
ir' vaikšto elektros bangos.

Buvau pas vietos daktarą. 
Jis mane gerai išegzaminavo ir 
kraują tyrė. Kraujas geras. 
Kraujas geras. Davė gyduolių 
gerti po 10 lašų, taipgi toni- 
ko, vitamino B.

Pasidarė kiek geriau, bet 
nevisai. Man teko ’nugirsti 
nuo kitų, kad ir jiems kartais 
rankos nutirpsta, kai biskelį 
daugiau pageria alkoholi
nių gėrimų. Aš ir gi pusėtinai 
to raugo pamaukiu, bet šiuo 
tarpu aš jo suvis nevartoju. 
Tai aš ir nežinau, kas mane 
paveikė: ar tos gyduolės, ar 
susilaikymas nuo gėrimų. Ačiū 
iškalno.

“Laisvės” Štabo darbininkai, kurie
pasidarbavo šiame vajuje:

b. M, šolomskas .........................
Buknys ................................... .

654
p. ...240
R. Mizara ..................................... 140
G. Kuraitis .... .............................. . 128

ATSAKYMAS

Abu veiksniai galėjo 
paveikti geresnėn pusėn, 
rai pritaikytos^ “gyduolės,”
vitaminų koncentratai, ypač 
vitaminas B, visuomet padaro 
geriau. O vėl, kai “šiuo tar
pu” apstojote “tą raugą mau
kę,” tai, be abejo irgi padėjo 
kryptelti geresnėn pusėn. Sa
kote, “šiuo tarpu.”

Pasakymas pusėtinai neap- 
sklembtas. Gali būt, tik per

gali būti, kad jūs sugebėjot 
, gražiai susivaldyt ir porą me
tų.

Kaip ten nebuvę, drauge, lai
kykitės ir toliau viduriniu ke
liu. Neperdėkite perdaug. Tai 
da nereiškia, kad jūs privalote 
tapti griežtu fanatiku-blaivi- 
ninku. Blaivybė yra gražus pu
siausvyros išlaikymas visame 
kame, ypač gėrimo klausime.

Sakote, jums rankos nutirp
sta ypač nakties metu. Tai ga- , 
na reikšmingas daiktas. Iš nak
ties gali bile kam ranka arba 
ir abi rankos būti kiek aptirpę. 
Taip pasitaiko nuo slėgimo, kai 
vieno ar kito rankos nervo ša
ka esti kiek paslėgta. Apie al
kūnę, vidaus pusėj, viena ne
maža nervo šaka glūdi pusėti
nai aikštėj. “Funny bone” tą 
vietą vadina angiai. Stukterė- 
jai ar spustelėjai tą alkūnės 
vietą, — tai tau taip ir nuėjo 
lyg kokie elektros virpuliai.

Gulėdami, pasisaugokite, kad 
rankos kaip neužgulus, nesu- 
spaudus. Kai čiužinys kietas ir 
sprendžinos nelygios, aukštiel- 
ninkam gulint ir laikant ran
kas sulenktas, dažnai pasidaro 
slėgimo į tas atviras alkūnių 
vietas.

Kaip minėta, neperdėkite su 
gėrimais. Nerūkykite. .Rūky
mo jūs neminė jot, tai aš noriu 
manyti, kad jūs nerūkot. Jei 
taip, tai yra už ką jus pagirti 
i I* net pagerbti.

Vartokite gyvų, nesugadintą 
maistą. Imkite džiovintą bravo
ro mielių. Jei tabletėmis, tai 
bent po 10 tablečių 3 kartus 
.kas diena. Jei milteliais, tai po 
gerą šaukštą, su pienu, 3 kar
tus dienoje.

Vitaminų B ir G gausa daug 
padės atgaut nervus, • liaukas, 
organus..
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LIETUVIŲ VAKARAS PARYŽIUJE

tAisVfi
Klaipėdos ir, žinoma, ant vi
sos Lietuvos. Kodėl taip at
sitiko? Kodėl prie to prieita? 
Reikia tuos klausimus visiems

Sumanių ir rūpestingų Pa
ryžiuje gyvenančių lietuvių 
iniciatyva, po kiek ilgesnio 
pasiruošimo, lapkričio mėn. 
27 d., miesto centre, gra
žioje salėje įvyko jaukus ir 
linksmas lietuvių vakaras, 
gausiai turtingas savo lietu
viškais meno paįvairinimais. 
Parodė atsilankiusiems iš pla
taus ir didelio miesto sve
čiams, senai neturėjusiems 
bendros tautiškos sueigos savo 
kasdieninių rūpesčių darbo ei
goje, daug gražių ir įdomių 
savo artistinių talentų.'Visais 
atžvilgiais gerai nuteikė Lie
tuvos krašto išeivių gyvenimo 
sunkumus šiame dideliame 
mieste, kur daugelis lietuvių, 
nežiūrint į pablogėjusius lai
kus, jau spėjo įsikurti ir tapti 
senais paryžiečiais. Atsilan
kiusių skaičius galėjo būti 
150.

Atsilankiusius nepaprastai 
sužavėjo lietuvio dainininko 
pasirodymas scenoje, kuris su 
gana aukštai išlavintu skam
biu balsu įrodė visiems, ant į 
kiek lietuvių tauta gali pasi
didžiuoti dainos srityje. Su
dainavo kai kuriais daugiau 
liaudyje užsilaikančias dainas, 
kurios turėjo pas kiekvieną 
širdyje didelį atgarsį. Netrū
ko dėl solidarumo nuotaikos 
pagerinimo ir kitų tautų vie
nokio ar kitokio pobūdžio iš
stojimų, ypač patiko visiems 
du rusiški tautiški šokiai, tarp 
kurių vienas visiems gerai ži
nomas, tai smarkus šokis “ka
zokas.” Vieniems ir kitiems 
iš svečių tarpo nepagailėta 
aplodismentų.

Po artistinių išstojimų, kaip 
ir visada darbininkiškuose va
karuose neapsieinama be šo
kių, taip ir šiame lietuvių va
kare. Modemiškai orkestrai 
grojant, visiems užteko iki 
sočiai pašokti. Teko stebėtis, 
kad buvo neužmiršta ir lietu
vių tautiškų šokių.

Kad netektų nusiskųsti sto
ka gėrimų, kurie Francijoje 
neišskiriamas pasilinksminimo 
reikalas, čia pat buvo suma
nių šeimininkių prižiūrimas 
bufetas, gausus įvairiais už
kandžiais ir išgėrimais.

Teko kiek paviršutiniai su
sipažinti jau su senai apsigy
venusiais Paryžiuje lietuviais, 
kurie šiame vakare parodė 
tikrą lietuvišką vaišingumą, iš
plaukiantį giliai iš lietuvių 
tautos tradicinių vaišingumo 
jausmų. Tenka stebėtis, kad 
iš jų tarpo daugelis jau senai 
yra apleidę Lietuvą, bet tebe
matai pas juos lietuvio savy
bes su gražiai skambančia lie
tuvių kalba.

Nors šis vakaras buvo me
tropolinio puobūdžio, bet šiaip 
dėl lietuvių kolonijos Paryžiu
je laiko paįvairinimo ir dėl 
geresnių santikių sustiprinimo, 
matai visur tikrą darbininkiš
ką susipratimą ir norą visada 
dirbti bendrai.

Tenka manyti, kad neužil
go “Pabaltės draugų komite
to” lietuvių sekciją savo pir
muose įsikūrimo žingsniuose 
ateityje, ištraukusį daugiau 
jiegų iš lietuvių tarpo Pary
žiuje, nuveiks kur kas dau
giau, suruošdama dar daugiau 
ką nors iš aktualesnio gyveni
mo visai darbininkų klasei 
Francijoje, kartu burdama 
Lietuvos tautiečius į bendrą 
progresyvį, demokratinį ir . 
kultūrinį frontą prieš .darbo 
žmonių priešus ir realiai pa
dėdama vesti kovą už laisvą, 
laimingą, ir demokratinę Lie
tuvą.

Geros nuoširdžios savijautos 
supami, kupini gero tarpusa
vio bendradarbiavimo norų, 
baigiantis pasižmonėjimo lai
kui, atsisveikinę lietuviai tau
tiečiai išsiskirstė dideliame 
triukšmingame Paryžiuje. 
Paryžius. E. L.

suprasti.
Drg. A. Bimba aiškiai at

sakys ne tik į tuos klausi
mus, bet į daugybę kitų la
bai svarbių klausimų. Tik 
praėjo labai svarbūs rinkimai. 
Ką jie davė jr reiškė? Ar 
reakcionieriai laimės 1940 me
tų prezidentinius rinkimus ? 
Ir apie tai kalbėtojas plačiai 
išdėstys.

Taigi, dar sykį visi ir visos 
dalyvaukite šio šeštadienio 
masiniame lietuvių susirinki
me. Rep.

So. Boston. Mass.
TARNYBĄ UŽBAIGUS

Lygiai bus metai šį mėnesį, 
kaip Lietuvių Komunistų Kuo
pa išrinko mane koresponden
tu ir apšvietos platintoju. Iš 
kalno žinojau, kad šiam dar
bui aš nepilnai tinkamas, 
ypatingai korespondencijų ra
šyme, kurios man baisiai ne
siseka. Vienok, kiek aplinky
bės ir laikas leido, stengiausi 
žinias ir pranešimus perduoti 
dienraščiui “Laisvei.”

Kad Bostono progresyvį vei
kimą ir abelną judėjimą at
vaizduoti per “Laisvę,” reikė
tų devynis kartus daugiau pa
rašyti, negu aš parašau. Net 
praleidome tokius svarbius 
įvykius, kaip: Bimbos masi
nis mitingas, Browderio ma
sinis mitingas, kuriame daly
vavo dešimts tūkstančių pen
ki šimtai žmonių. Mūsų visi 
parengimai ir susirinkimai ne
buvo išreklamuoti per “Lais
vę” prieš jų įvykimą. O tas 
labai svarbu. Laikraštis yra 
vienais iš geriausių būdų dėl 
sušaukimo publikos į mūsų 
parengimus ir susirinkimus.

Kodėl mes taip mažai ga
lėjom atžymėti savo veikimą 
per spaudą? Vienas dalykas 
tai tas, kad korespondentas 
buvo apkrautas visokiais or
ganizaciniais darbais. I3e ra-

bas yra baigtas ir linkiu bū
simam korespondentui di
džiausios ištvermės.

Buvęs jūsų korespondentas, 
Jaunutis.

