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Krislai
Jų Baimė ir Mūsų 

Išganymas.
Beviltingumas Pražudys.
Sukreizavojo.
Gerai Nukirto.

Rašo A. B.

♦

Sąjungos 
dar dau- 
Hitlerio.

Vieny-
ne

•ft

Lietuvių fašistinė spau
da pradėjo sėti tokį pesi
mizmą ir desperatiškumą, 
kokio niekados nesame ma
tę. Štai Brooklyno “Vieny
bė” (gruodžio 16 d.) šau
kia, jog jau viskas pražu
vę, jog Lietuvai nebeliko iš
sigelbėjimo iš Hitlerio na- 
gy.

Girdi, ką gi mažytė Lie
tuva begali padaryti, jeigu • 
jau ir įlenki ja dreba prieš 
Vokietiją! Ypatingai Lietu
va niekur neturinti jieškoti 
draugų ir talkininkų, ypač 
saugotis Sovietų 
prietelystės, idant 
giau ne užrūstinus# # #

Atrodo, jog šį
bės” editorialą parašė 
ponas Vitaitis, bet Hitlerio 
propagandos ministeris po
nas Goebbelis. Kaip tik ši
tokią filozofiją perša mažo
sioms tautoms hitlerinin
kai, kurias jie ruošiasi pa
smaugti.

Nesipriešinkite mums! 
Nejieškokite užtarėjų! Ša- 
linkitės nuo didžiosios So
vietų Sąjungos draugišku
mo, kaip nuo kokios paviet
rės !

Ar ne taip gieda Berlyno 
naziški krokodiliai? * * *

Taip, šiandien jau dreba 
• (keli mėnesiai dar nedrebė
jo) prieš Vokietiją Lenkija, 
Estija, Latvija, Rumunija, 
Vengrija ir dar visa eilė 
tautų.

Bet ar tik tame ir nebus 
Lietuvos išganymas, apsi
gynimas nuo 20-to šimtme- tines lenkų mokyklas Dan- 
čio kryžiuočių?

Lenkija jau sukasi nuo 
Vokietijos ir išsigelbėjimui 
jau įieško draugiškumo pas 
Sovietų Sąjungą.

Kodėl ne kitos tautos?
Kodėl ne Lietuva?
Daleiskime, jeigu tos vi

sos drebančios tautos suda
rytų bendrą frontą su So
vietų Sąjunga? Ką tada gi- 
liuotų Hitleris ir jo naziš- 
kos gaujos?

Juk ir pačioje Vokietijo
je verda liaudies nepasiten
kinimo vulkanas. * * *

Štai kaip į dalykus mes 
žiūrime.

Išeitis yra, išganymas 
yra.

Tik klausimas, ar Lietu
va, Lenkija ir kitos tautos 
laiku susipras! Tik klau
simas, ar tokie kinkadre-j 
biai Smetonos, Beckai ir 
Vitaičiai jų nepražudys. .* * *

Francis Gorman, prezi
dentas United Textile Wor
kers of Amerika unijos, 
sukilo prieš Textile Work
ers Organizing Committee 
ir nori tą gražų audėjų ju
dėjimą suardyt. Jis nori 
audėjus vėl vesti atgal į 
Amerikos Darbo Federaci
ją ir ten juos suskaldyti į 
desėtką amatinių unijų.

Tai ir piktas ir beprotiš
kas pasimojimas. Piktas to
dėl, kad jis neša nelaimę 
audėjams. Beprotiškas to
dėl, kad pats Gorman nusi
suks sau sprandą: juk au
dėjai jo neklausys.* * *

Ispanijos liaudies val
džia ima nagan “penktąją 
kolumną” — šnipus ir gen. 
Franco agentus. Praneša, 
kad Barcelonoje du šimtai 
tų bjaurybių nuteista su
šaudymui, o du šimtai il
giems metams kalėti.

Tai ir būta privisusio to 
brudo! Jo neišnaikinus Franco agentai!

Etiopijos Užėmimas Nupul-

Paryžius. — Suez kanalo 
kompanija parodo, kad la
bai sumažėjo skaičius Ita
lijos laivų, plaukiančių per 
Suezo kanalą į