Nuo Redakcijos. O mes gi 
manome, drauge, kad jūsų 
darbas nėra baigtas. Tik to
dėl, kad kuopa išrinko kitą 
draugą oficialiu koresponden
tu, dar nereiškia, jog jūs ir 
kiti draugai, moką plunksną 
vartoti, turėtų jau eiti mie
goti. Mes sveikiname naujai 
išrinktą korespondentą, bet 
kartu prašome ir raginame 
jus ir visus kitus draugus 
“Laisvei” rašinėti žinias ir 
korespondencijas iš didžiojo 
Bostono.

Cleveland. Ohio Worcester, Mass

Clevelando Kronika
IŠ LYROS CHORO

Priklausant prie Lyros Cho
ro ir apie jį nieko neparašyti, 
tai mūsų rėmėjai nei nežinos, 
ar dar Lyros Choras gyvas, ar 
ne.

Tiesa, choras dar gyvas ir 
gyvuoja gerai. Bet visa bėda 
tame, kad jis nėra labai dide
lis nariais. Bet kiek narių jį 
lanko, tai tie turi pasirįžimą 
stiprinti chorą kuo geriausiai.

Šiuo laiku choras yra už
kviestas padainuoti bent ke
liuose parengimuose, palinks
minti publiką. Ir aš manau, 
kad choras pasirodys gerai, 
nes turi prirengęs gražių nau
jų dainų ir sudainuos gerai.

Taip pat choras nusistatęs 
ir rengias prie perstatymo di
delės gražios operetės, kurią 
perstatys Velykų dienoje. 
Perstatyti gražiai didelė ope
retė, tai reikia ne vien finan
sinės paramos, bet. ir daugiau 
narių.

Tai, draugai jaunuoliai ir 
jaunuolės, kurie dar nepri
klausote Lyros Chore, prašo
me. įstoti. O kurie priklausė 
pirmiaus ir dabar apleido cho
rą, tai choras kviečia visus 
širdingai sugrįžti.

Pamokos atsibūna kas penk
tadienis, 920 E. 79th St., 8:30 
vakarais.

Kurie nori paremti chorą 
finansiniai ir turėti gerus lai
kus, prašom ateiti į Naujų 
Metų vakaro šokius, 920 E. 
79th St. Tai bus gruodžio 31 
d., subatos vakaras. šokiai 
prasidės 8 vai. ir tęsis iki??? 
Tikietas tik 20c. šokiams 
grieš gerai žinoma Lindy’s 
Orkestrą. Bus daug pamar- 
ginimų ir turėsime gėrimų ir 
skanių užkandžių. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Lyrietis.

Montello, Mass.
Prakalbas rengia Komunis

tų Partija. Įvyks šeštadienį, 
gruodžio 17, Lietuvių Tautiš
ko Namo Svetainėje, 5:30 
vakare. Prakalbos apie Klai
pėdos likimą ir kas bus su 
Lietuva ? 

i
Kalbės Rojus Mizara, “Lais

vės” redaktorius, iš Brookly- 
no.

Įžanga dykai. Po prakalbų 
bus vakarienė,ir šokiai. Visi 
lietuviai be skirtumo pažval- 
gų, kuriems rūpi mūsų gim
tinės likimas, dalyvaukite mi
nėtose prakalbose.. Išgirsite, 
kas rėikia daryti, kad išgelbėr 
jus Lietuvą iš Vokietįjos na- 
zių nagų.

Rengimo Komitetas.

Baltimore, Md.
NEPAPRASTAI SVARBUS 

LIETUVIŲ MITINGAS

šį šeštadienį, gruodžio 17 
d., Baltimorėje kalbės drg. 
A. Bimba, vienas iš dienraš
čio “Laisvės” redaktorių ir 
Lietuvių Komunistų Centro 
Biuro sekretorius, iš Brook
lyn, N. Y. Tai bus nepapras
tos svarbos visuotinas Balti- 
morės lietuvių masinis susi
rinkimas. Jis įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 581 Hollins St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus laisviečius raginame 
ne tik pačius be jokios išim
ties dalyvauti, bet taipgi per 
šias dvi dienas šitą susirinki
mą smarkiai pagarsinti tarp 
kaimynų ir pažįstamų.

Kodėl šis susirinkimas taip 
svarbus? Ogi todėl, kad da
bar jau visiems aišku, jog 
hitlerininkai kėsinasi ant

šymo, draugai mane įvėlė į 
apie kokį dešimtį komisijų, 
žinoma, jose prisiėjo gana 
daug laiko sueikvoti.

Antras dalykas, tai draugų 
nekooperavimas su korespon
dentu. Prieš parengimus drau
gai nieko nepraneša korespon
dentui. Pačiuose parengimuose 
korespondentas veltui neįsilei- 
džiama — reikalaujama įžan
gos, dėlto ekonominiai neįma
noma visus parengimus lanky
ti. Bėgyje metų laiko, tik 
vieną progą turėjau veltui bi
lietą gauti, tai Laisvės Cho
ro Vyrų Grupės koncertan, 
tai ir viskas.

Pradedant man šį darbą, 
draugai pasižadėjo rinkti ži
nias ir mesti į koresponden
cijų dėžutę. Viso labo gavau 
tik vieną iškarpą nuo drg. 
Matulevičiaus. Kuomet aš 
pro tą dėžutę praeidavau, vi
suomet man prisimindavo ne
bylių įstaiga — gyvi, bet ne
kalba. Prašiau pas draugus, 
kad perskaitytus nedėlinius 
laikraščius man perduotų. 
Draugai apsiėmė, bet nei vie
no negavau.

Nors šiai tarnybai aš nepil
nai tinkamas buvau ir nors 
aplinkybės buvo gana nepa
togios, bet vis dėlto šis tas 
buvo nuveikta. Per metą 
“Laisvei” nusiunčiau 177 lakš
tus korespondencijų, kurių 
persiuntimas ir popiera man 
kainavo $3.11. “Sunday Work- 
erio” išplatinau 796 kopijas, 
“Liaudies Balso” 10 kopijų, 
“High Cost of Living” 25 ko
pijas, “May Day” 50 kopijų, 
ir “How Should We Vote on 
November 8,” 25 kopijas.

Aš labai ačiuoju “Laisvės” 
redakcijai už tokią didelę man 
kooperaciją, kuri taip labai 
įkainavo mano korespondenci
jas, ir zatsiprašau tų draugų, ir 
draugių, kuriuos įžeidžiau sa
vo korespondencijomis. Da
bar skaitau, kad mano dar-
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linijas, jis atsakė, kad jis at* 
važiavo kovoti prieš fašizmą, 
o ne būti užpakalyj kovos li
nijų. Ir jis išėjo į kovos li
nijas, ir tada smarkiam mūšiui 
einant pas Teruel, draugas 
Goldenberg buvo užmuštas 
kovos lauke.

Antras kalbėtojas buvo 
taipgi grįžęs iš kovos lauko iŠ 
Ispanijos, tai draugas Saka
lauskas. Jis agitavo aukoti 
kas kiek išgali, pagelbėti su- 
grįžtantiems kovotojams iš 
Ispanijos, taipgi prašė, kad 
mes reikalautumėrrt preziden
to Roosevelto praleisti gin
klus Ispanijos respublikai, o 
uždėti embargo ant Japonijos 
ir Vokietijos. Buvo renkamos 
aukos. Kiek surinko, neteko 
sužinoti. •

Trečias kalbėtojas buvo pro- 
testonų kunigas Riley, iš Rox
bury, Mass. Galima pasaky
ti, kad tai geras kalbėtojas1. 
Nurodinėjo, kad idealas 
siuntė kovotojus iš viso pą- 

■ šaulio dabar į Ispaniją, jų pa- 
sišventimas ginti pasaulio de
mokratiją nuo tautiškų bar
barų, nuo pasaulio raketierių, 
tai yra aukščiausias idealas 
demokratijos. Mažai yra to
kių laisvų pažiūrų kunigų.

Susirinkimą uždarė taipgi 
su graudžiai verkiančiomis 
smuikos stygomis, katrų me
lodijos sugraudino kiekvieną 
atsilankiusį. Bedarbis.

Paminėjimas Goldenberg 
Mirties

Gruodžio 7 d. ant 306 Main 
St., Banquet Hal], atsibuvo 
paminėjimas mirties Alfred 
Goldenberg, katras yra žuvęs 
Ispanijoj, kovodamas Abra
ham Lincoln Batalione už pa
saulio demokratiją, prieš fa
šizmą. šis paminėjimas mir
ties žuvusių Ispanijoj kovotojų 
buvo trečias. Iš Worcesterio 
keturi yra padėję savo gyvas
tį. Pirmas paminėjimas buvo 
J. Baublio ir F. Dayle, antras 
A. Mazurkos. Iš žuvusių du 
yra lietuviai.

Draugas Goldenberg buvo 
gimęs Wore estery j, rugsėjo 3, 
1914. Užmuštas Ispanijoj spa
lių 13, 1938.

Kadangi Goldenberg buvo 
pabaigęs Clark Universitetą, 
tai ir jo mirties paminėjimą 
rengė Clark Universiteto stu-

I dentai, katrie buvo jo klasėje, 
i Kaip tiktai studentai pradėjo 
rengti jo mirties paminėjimą, 
tuojau buvo pranešta per vie
tinius fašistų laikraščius, kad 
Goldenberg laike buvimo uni
versitete buvo žinomas kaipo 
komunistas. Užtai apsunkino 
studentams ir šį paminėjimą 
surengti.

Tačiau žmonių buvo pusė
tinai daug, daugiausia buvo 
jaunuoliai ir studentai iš Clark 

‘ . Pirmininkui pa-
J V XX .XZXXXX, .--------------- > 80811^^1110 tikslą,

“raudonuosius” ir prieš, de- * ^ja^ įaį koksai likimas buvo perstatyta smuikininkas 
mokratinę gubernatoriaus jų laukia, jeigu jie taptų iš- ir pianistas, katrie atidarė su- 

deportuoti į tų barbarų fašis- sirinkimą. su liūdna melodija, 
tų nagus. Todėl juos reikia Buvo perstatytas kalbėtojas, 

išmestas iŠ tarnybos, nes jis ginti, o tam reikia daug lėšų .nesenai sugrįžęs iš .Ispanijos, .
omo tūlu ™nin kvšins! ir triūso. “mašinguneris” kapitonas'su 550,000 ketvirtainių my-

Wyoming, Pa.
Pasimirė Jonas 'Zdanevičius, 

kuris gyveno po num. 49 E. 
4th St. Bus palaidotas šešta
dienį, gruodžio 17 d., 2 vai. 
po pietų, ant Laisvų Kapinių, 
Wyoming, Pa.

Kviečiame draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

A. Valinčius.

Dieso Liudininkas Išmestas 
Iš Tarnybos už Kyšius

Kuomi Mes Collinwoodieciai 
Pasiteisinsime ?

Dar visai nesenai, pačiame 
krizio laikotarpyje, Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
kuopa, Collinwoode, susidėjo 
iš 37 narių’. Bet dabar mažu 
pamažu viskas dingo, ne su- 
susirinkimu, nė narių ir nė 
valdybos daugiau nesigirdi. 
Atrodo, kad jau viskas baig
ta. O žinome, kad taip nėra. 
Darbininkų kovos, po visas 
Jungtines Valstijas, taip ėjo, 
taip ir eina. Ypatingai pieti
nėse ir vakarinėse valstijose, 
kur darbininkai yra daugiaus 
išnaudojami, darbininkai ma
sėmis yra grūdami į kalėji
mus ir net linčiuojami. T.D.A. 
gina ’tų darbininkų teises, ne
atsižvelgiant, kurioje valstijo
je jie yra areštuoti. Tam tiks
lui T.D.A. visoj šalyj palaiko 
apie 1,000 sąmoningų ir dar
bininkų reikalais susipažinu-j 

I šių advokatų, kurie gina visų 
I darbininkų civiles ir demokra
tines teises teismuose.

Dabar liuosnoriams grįžtant 
iš Ispanijos, visi nepiliečiai 
yra sulaikomi ant Ellis Island 
ir įkalinami išdeortavimui. T. 
D.A. imasi juos ginti nuo išde- 
portavimo, nes, viena, tų ne- 
piliečių liuosnorių namai yra 
čionais,' ir jie čionai neprasi
kalto niekuomi, o antra—dau- Universiteto. • . . o • 1 • _ • v 1 . •_  .

Detroit, Mich. — Apskri
ties valdžios detektyvas Ja
cob Spolansky nesenai liudi
jo kongresinei Dieso komi- _
sijai prieš CIO unijas, prieš gUma jų yya ita]ai jj- vokie-■ aiškinus

Fr. Murphy’o vyriausybę.
Dabar tas “liudininkas”

ėmė iš tūlų žmonių kyšius 
ir už tai žadėjo per klastas 
išgaut jiem “laisnius” alko
holio bizniui. Apskrities 
prokuroras D. McCrea da
bar ketina areštuot jį.

Numato Daladiero Valdžios 
Susmukimą Francijoj

Paryžius. — Franci jos so
cialistų vadas Leonas Blum 
ir radikalų vadas Albertas 
Bay e t rašo spaudoje, kad 
turės žlugt sauvališka val
džia ministerio pirmininko 
Daladiero.

Blum ir Albert tvirtina, 
kad radikalai seimo atsto
vai susipras ir išstos prieš 
fašistų pataikūną Daladie- 
rą, kuris trempia naudingus 
žmonėm įstatymus, pirmiau 
išleistus prie Liaudies Fron
to valdžios.

Sovietai Apkarpys Japoną 
Žveju-Šnipu Veiklą

į

Japonai Plačiai Išsižiojo, bet
Neperdaug Nukando •'

Shanghai, Chinija 
ponai skelbiasi, kad jie už
ėmę 11 Chinijos provincijų

■Ją-

masmgunens
Chase. Jis kariavo sykiu su 

nuolatos apie 200 darbininkų Goldenbergu už demokratiją, 
uždarytų ilgiems metams ka-1 Chase nurodinėjo Goldenber- 
lėti. Jų negalima pamiršti ir g® pasišventimą ir energiją 
jų šeimynas reikia šelpti. Per-.kovoje prieš fašizmą; nurodi- 
eįtą vasarą ėjo rinkliava dėl kad pats būdamas su- 
pieno kalinių vaikučiam, dabar žeistas per kojas, gelbėjo sa- 
eina rinkliava, kad suteikus vo draugams, sunkiau sužeis- 
ką nors kaliniams ir jų šeimy- tiems ^raišiodamas jų žaizdas;

1 ir triūso.
Prie tam, J. Valstijose yra

Tokio. — Sovietų valdžia 
pareiškė, kad jeigu Japoni
ja nori, kad Sovietai pasi
rašytų naują žvejybos su
tartį su Japonija, tai turi 
sumokėt užvilktus mokes
čius už Chinišką Rytinį Ge
ležinkelį. Sovietai yra par
davę ši geležinkelį Manchu- 
kui - Japonijai.

Be to, Sovietai žada apri
bot japonų žvejyba Sibiro 
vandenyse, jeigu Japonija 
ir atsiteistų už geležinkelį.

(Po žvejų priedanga dau
gelis japonįjos šnipų veikia1 
prieš Sovietus.)

noras, nors laike kalėdų ir 
naujų metų. Bet iš mūsų, col- 
linwoodiečių, mažai kas ir pir
štą pajudinome, kad prisidė
ti prie tų svarbių darbų.

T.D.A. Darbai Verti 
Paminėjimo

Sąmoningi TDA advokatai, 
begindami darbininkų teises, 
iškelia visų kapitalistinės re
akcijos įrankių niekšystes aik
štėn ir tuomi reakcija yra pri
versta nors laikinai sušvelnė
ti. Tik pereitam savo 13 me
tų gyvavime TDA gynė 70,- 
000 areštuotų darbininkų teis-' 
muose, iš kurių 90% tapo iš
laisvinti. Daugelyje atsitiki- * 
mų TDA prisieina sukelti mi-| 
lionines pinigų sumas pasko
lomis, kad išėmus suareštuo
tus darbininkus ant kaucijų, 
nes laisvas darbininkas yra 
daug lengviau ap.ginti, 
pegu kada jis sėdi kalėjime. 
TDA bėgyje savo 13 metų gy
vavimo yra sukėlęs $275,000 
dėl sušelpimo politinių kali
nių, čionais ir kitose šalyse. 
Todėl aišku, kas atsitiktų dar
bininkams, 
svarbios 
tautinis 
mas.

Todėl
iečiai, stokime atgal į TDA ir 
prirašykime savo kaimynus. 
Valdyba turėtų sušaukti platų 
susirinkimą ir pakviesti TDA 
sekretorę drg. Bramson, kuri 
nuoširdžiai sutiks dėl mūsų 
pakalbėti ir išaiškinti reika
lingumą tos svarbios įstaigos. 
Kito pasiteisinimo dėl mūsų 
nėra, kaip tik stoti prie to 
svarbaus darbo.

Darbo Žmogus.

netekus tokios 
įstaigos, kaip Tarp- 

Darbininkų Apsigyni-

pakol jie visi buvo nuvežti į li- 
gonbutį. Pagijęs kiek ir dak
tarų draudžiamas eiti į fronto

lių ir 375,000,000 gyventojų. 
Bet tikrumoj japonai teval
do tik nepilnai septintą da
lį to neva užimto ploto, kaip 
parodo Chinų vyriausybė.,.

Apart užimtų didmiesčių," 
tai japonų valdžia ten sie
kia tik tiek, kiek neša jų 
šautuvų kulkos nuo vietų, 
kur sustatyta Japonijos ka
riuomenė.
m m m m m m 101.101101 mm

1939 Metų 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

H

■

■ '
1

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

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos 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.

visi geri collinwood-

?

BURTININKAS N U ž U- 
DĘS 5 MOTERIS

Chatham, Ontario. — 
Areštuotas E; Harris, neg- 
rų-indijonų burtininkas ne
va “gydytojas.” Policija sa
ko, kad jis nužudęs jau 
penkias negres. Paskutinę, 
Christina Eastmond jis pei
liu nudūręs todėl, kad ji 
atsisakė už jo ištekėt.

APSIVOGĘS POPIE
ŽIAUS knyGvedis

Vatikanas. —- Popiežiaus 
valstybėlės teismas tardo 
M. Politį, buvusį knygvedį 
Vatikano knygyno. Sako, 
kad Politi nusukęs $31,981.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
w (Aitra iai ini iai iaiiai mum irti irti vwiAi irti irtiiAiVY irti v* mi mm ww mm
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sydavo, kaip tas pasakodavo apie nuotikius vidurnak
čiais, apie pavogimus, ištrūkimus, apie puotas ir lėbavi- 

! mus, apie mantų, praleistą viena nakčia. Minėtasis vy-LfITĄ rytą septintą valandą Jurgį išleido pasisemti dpie ^an\ą, praleistą viena naKcia. Minėtasis vy- 
^vandens ir išplauti savo kambarį; Jurgis atliko tą ruk,as su Pamekmimu žiūrėdavo j Jurgi, kaipo į dirbantį 

r b L mulą; jis taip pat atjautė pasaulio neteisingumą, bet L 7:gana noriai, bet kiti stengdavosi, kiek galint, to iš
vengti, kol jų kambariai nebūdavo taip priskretę, kad 
sargai turėdavo priversti juos išvalyti. Paskui jam at
nešė, kaip ir pirmiau, pusryčių, o po to leido tris va
landas pasivaikščioti po ilgą kiemą, apvestą aukšta mū
rine siena ir visą apdengtą stikliniu stogu. Čia buvo su
sigrūdę visi sėdintieji kalėjime. Viename kiemo šone bu
vo įtaisyta apsilankantiems vieta, atidalinta dviem dra- 
tų sietais, pėda atstumo vienas nuo kito, kad besikalbant 
nebūtų galima ką nors kaliniams paduoti. Čia Jurgis, 
nerimasties pilnas, dabojo, bet niekas neatėjo jo pa
žiūrėti.

Veikiai sugrįžus į savo kambarį, sargas atidarė du
ris ir įleido kitą kalinį. Tai buvo linksmas sau ant pa-

vietoj.tą kęsti nuolankiai, jis smogė atgalios ir smogė 
su visa pajėga. Jis smogdavo atgal visados: tarp jo ir 
tarp visuomenės buvo tikrasis karas. Jis buvo apsukrus 
plėšikas, užsilaikąs plėšimu savo priešų, neturėjo nei 
baimės, nei gėdos. Jam ne visados pasisekdavo laimėti 
pergalę, bet prakišus, jam netekdavo visiškai pražūti, 
taigi ir nebūdavo ko nusiminusiam būti.

Be to, jis buvo geros širdies vyrukas—net rodėsi, 
kad ir per daug. Jis išpasakojo Jurgiui savo atsitikimus 
ne pirmą dieną, ir nei ne antrą, bet reikiant praleisti 
ilgas valandas, neturint ką veikti, ir neturint apie ką 
daugiau kalbėti, kaip apie save. Jack Duane paėjo iš 
rytinių valstijų; tai buvo kolegiją lankęs vaikinas: jis!

atsilankykit į šį parengimą ir 
paremkit tuos karžygius, ku
rie grįžta iš kovos lauko.

Rengia Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubas. Įžanga 25c.

—o—
Kaip visados, taip ir šiais 

metais yra rengiama vakarie
nė prieš naujus metus tą va
karą, 31 d. gruodžio, mainie- 

Rengia Litera
tūros Draugijos 17 kuopa ben-z 
drai su Schuylkill pavieto KP 
sekcija. Draugai ir draugės, 
rengkitės visi dalyvaut ant šio 
vakaro, kad užbaigt linksmai 
senus metus ir pasitikt naujus. 
Įžanga $1. M.

Newark N. J

I.

Tel. Evergreen 7-2875

E.

mū-

Ketvirtad., gruod. 15, 1938
I

L-1870

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

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

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

i

L,

Šiuomj norime išreikšti 
sų širdingą ačiū dd. Kudir- 

, kams ir kitiems draugams, 
! kurie padėjo suruošti mums 
25-kerių metų vedybos jubi- 
lėjų. Taipgi ačiuojame už vi
sas gražias dovanas, suteiktas 
mums tą vakarą.

Su šia proga mes aukojame 
dienraščiui “Laisvei” $2; te
gul sunaudoja, kur daugiau
sia reikalinga.

Antanas ir Agnė 
Jurevičiai.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS 

701 Grand St. Arti Graham Ave. 

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

žiūros vyrukas, su rusvais ūsais ir mėlynomis akimis buvo besimokinąs elektrišku inžinierium. Tuomet jo tėvą 
ir gana dailaus pavidalo. Jis linktelėjo Jurgiui galva, o patiko nelaimė vertelgysteje ir jis sau gyvastį atėmė; 
sargui uždarius duris paskui jį, pradėjo dairytis aplin- 1}^° motina, jaunesnis brolis ir sesuo. Duane taipgi turė- 
kui, apžvalgydamas viską.

“Na, bičiuli,” ištarė jis, jo akims vėl susidūrus su 
Jurgio akimis, “geras rytas.”

“Geras rytas,” atsakė Jurgis.
“Linksmai Kalėdas leidi, eh?”
Jurgis linktelėjo galva.
Naujasis pribuišis priėjo prie narų ir apžiūrėjo už- 

klodus; pakėlė šieniką ir išleido jį iš rankų sušukęs: 
“Dėl Dievo, tai aršiausia, ką man teko matyti.”

Jis vėl dirstelėjo į Jurgį. “Išrodo, kaip ir niekas ne
būtų miegojęs praeitą naktį. Šitie tau nedavė, eh?”

“Pereitą naktį nenorėjau miego,”—atsakė Jurgis.
• “Kada tamsta atėjai čia?”

“Vakar.”
Tas vėl apsidairė aplinkui ir suraukė nosį. “Čia pra

gariškai dvokia,”—patėmijo jis veikiai. “Kas tai tokio 
būtų?”

“Tai aš,”—atsakė Jurgis.
“Tamsta?”
“Taip, aš.”
“Ar jie neliepė tamstai išsiprausti?”
“Taip, bet šito negalima išprausti.”

. “Kasgi tai tokio?”
“Trąšų fabriko dvokas.”

— “Trąšų! Po paibelių! Kas tamsta tokis?”
“Aš dirbu stokjarduose—bent dirbau iki anos die

nos. Mano drapanose.”
“Tai naujas dalykas man,” patėmijo pribuišis. “O 

man rodėsi, kad man jau su viskuomi teko susidurti. 
Už ką čia patekai?”

“Apmušiau savo bosą.”
“O—tai už tai. Ką jis tau padarė?”
“Jis—blogai su manim pasielgė.” - -. . TZ . . ; ,.
“Suprantu. Tamsta esi, kaip žmones vadina, doras 

darbininkas!”
“Kas tamsta tokis?” užklausė jo Jurgis.

, “Aš?” Ir jis nusijuokė. “Jie sako, kad aš esu plai- 
šytojas.”

“Kas tai yra?” užklausė Jurgis, gerai nesupras
damas.

♦ “Bankų spintų ir tolygių dalykų,” atsakė jis.
“O,” ištarė Jurgis, stebėdamasis ir akis išpūtęs žiū

rėdamas į jį su kokia tai baime. “Tai tamsta įsilauži į 
jas... tamsta, tamsta...” 
.... “Taip,” nusijuokė tas, “taip bent jie sako.”

Jis Heišrodė daugiau per dvidešimts dvejų ar trejų 
metų amžiaus, bet Jurgis vėliau sužinojo, kad jis turėjo 
jau tris dešimtis. Jis kalbėjo, kaip apšviestas žmogus, 

1 kaip taip vadinamas džentelmanas.
W ' A "“rWį “Ar už tai čia tamsta papuolei?” užklausė Jurgis,
i “Ne,” buvo atsakymas. “Aš čia esu už netinkamą
I pasielgimą. Jie įpyko, kad nieko prieš mane negalėjo 
I surasti.”

r . “Kaip tamsta vadiniesi?” klausė vyrukas, valandė- 
’ lę patylėjęs. “Aš vadinuosi Duane-—Jack Duane. Aš turiu 

daugiau, kaip tuziną pravardžių, bet šitąją esu žinomas 
tarp draugų.”

Jis atsisėdo ant glindų, atrėmęs pečius į sieną ir 
pasėdęs kojas po savim, linksmai pradėjo pasakoti. 
Veikiai jis jau buvo geruoju su Jurgiu: matomai jis 

!buvo gerokai apsitrynęs, pratęs turėti pasisekimą ir ne- 
sididžiuodavo pakalbėti su paprastuoju darbo žmogumi. 
Jis ištraukė iŠ Jurgio viską apie jo gyvenimą—viską, 
be vieno dalyko, kurio šis nenorėjo minėti; paskui pra
dėjo pasakoti atsitikimus iš savo paties gyvenimo. O 
puikiai jis mokėjo įvykius apipasakoti. Kad jį uždarė 
į kalėjimą, tas, matomai, nei kiek jo linksmumui neuž- 
fcenkė; jam jau pirmiau porą kartų teko atsėdėti, taigi 
dabar nusprendimą gana linksmai pasveikino. Juk per- 
leidžiant laiką prie moterų ir vyno ir prie tokio sujudi
mo, kaip jo užsiėmime pasitaiko, tai tarpais ir labai ge
rai ramiai atsilsėti.

Žinoma, pribuvus naujam bendrakaliniui visas Jur
gio gyvenimo būdas kalėjime turėjo persikeisti. Jis jau 
negalėjo nusigrįžti į sieną ir raukytis, bet turėjo ką 
nors ątsakyti, kada tas kalbėjo į jį; be.to, jam Duane’o 
kalbėjimas patikdavo, nes tai buvo pirmutinis moky
tas žmogus, su kokiu jam kada nors teko pasikalbėti, ro • • «■» _ 1 • 1 i — j • 1 t • • w • • <« « «

j

1

I

jo tūlą išradimą; Jurgis negalėjo tų dalykų gerai su
prasti, bet tai buvo kas tokio prie telegrafo ir labai 
išnašus daiktas — jame buvo dideli pinigai, milijonai 
ant milijonų dolerių. Ir Duane’ui išvogė tą viską mil
žiniškoji kompanija, o jis, pradėjęs bylinėtis su jaja, 
prakišo visus savo pinigus. Tuomet kas ten iš pažįstamų 
pasakė jam, kaip išlaimėti arklių lenktynėse, ir jis bandė 
vėl įgyti turtą su kito žmogaus pinigais, bet turėjo bėgti, 
o kiti dalykai tai buvo tik išeiga to. Jurgis užklausė, 
kaip jis priėjo iki laužymo spintų bankuose ir kitur, 
nes jam tas rodėsi baisiu ir pamąstyti apie tokį užsiė
mimą. Tas paaiškino, kad žmogus, su kuriuomi jis susi
tiko, su kuriuomi buvo tame pačiame kambary uždary
tas, jį pamokino. Ar jam niekados neužeina noras atsi- 
žinoti apie savo namiškius, užklausė vėl Jurgis. Kaip

savo galvą. Mintijimas apie tai nei kiek dalykų nepage
rins. Mūsiškis yra tokis pasaulis, kur žmogus negali 
turėti jokių dalykų su šeimyna; anksčiau ar vėliau 
Jurgis ir pats tą pamatysiąs ir liausiąs dirbti kitiems, 
o besirūpinsiąs vien savim.

(Bus daugiau)

Minersville, Pa. Shenandoah, Pa.

Brooklyn •

50

50

75
Nenori Turėt Vaiky, Tai 

Prarado ir Pačią
Brooklyn, N. Y. — Dak

taras Ed. D’Arata atsisakė 
įtaisyt bent vieną kūdikį sa-

mą, ir teisėjas L. L. Faw
cett davė jai perskyras nuo 
netėviško vyro.

Žymėtina, kad New Yor- 
ko valstijoj teismai abelnai 
teduoda perskyras tik už 
“svetimoterystę.”

©

o 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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

*
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
žinios, tai žinios, bet pasa

kyt, kaip senos tos žinios, tai 
jau sarmata pačiam rašėjui!

Lapkričio 19 d. buvo su
rengtas baliukas Lietuvių Ko-

Ir li- 
o kuo-

lapkri-

nė kuopa pakviesta prisidėti 
prie rengimo. O pelnas nuo 
to parengimo, kokis liks, turi 
būti išdalintas sekamai: pusė 
“Daily Workeriui,” o kita pu
sė padalint kuopoms, 
ko $10.19 “D. W.,” 
poms po $5.09.

Atskaitos padaryta
čio 22 d. ir pinigai išdalinta. 
Bet man nepasakė nė a, nė b, 
kad pranešti į spaudą apie 
tai. Taigi aš pats negaliu 
siūlytis, - nes reikia pridėti ir 
darbo ir krasos išlaidas, kurių 
iki šiol dar nė vieno cento 
negrąžino. Pasirodė, kad tū
li draugai nelabai patenkinti, 
ką aš rašau į spaudą.

—o—
Kaip priežodis sako: Nau

ja mašina greit važiuoja ir ne- 
; ra jokio pavojaus ant kelio. 
Bet su sena išvažiavus greitai 
gali įvykti nelaimėj Tas pats 
ir su manim, prie aplinkybių 
netinkamo oro prisėjo truputį 
susirgti, na, ir darbas neina 
taip sėkmingai.

Kas link parengimo pasek
mių : Iš mano pusėš, aš sa
kau geros, kaip tokiam bedar
bės laike. Liko pelno ♦ virš 
$20, bet ir propaganda visgi 
daug reiškia. Bet galėjo būti 
ir geresnės pasekmės.

J. Ramanauskas.
Nuo Redakcijos. Atleisite, 

kad korespondenciją gerokai 
sutrumpinome, tai yra, įdėjo
me jos tik dalį. Patariame 
visus tuos nesusipratimus ar
ba netikslumus apdiskusuoti 
kuopos susirinkime. Laikraš
tyje jų iieišrišimę, / '.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką norų su-

Taigi nėra ko nei stebėtis, kad jis su žingeidumu klau- rengti “Laisvės” naudai

Gruodžio 4 d. buvo laikytas 
Komunistų Partijos lietuvių 
vieneto susirinkimas, šiam su
sirinkime įsirašė į partiją trys 
nauji nariai'— du suaugę ir 
vienas jaunuolis. Tai 1 abai 
puiku, kad draugai stoja į 
partiją. Mūsų mieste

Chinai Laimėjo Du Mūšius 
Prieš Japonus

Shanghai, Chinija. —Chi
nai laimėjo trijų' valandų 
mūšį, perėjo per Siao upę 
ir nuvijo japonus atgal, už 
30 mylių nuo Yungsui

yra miesto. Siaučia kautynės 
draugų, kurie buvo kada KP į 35 mylių į šiaurių rytus 

sumu- 
prie- 

juos į

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

į

nariais, bet buvo pasitraukę. ! 
Dabar kai kurie sugrįžta, bet I 
kiti dar vis stovi nuošaliai nuo! 
partijos. Laikas būtų, drau
gai, visiem sugrįžti į KP.

Daug draugų yra, kurie 
dirba daug dėl visuomenės: 
gerovės, bet į partiją nenori 
stoti, pasiteisindami, kad bi
jo, nes ten prigulint reikia 
daug dirbti. Nebijokit, drau
gai ir draugės, partijai prigu
lėdami dirbsit tiek, kiek jums 
aplinkybės leis. Tad ateikit ir 
įstokit į KP.

—o—
Mūsų miesto vienetas aplai- 

kė puikią dovaną, didelę kny
gą su gražiais apdarais. Var
das knygos “Rusijos Revoliu
cijos Istorija,“ anglų kalboj, 
su daug paveikslų iš revoliu
cijos. Dovaną davė sekcijos 
komitetas už sukėlimą skirtos 
sumos pinigų, $50, dėl “Daily 
Workerio.”

nuo Kantono. Chinai 
i še japonus Sutsien 
miesčiuose ir suvijo 
patį vidurį miesto. 

t

Per 135 dienas po 
kiango užėmimo

Kiu- 
japonai 

pasivarė pirmyn palei ge
ležinkelį tik 50 mylių.

Francijos Premjeras Jieško 
Fašistukų Talkos Seime
Paryžius. — Ed. D.ala- 

dier, francijos ministeris 
pirmininkas, puldinėja apie 
dešiniuosius ir fašistuojan- 
čius seimo atstovus; tikisi 
su jų pagelba pervaryt savo 
siūlomą biudžetą (sąmatą 
valstybės įplaukų - išlaidų) 
ir nustumt tolyn seimo dis
kusijas kas liečia diktato
riškus valdžios įsakymus, 
taip kenksmingus darbinin
kam.

Palaidotas Miestas po Ug- 
niakalnio Pelenais

Manila, Filippinai.— Bai
sus viesulas su tvaniškomis 

suvertė vulkano

—o—
“Amerikos Lafayettai,” arba 
Amerikos Dalyviai Ispanijoj | 

Didžiausias parengimas yra 
rengiamas nedėlioj, gruodžio 
18 d., 7:30 vai. vakare, West 
End svetainėj, W. Center St., 
dėl sukėlimo pinigų tiems 
draugams, kurie kovojo Ispa-. 
nijoj ir dabar grįžta namo.

Bus rodoma krutami paveik- liūtimis
šiai “American Lafayettes.” (ugniakalnio) Mayon pele- 
Kalbės kapitonas Bob Raven, nūs, uolas ir griozdus nuo 
sugrįžęs iš Ispanijos. Taipgi stataus kalno šono ant Ca- 
šiame parengime girdėsite! 
dainuojant Lyros Choro du- 
beltavą kvartetą po vadovyste 
drg. O. ždaniūtės- -Ramanau- 
kienės.
apie 4 lietuviškas dainas.

Tad, draugai ir draugės, 
vietos ir iš plačios apielinkės,

Kvartetas sudainuos

' malig miesto. Taip ir už-
1 bertas ir palaidotas visas 
miestas, turėjęs 20,000 gy
ventojų.

Per tą gamtos sujudimą 
žuvo 15 žmonių Filippinuo- 
se.

4

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
E
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417 Lorimer St. Brooklyn 
1

Laisves*’ Nann

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIEUACSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam*vi. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.
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Cleveland, Ohio
Ketvirtad., gruod. 15, 1938 LAISVE

kad kuopos visi susirinkimai 
ir parengimai buvo pasekmin
gi. Kaslink į kuopą gavimo 
naujų narių, tai mažai pasi
darbuota. Kuopos vajininkė 
gavimui dienraščiam naujų 
skaitytojų išsireiškė, kad dar
buojasi ir gavo po keletą

ANGLIJA PRIĖMĖ 502 
ŽYDŲ IR KRIKŠČIONIŲ 
VAIKŲ Iš AUSTRIJOS

Ką Veikia Corletiečiai
Ši kolonija maža, bet reikia 

sakyti, kad jos kone visi lie
tuviai darbininkiškai nusista
tę. čia gerai gyvuoja darbi-i dienraščiam naujų skaitytojų, 
ninkiškų organizacijų dvi kuo- , Vajininkė išsireiškė, kad iki 
pos — LLD ir moterų LDS' pabaigos vajaus mano gauti 
kuopa. Noi-s čia dar ir ne vi
si lietuviai priklauso prie kuo
pų, bet reikia sakyti, kad vi-, 
si jom simpatizuoja ir remia. 
Manau, kad vėliau šios apie
linkės visi lietuviai supras 
darbininkiškų organi z a c i j ų 
svarbą ir prisirašys prie kuo
pų ir visi darbuosis abelnais 
darbininkų reikalais.

Corletiečiai labai draugiški 
ir atjaučianti žmonės. Pas ku
riuos tiktai užeini, visur prii
ma su draugiškumu ir meile. 
Labiausia gražu ir malonu, 
kad kone pas kiekvieną šeimą i 
matysi ant stalo gulint dien- j 
raštį “Laisvę“ ar “Vilnį.” Pir
miau čia pas kai kuriuos lie
tuvius būdavo matytis vietinė 
“Dirva,” bet dabar jos nie
kur nematytis. Lietuviai sako, 
kad “Dirva” priešdarbininkiš- 
kas laikraštis, ji šmeižia dar
bininkus ir visus tuos, kurie 
darbuojasi dėlei mūsų klasės 
gerovės. Tai mum tokį laik
raštį neužsimoka nei remti, 
nei skaityti. Mes turime savo 
darbininkiškus laikraščius, ku
rie gina mūsų reikalus, tai 
mes juos skaitome, platiname 
ir, kiek galime, remiame.

Čia randasi ir labai gražus 
būrelis 
nuolių. 
lės vis 
darbų, 
darbininkiškų 
Jie gerai darbuojasi kuopose 
ir Lyros Chore. Labai pagir
tina, kad jaunuoliai mato 
svarbų reikalą ir naudoja sa
vo liuosą laiką kilniam dar
bui.

Jei katriem nuo kitų- darbų 
atsiranda liuoso laiko, tai mo
kinasi lietuviškai rašyti. Jau 
ne kaitą teko patėmyti “Lais
vėj“ ir “Vilnyj” clevelandietės 
jaunuolės lietuviškai parašytų 
korespondencijų. Pagal pa
vardę spėju, ar tik nebus cor- 
letietė* jaunuolė. Ji taip gra
žiai, objektyviai pradeda ap
rašyti Cleveland© jaunuolių 
veikimą. Linkiu tai jaunuolei 
tam darbe gerų pasekmių ir 
kitiem jaunuoliam imti tą 
gražų pavyzdį.

—o— 
Susirinkimai ir Parengimai
Lapkričio 26 d. LLD 57 kp. 

ir moterų LDS 138 kp. drauge 
turėjo linksmą “parę” drau
gų Pečiurų namuose, 4089 E. 
139th St. Publikos susirinko 
nemažai. Vieni kaziriavo, ki
ti linksmai pasišoko 
papuoštame skiepe.

Draugės corletietės 
lios darbuotojos ir 
darbininkiškų organizacijų. 
Kaip žinoma nuo pirmiau, 
taip ir dabar jos dėl “pares” 
suaukavo nemažai valgių ir 
pagamino skanią vakarienę. 
Dalyviai pasitenkinę ir links
mi išsiskirstė. Kuopom pelno 
liko, iš kurio dalis skiriama 
politiniam kaliniam, kitą dalį 
sunaudos kitiem naudingiem 
darbininkų reikalam.

Čia reikia sakyti, kad drau
gai Pečiurai jau ne pirmą 
kartą leidžia savo gražiam 
name darbininkiškų organiza
cijų kuopom rengti “parę.” 
Už tai abidvi kuopos drau
gam Pečiuram taria širdingai

Harwich, Anglija. — Į 
prieglaudas Anglijoj atvež
ta 502 vaikai iš Austrijos- 
Vokietijos. Dauguma jų “vi
siški” žydai; bet yra ir 49 
katalikučiai ir 51-nas žydų 
tautos krikščioniukas.

Washington. — John Ha
milton, pirmininkas visos 
šalies republikonų komite
to, atsisako remt sumany
mus, reikalaujančius gerint 
pensijas nusenusiem 
nėm. O šio rudens

zmo- 
rinki- 

muose republikonai žadėjo 
tas pensijas pagerint.

čiagimių lietuvių jau- 
Jaunuoliai ir jaunuo- 

labiau imasi kilnių 
Dalis jų priklauso prie 

organizacijų.

daugiau ir visus sykiu pasiųs
ti dienraščių administracijom.

Kuopos finansų raštininkas 
P. Boika, nenuilstantis dar
buotojas, šiuom tarpu sunkiai 
susirgo ir turėjo pasiduoti 
operacijai. Dabar sveiksta. 
Kuopos susirinkimas P. Boi- 
kai išreiškė užuojautą ir lin
ki jam greitai pasveikti ir vėl 
sykiu darbuotis dėlei organi
zacijų ir visos žmonijos gero
vės.

JAPONIJA PIRKO 5 OR
LAIVIUS Iš NAZIŲ

Berlin, —r Vokietijos už
sieninės ministerijos orga
nas rašo, kad “vokiečiai nė
ra nuo senų laikų priešingi 
lietuviam.” Tai lapės kalba.

Kuopa sekantiem metam 
1 išsirinko visą valdybą iš gabių 
! narių. Linkiu valdybai gerų 
j pasekmių sumaningai ir tvar
kiai vesti visus kuopos reika
lus. A. M. B.

Berlin. — Naziai parda
vė Japonijai penkis kelei
vinius lėktuvus, galinčius 
nešt po 25 žmones.

Tai lygiai toks Vokietijos 
lėktuvas nesenai nuskrido 
iš Berlyno į Japonija, bet 
grįždamas nukrito į jūrų ir

Kaunas, gruod. 13.—Am
erika užprotestavo, kad na- 
ziai Klaipėdoj žiauriai su
mušė amerikonų žurnalistų 
Rbt. Sellmerį.

Chungking, Chinija.—Ja
ponai oro bombomis sudegi-

nuskendo prie F ilippinų. O i no vjeną trobesį amerikie-
paskui, bekeliant jį iš van-j 
dens, tas lėktuvas visai su
trupėjo.

čių kolegijos Kweiline ir 
apdaužė kelis kitus.

Binghamton, N. Y.
KLAIPĖDIEČIŲ NAZIŲ 

“HEIL HITLER”

Daktaras J. Kaškiaučius

gražiai

yra uo- 
rėmėjos

—O—
Gruodžio 7 d. įvyko LLD 

57 kp. susirinkimas lenkų 
kliubo svetainėj, 4015 E. 141 
St. Pagirtina, kad nariai vis 
skaitlingiau lanko kuopos su
sirinkimus, tai susirinkimai 
būna gyvesni ir daugiau gali
ma svarbių dalykų apkalbėti 
ir Įgyvendinti.

Šiame susirinkime apkalbė
ta šių metų kuopos nuveikti 
ir veikiami darbai. Pasirodė,

Vietos lietuviuose kilo min
tis bei pageidavimas, kad 
būtų surengtos prakalbos Dr. 
J. Kaškiaučiui, sveikatos klau
simu. Tad LLD 20 kp. Mote
rų Skyrius ir rūpinasi tame 

I darbe.
Dr. J. Kaškiaučius kalbės 

sekmadienį, gruodžio 18-tą 
dieną. Prasidės 3-čią vai. po 
pietų.

Tad visi bandykime daly
vauti ir savo draugus atsivesti 
Į šias prakalbas, o Dr. Kaš
kiaučius papasakos mums, 
kaip užlaikyti sveikatą, ir ką 
pirmiausiai daryti, kuomet pa
sijauti sergąs.

Sveikata yra kiekvienam 
rbikalinga. Ir kuo daugiau 
žinosi, kaip užlaikyti sveikatą, 
tuo sveikesnis būsi. Tad kuo
met čia yra rengiamos pra
kalbos sveikatos klausimu, tai 
visi pasiimkime už pareigą ir 
dalyvaukime jose.

Šios prakalbos įvyks Lietu
vių Svetainėje, 315 Clinton 
Street.

Širdingai užprašome visus.
LLD 20 Kp. Mot. Skyr.

---- O-----
Iš LLD 20 Kp. Susirinkimo.
Gruodžio 8-tą įvyko LLD 20 

kuopos susirinkimas. Nors šis 
susirinkimas buvo kviestas at
virutėmis, vienok narių daly
vavo tik 19. Tai atrodo, kad 
draugai mažai kreipia dome
sio į kvietimą dalyvauti susi
rinkime. Tas negerai.

Išrinktas kuopos komitetas 
sekantiems metams. Pirminin
kas drg. J. Kireilis; sekreto
rius J. Uogintas; finansų se
kretorius S. Jasilionis; iždinin
kas A. Bagdonas; kuopos kny
gyno prižiūrėtoja drg. A. Tva- 
rijonienė, ir literatūros pla— 
tintoja H. žukienė. Taipgi’■ 
išrinkta ir apšvietos komisija, 
kuri parūpins paskaitas, pra- 
kalbėles ar diskusijoms temas, 
kaipo priedą prie susirinkimų.

Dabar žiema, vakarai ilgi, 
šalta, žmonės daugiausiai pra
leidžia laiką namuose. Tai, 
kad nepraleisti laiką visai be 
naudos, patartina ateiti į LLD 
kuopos susirinkimus ir pasiim
ti iš kuopos knygyno knygų 
skaityti. O jų galima gauti 
įvairios rūšies: religijos klau
simais, politiniais klausimais, 
dailiosios literatūros ir tam 
panašiai. Pabandykime per
skaityti nors po vieną iš jųjų.

Buvo nuomonė pasiųsti de
legatus į LLD 12 Apskričio 
metinę
įvyks gruodžio 18-tą dieną, 
Scrantone. Bet kad tą die
ną čia kalbės Dr. J. Kaškiau
čius, ir draugai visi norėtų 
dalyvauti jo prakalbose, tai 
kuopa tik pasiųs mokesčius ir 
raštišką raportą.

LLD Narys.

konferenciją, kuri

i

Klaipeda. — Laike seime
lio rinkimų, Klaipėdos na- 
ziai kai kur palei rubežių su

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

i Bangos Choras ruošia šokių vaka
rą su silkių užkandžiais. Įvyks šeš
tadienį, gruodžio 17 d., pradžia 8 
v. v., ir tęsis iki vėlai nakties. Tu- 

gerą orkestrą šokiams.vėsime
. . . . v Prašome iš visų apylinkių dalyvauti.

Vokietija atvirai saukė, Užtikriname, kad smagiai praleisite 
“Heil Hitler!” (Valio Hit- laiką. Įžanga ir užkandžiai 30c as

meniui. (vieta? — Adm.) (292-294)

Lietuviam rinkimuose pa
kenkė ir tai, kad jų balsai 
pasidalino tarp keturių lie
tuviškų partijų; o naziai tu
rėjo tik vienos savo parti
jos kandidatus.

Tunis. — Tai italai fašis
tai čia padegė italų darbi
ninkų kliubų, kaip kad pri
sipažino areštuotas juod- 
marškinis Antonio La Rosa.

Maskva. — M u n i che 
Chamberlainas, A n g 1 i j os 
premjeras, pardavė Čecho- 
slovakijų fašistiniam už
puolikui; Romoj jis parduos 
Ispaniją,—rašo Journal de 
Moscou.

PHIADELPHIA, PA.
“Laisvės” Bankieto Komiteto 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 15 d. 
gruodžio, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 7:30 v. v. Komiteto na
riai ir tie draugai, kurie esate su
sirišę su “L.” Bankieto reikalais, 
dalyvaukite šiame susirinkime. Ka
trie 1

su-

“LAISVĖS” BAZARAS
Bazaras Bus Keturias Dienas

Vasario 10,11,12,13 February

Siųsdami bazarui daiktus adresuokite:

VARPO KEPTUVE

ClementVokietaitis

5

E
E

8

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

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

vai. vak. Kalbės drg. A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y. Jau daug metų 
praslinko kaip jis čia kalbėjo. Jis 

koks li- 
įžanga 

Kom.

aiškins pasaulio įvykius ir 
kimas laukia darbininkų, 
veltui. Visus kviečia Liet. 
Frakcija. (293-294) '

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

TeK Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

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

SHENANDOAH, PA.
Gruodžio 18 d., 7:30 v. v. West 

End Svet., bus rodoma paveikslas 
“American Lafaycttes.” Kalbės drg. 
Bob Raven, dainuos Lyros Choras 
ir dubeltavas kvartetas, 
kviečiame visus skaitlingai 
ti. Visas pelnas skiriamas 
kovotojams, kurie grįžta

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Mewes eleveiterio stoties

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia vakarienę 

ir šokius, įvyks Sekmadienį, 22 d. 
sausio, 1939 m. Šv. Jurgio Svet., 180 
New York Avė. Prašome apylinkės 
draugų nieko nerengti toj dienoj. — 
Kom. (292-293)

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

................... T“1 *•-

Draugai, 
dalyvau- 
Ispanijos 

namon.
Ruošia Liet. Moterų Apšvietos Kliu- 
bas. Įžanga 25c. (293-295)

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

BALTIMORE, MD.
šeštadienį, gruodžio 17 d., įvyks

Mateušas S i m o n avie iu s
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Užsakymai telefonu __
greitai atliekami Telefonas S agg -8 1

License No. L-389.

5
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CHARLES 
tJI’-TODATĘ 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus {Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten dfcyck Ir Mattjer Sts.

kaip 2 vai. po pietų. Įžanga veltui. ••>•••••••••••••••••••••••••••••••*' 
Atsižvelgiant į tą faktą, kad turėsi

me vieną iš geriausių mūs prakalbi- 
ninkų, kuris pasakys mums daug ką 
naujo, mes nuoširdžiai kviečiame 
eastoniečius ir iš tolesnės apielinkės 
dalyvauti. — Kviečia Rengėjai.

(293-295)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 17 d. gruodžio, 7:30 v. v. 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Vi
si nariai malonėkite būti susirinki
me, nes bus renkama nauja valdyba 
1939 m. Kurie negalėjote lankyti 
kuopos susirinkimus per ištisus me
tus, tai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime. Taipgi pasimokėkite 
duokles. — Kp. Sekr. P. Ž.

(292-294)

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partija rengia prakal

bas, įvyks šeštadienį, 17 d. gruodžio 
Lietuvių Tautiško Namo Svet., 5:30 
v. v. Tema: Klaipėdos likimas ir 
kas bus su Lietuva? Kalbės Rojus 
Mizara, “Laisves” Redaktorius iš 
Brooklyn. Įžanga veltui. Po prakal
bų bus vakarienė ir šokiai. Visi lie
tuviai be skirtumo pažvalgų, ku
riems rūpi mūsų tėvynės likimas, 
dalyvaukite šiose prakalbose. Išgir
site kas reikia daryti, kad išgelbėti 
Lietuvą iš Vokietijos nazių su Hit
leriu priešakyje. — Kom. (292-293)

turite tikintų, meldžiu grąžinti Lietuvių svarbus susirinkimas, Liet, 
šiame susirinkime. Įsitemykite vietą Svet., 853 Hollins St., pradžia 7:30
ir laiką. — J. Raynis. (292-293)

Lie- 
kuo-

EASTON, PA.
Svarbios Prakalbos

Sekmadienį, 18 d. gruodžio, 
tuvių Literatūros Draugijos 13
pa rengia labai svarbias prakalbas, 
kurias turėtų išgirsti kiekvienas lie
tuvis ir lietuvaitė. Kalbės visiems 
žinomas, o jau senai Eastone kalbė- 

dienraščio “Laisvės” redakto- 
d. Antanas Bimba, iš «■ Brook- 

N. Y. Jis plačiai nušvies dabar- 
pasaulinę situaciją, taipogi nuo- 

aiškins Lietuvos keblią ir

jęs, 
rius 
lyn, 
tinę 
dugliai
pavojingą padėtį.

Prakalbos įvyks Vanderveer Sve
tainėje, 9-ta ir Washington Sts.,

WATERBURY, CONN.
Sveikatos ir Kultūros Draugija 

rengia prakalbas sveikatos klausk 
me. Įvyks du vakaru, šeštadienį ir 
sekmadienį, gruodžio 17 ir 18 dd. 
Šeštadienį prasidės 7:30 v. v., o sek
madienį, 6:30 v. v. Svetainėje, 103 
Green St. Kalbės John W. Thom
son iš Brooklyn, N. Y., sveikatos 
mokytojas. Įžanga 35c asmeniui, 
abu vakaru. Komisija kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti. (293-294)

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

mi ra fu* mi mi fui im mi mi

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-Fifth Bottle 

Importuota iš Cechoslovakijos

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

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

irti irti MM irti WW irti MU irti irti VW VW linil irti irti irti Irti MW irti WV W

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

20-ties .Metų Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališkų masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta: 
) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(5)

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet dare, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie ręikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

‘ ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.

Literatūros platintojai: užsisakyti. “Lietuvos Laisvės 
Draugai ir Priešai” masiniam platinimui/

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kunie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siuskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y,

EASTON, PA. 
Smagūs Šokiai

Vietinis skyrius Komunistų Parti
jos rengia linksmus šokius, subatoje, 
17 d. gruodžio, Vanderveer Hali, 9th 
& Washington Sts. Šokiams grajis- 
pagarsėjusi John Poch Orchestra, ir 
bus įvairių skanių užkandžių ir gė
rimų. Lietuviai eastoniečiai yra 
kviečiami dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. Prasidės 8 vai. vakare. 
Įžanga 25 centai. Visus užkviečia — 
Rengimo Komisija. (293-294)

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
įvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą l kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
> Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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LAISVE!6

Žymiu Filologų Paskaitos Sugrįžo iš Ligoninės

NewYorko^/Z^ifeŽinios Apie Lietuvių Kalbą

Padėkos Pareiškimas

pa-

Open Day and Night

Special Rates per Week

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

BROOKLYN, N. Y409 GRAND STREET

numatyta

Keturios Dovanos Studentam

14-ta,

atidėt, o 
mokyklas

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Cho-
Vik-

iš 
šei-

tad biskelį pakilusius ir siunčia 
namo. Linkime pilno ir greito 
pasveikimo.

pa
su-

Managed by

TEITELBAUM

inspektorius Louis 
pranešė, kad jis įsa- 
West Side Highway 
W. 48th St. iki 51st 

Jaukėjams

16- 
W.
35,

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Randasi namie,

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

Sun. all day and night

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

iš
15

nori derybų, firmos šiaušiasi, 
bėga nuo jų. Valstijos tarpinin
kai atsišaukė federalio depart- 
mento pagelbos iš Washingto- 
no.

Valstijos Darbo Departmen- 
to tarpininkams nepavykus 
privest prie derybų, mėsos pa-'jir dalyvaus prof. H. H. Ben- 
kuotojų streikas plečiasi. Unija der iš Princeton, prof. A. Senn

••

OLD fĮUZYKETL
RUGINĖ DEGTINĖ

DABAR
Ši Degtinė yra

3 Metą Senumo
BET TIK

97*
PINT

$1.89
QUART

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

IND.

‘ A

»V š?*/]

Mergenthaler Firma 
Susitaikė su Unija

Šį Rytą Draugės Rugie- 
nienės Laidotuvės

TRAUKIA ATSAKOMYBĖN 
FIRMOS VEDĖJUS

Mesinyčiu Streikas 
Plečiasi

Ketvirtad., gruod. 15, 1938

Mergenthaler Linotype Co. 
“lock-out” ir streikas baigtas. 
Darbininkai grįžta darban ši 
rytą. Firma sutiko: pilnai iš
traukt pusę nukapojimo algų ; 
atnaujint kontraktą su Unit
ed Electrical, Radio and Ma
chine Workers Unijos 1222 
Lokalu, CIO, sutikdama jį pri
pažint vieninteliu teisėtu ko
lektyvių derybų vedėju: laiką 
ir pusę mokėt už viršlaikius; 
40 valandų darbo savaitę; se
niau dirbančių teises, taipgi 
komitetus nesusipra t i m a m s 
rišt.

Energingai pikietavę-daly- 
vavę streike 1,600 darbininkų 
pasisakė už priėmimą tų są
lygų masiniame unijistų mitin
ge, įvykusiam pereito antra
dienio vakarą, Mokyklos No. 
157 patalpose.

Senų algų darbininkai rd- 
guliariai gaus 95 nuošimčius, 
o 5 nuošimčiai bus sudėta 
bankan. Gale metų, 1939 m. 
rugsėjo mėnesį, arbitratoriaus 
patvarkymu bus nustatyta, 
kas juos gaus — darbininkai 
ar kompanija. Mat, firma 
svarbiausia argumentavo algų 
nukapojimą daranti dėlto, kad 
negalinti išsiverst. Arbitra- 
torius neturėsiąs remtis kom
panijos žodžiu, bet jam bū
sią leista pravest tyrimas kom
panijos visos padėties.

Mergenthaler šapos užima 
dviejų ketvirtainių blokų plo
tą ir yra didžiausia mašinų 
išdirbimo firma šioj apylin
kėj.

Dvi AF of L unijos, Inter? 
national Brotherhood of 
Teamsters Lokalas 807, ir Int. 
Typographical Unija, geriau 
žinoma kaipo “Big Six,’’ ve
dančios derybas dėl atskiros 
sutarties.

BUDŽETO DISKUSIJOSE 
ATAKUOJA MAJORĄ

Miesto Tarybos Finansų Ko
mitete, kuriame svarsto miesto 
budžetą sekamiems metams, 
posėdžiai paversti į reakcinių 
republikonų tammaniečių foru
mą atakoms ant majoro La 
Guardijos administracijos.

Jie labai tūžo, kad majoras 
ir Sąmatų Taryba turi galios 
sprendime finansų. Tarybinin- 
kas Surpless vadovavo reikala
vimams panaikint tą galią. Jis 
siūlė sumažint budžetą, nes su- 
lyg dabartinių įstatų negali 
siūlyt didint. Siūlė nestatyt 
naujo kriminalio teismo 
Įėjimo, proponuojamo 
Tombs.

Paskyros mokykloms

Katrinos Rugienienės laido
tuvės įvyks šiandien, ketvir
tadienį, gruodžio 15-tą, 10-tą 
valandą ryto, iš graboriaus J. 
Garšvos šermeninės, 231 Bed
ford Ave., į Alyvų Kalno ka
pines.

Išlydint, atsisveikinimo kal
bą pasakys K. Petrikienė, kuri 
velionę ir jos šeimą gerai pa
žinojo per daug metų. Prie 
kapo kalbės J. Kuodis, dien
raščio “Laisvės” darbininkas.

Šeimos draugai ir pažįstami 
prašomi atvykt i laidotuves.

D.

Išduoti varantai areštuot F. 
Donald /Coster, prezidentą Mc
Kesson ir Robins vaistų firmos, 
taipgi George Dietrich, vice
prezidentą padėjėją, ir George 
Vernard, agentą. Juos kaltina 
sulaužius Securities ir Ex
change Aktą. Firmoj trūksta
ma $18,000,000. Kaltinami iš- 
davinėję neteisingus raportus.

Mrs. Sadie Gomez, dviejų 
vaikų motina, sulaikyta Ridge
wood teisme po $1,000 kauci
jos už suliejimą rūgštimis vei
do Agnei Lally, kam toji “pa
vogus” jos vyrą.

Sutikim Didvyrius 
Audringai!

Šį rytą, gruodžio 15-tą, 
grįžta iš Ispanijos 149 demo
kratijos gynėjai veteranai. 
Tai pirma didžiausia grupė 
sugrįžtančių vienu kartu. Tam 
būriui kovotojų ruošiama ma
sinės sutiktuvės ir paradas, 
kuriame dalyvaus ir patys su- 
grįžtantieji, taipgi 300 anks
čiau sugrįžusių veteranų.

Demonstracija turės kele
riopos reikšmės: Ji duos ve
teranams draugingą sutikimą 
ir audringą įvertinimą jų pa
siaukojimo demokratijai; bus 
demonstracija už nuėmimą 
embargo nuo lojalistų Ispani
jos; pareikš protestą Franci- 
jos valdžiai, kuri tuos kovo
tojus pasiuntė namo laivu, 
operuojamu streiklaužiais.

Visi, kam galima, dalyvau
kite.

Laivo pribuvimo laiko . iki 
minutei niekas negali pasaky
ti, tačiau, Francūzų Linijos 
pranešimu, tikimasi pribusiant 
8 vai. ketvirtadienio ryto. 
Prieplauka randasi W. 48th 
St., New Yorke.

Organizacijų delegacija pa
sitiks laivą prie kvarantinos. 
Delegacijoj randasi Jack 
Dempsey, Louis Bromfield, 
Pulitzer dovanos laimėtojas; 
kun. Dr. Guy Emery Shipler; 
Langdon W. Post, buvęs gy
venamų namų komisionierius; 
Louis Weinstock, Maliorių 9- 
tos Tarybos viršininkas; Mil-1 jai susidomėję tų didvyrių su- manadžeriu. 
ton Kaufman nuo Laikrašti- grįžimu.

ninku Gildijos; Martin Houri- 
han, grįžusių Brigados Vete
ranų N. Y. Posto komandie- 
rius, ir David McKelvy White, 
Lincolno Brigados Draugų na- 
cionalis pirmininkas.

Sutiktuvių Paradas

Sutiktuvių garbės sargyboj 
prie dokų bus 300 pirmiau su
grįžusių Lincolno Brigados 
Veteranų, kurie vadovaus pa
radui. Po jų seks naujai su- 
grįžusieji veteranai. Paskui 
eis delegacijos nuo desėtkų 
unijų ir masinių organizacijų, 
ir visa kita publika.

Gauta Leidimas

Labai Ačiuoju už Paskutinį 
Patarnavimą

Tariu širdingą ačiū visiem, 
ir ka kurie suteikė mano gyvenimo 
vietoj draugui velioniui Viktorui Ja

nuškai paskutinį patarnavimą, 
ir Ii- Labai ačiuoju už gėles gimi- 

gonbučiams stipriai nukentės,1 nėm: Malonių šeimynai 
kadangi įdėta budžetan paaky-(New Haveno ir Urbonų 
ros 
Highway, kuriam majoras La 
Gaurdia ir Miesto Tarybos pre
zidentas Newbold Morris prie
šinosi, reikalaudami 
pirm visko aprūpint 
ir ligonbučius.

Visam budžetui 
$140,849,618.

tiesimui Circumferential 1 mynai iš Lawrence.
Taipgi ačiuoju už gėles 

landzevičiam, ALDLD 
kuopai,

Darbininkų Mokyklos 15-kos 
metų sukakties minėjime bus 
išduota dovanos keturiems 
studentams, geriausia para
šiusiems temoje:. “Ką Man 
Reiškia Darbininkų Mokykla.“ 
Dovanoms duos ištisiem dviem 
metam stipendą ir įvairių 
knygų. Jas įteiks 15-tos su
kakties pramogoj šio penkta
dienio vakarą, gruodžio 
tą, Mecca Temple, 133 
55th St., N. Y. Įžanga 
55, 83 centai ir $1.10 .

Ta- 
185 

Laisvės” direktoriam, 
“Laisvės” personalo nariam iy
LDS centro raštinės darbinin
kam, ir Aido Chorui.

Širdingai ačiuoju Aido 
rui už sudainavimą prie
toro karsto jo mylimų daine
lių, ir draugam A. Bimbai ir 
J. Kuodžiui už pasakymą at
sisveikinimo kalbų.

Tariu labai širdingą ačiū 
Katkevičiam u ž prižiūrėji
mą velionio Viktoro ir manęs 
pačios, kuomet buvau rimtai 
susirgus.

Tas skaitlingas ir nuoširdus 
giminių ir draugų velioniui 
Viktorui patarnavimas pagel
bės man pergyventi širdies 
skausmus ir nesmagumus.

B. Januškienė.

Gruodžio 29-tą įvyks suva
žiavimas Moderninių Kalbų 
Draugystės (Modern Lan
guage Association) Hamilton 
Hall, kambarys 301, Colum
bia Universitete. Skaitoma 
bus apie dabartines kalbas, 
tarpe kurių randasi ir lietu
vių. Tikimasi, kad atvažiuos

Drg. K. Balčiūnas sugrįžo 
ligoninės.
Ten Eyck St. Jaučiasi sveikes
nis, nors ir ne perstipriausis.
Mat, vietų ligonbutyje nedaug, White

Gen erai ių Sesijų Teisme iš
kelta aikštėn, kad du asmenys 
matę pagrobimą Fried’o, 

Plains pirklio.

Skaudžios . nelaimės par
blokšti, nespėjome anksčiau 
atsigriebti ir tinkamai išreikš
ti savo širdingą dėkingumą 
visiems savo giminėms, drau
gams ir prieteliams už paro
dytą atjautimą mūsų nelai
mės ir pareikštas simpatijas, 
ypatingai už tokį nuoširdų, 
gausų ir didingą pakulinį 
tarnavimą mūsų mylimam 
nui Broniui šalinskui.

Šia proga mes norime
reikšti širdingiausios padėkos 
visiems pirkusiems gėles, už
prašiusiems šv. mišias už ve- 
lionies vėlę, taip gausiai daly
vavusiems šermenyse, pamal
dose bažnyčioj ir palydėju- 
siems į kapus. Gaila, kad čia 
neturime galimybės išvardinti 
tokią didelę eilę savo ir ve- 
lionies draugų ir prietelių ir 
visiems atskirai padėkoti. To-, 
dėl vienu žodžiu, plaukiančiu 
iš gilumos širdies, tariame vi-' 
siems ačiū! -

Skaudaus smūgio prislėgti, 
nepajėgiame tinkamai ir pil- ■ 
nai išreikšti savo gilų dėkin-! 
gumą. Galime pasakyti tik 
tiek, kad mūsų širdyse visuo
met virpės dėkingumo jaus-1 
mai visiems, kurie bet kokiu i 
būdu atjautė tnūsų nelaimę ir 
suteikė paskutinį patarnavimą 
mūsų mylimam šeimos nariui 
Broniui Šalinskui.

Pijus ir Pranė 
Šalinskai ir Šeima.

Parado rengėjams vyriausias 
policijos 
Schilling 
kė visą 
sritį nuo
St. palikt liuosa 
susirinkt laivo pribuvimo lai
ku.

Maršuojaiha bus sekamai: 
Ant 48th St. iki 8th Ave

nue; į pietus iki 24th St.; į 
rytus iki 5th Avė.; į šiaurius 
iki 26th St.; į rytus iki Ma
dison Avenue, ir į pietus iki 
24th St., kur bus padėta vai
nikas prie Amžinojo žibinto 
atminčiai kritusių kovotojų Is
panijoj.

Viso' miesto darbo žmonės 
ir visi demokratijos mylėto- bo narys, o dabar yra Kliubo 

__________ “Parėję” daly
vavo virš dviejų šimtų žmo
nių. Persipildžiusi buvo Kliu
bo patalpa. Svečiai buvo pa
tenkinti vaišėmis ir draugišku 
kliubiečių 

Kliubas 
“pares.” 
bus 14 d. 
nuo tada 
nį turės pramogas savo patal
poje, 168 Marcy Ave., Brook- 
lyne.___________Reporteris.

Šulinską Laidotuvių Biuras 
Veikia

Barry P. Shalins-šalinsko 
laidotuvių įstaigą perėmė jo 
tėvas Pijus šalinskas su ve- 
lionies graboriaus B. šalinsko 
žmona, kurie yra pasiruošę ir 
pasirįžę teikti įnirusiems tokį 
pat aukštos rūšies patarnavi
mą, kaip ir iki šiol. Čia ten
ka pastebėti, kad žmonių 
simpatijos ir pasitikėjimas 
Šalinskų laitotuvių įstaiga ne
nutrūko, nes šią savaitę Ja
linskų graborystės įstaiga ga
vo šermenis, kurių sutvarky
mas ir apdairi priežiūra ro
do, kad šios įstaigos pagar
sėjimas gražiu ir simpatingu 
patarnavimu neįiukentės..

Rep. '

Lankėsi
Trečiadienį, gruodžio 

lankėsi “Laisvės” administra
cijoj Pranas Jucis iš Union 
City, N. J. 'Jis užsimokėjo už 
prenumeratą metams ir pa
aukojo 50 centų “Laisvės” rei
kalams.

Taip’ pat atvežė ir auką 
nuo drg. J. Jurgaičio, $1, 
“Laisvės” reikalams. Drg. 
Jurgaitis iš to paties miesto.

GERAS ATLETAS 1R 
GASPADORIUS

Lietuvių Atletų Kliubo sėk
mingos “parės,” gruodžio 11, 
iniciatorium buvo Billy Wal
ton. Jis pats yra geras atle
tas, boksininkas, senas Kliu-

priėmimu.
dažnai turi savo 
Sekanti jo “parė” 
sausio, 1939 m., ir 
kas antrą šeštadie-

Nušovė Ne Tikrąjį, ir 
Tikrojo Nepaleido

Antradienį Sing Sing kalė
jime peiliu mirtinai suraižy
tas Queens kriminalistas kali
nys Matthew Kane. , ’

Požeminio pasaulio gengste- 
riai, matyt, taikėsi prie jo se
nai. Jų nešiojama mirtis jį 
pasivijo net kalėjime. Nuo 
mirties jis buvo ištrūkęs kelios 
savaitės atgal, lapkričio 18-tą. 
Tuomet per klaidą jo vieton 
gengsteriai nudėjo visai nekal
tą jauną žmogų, John O’Ha
ra, jo namų kieme, 48-19— 
44th St., Woodside. Praves
tas tyrimas rodė, kad O’Ha
ra žuvo be priežasties.

Vėliau paaiškėjo, kad 
Hara buvo • palaikytas 
Kane, kuris' tada buvo
leistas iš kalėjimo ir žadėjęs 
tą vakarą apsilankyt pas ne
toliese O’Haros namų gyvenu
sią motiną, Woodsidej.

O’-
UŽ

pa-

iš Pennsylvania Universiteto 
ir Columbia Universiteto lie
tuvių kalbos lektorius, Dr. J. 
J. Raymond-Rimavičius. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Įžanga veltui. Pirmininkaus 
prof. Samuel II. Cross iš Har
vard Universiteto. Pilnesnių ži
nių gaut kreiptis į Dr. A. P. 
Coleman, Columbia Universi
ty. A. P. Coleman.

Dewey turįs įkaltinimus 
prieš 6 politikierius, užiman
čius žymias vietas.

SŪSIRlNK®f”
RICHMOND HILL, N. Y.

Ketvirtadienį, 15 d. gruodžio, 8 v. 
•v., pas Paukščius, 101-54 110th
St., Rich. Hill, įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai malonėkite 
dalyvauti. Taipgi bus ir vakarienės 
komisijos susirinkimas, kad galėtu
me padaryti apyskaitą. V. P.

(292-293) .

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
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
Iš EĮenų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairkm spalvom.

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

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

ir pavienių.

Tel. Virjrinia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
Ir salę dėl pošermeninią pietą. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automębilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y

86 
PROOF

Inside Phone 
EVergreen 4-6435

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

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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 Patinkamo} Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė WilHamsburgh’e

Specialia Geras Pirkinys 
i Amber Cream Straight Bourbon Whisky 

2>/2 metų senumo, 90 proof Distiliuotas Pennsylvanljoj 

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

APTIĘKA
^'Bruvis PAS LIETUVI

29 *B E D FORDlAVE.- 
MFASjNORTH. 4T47




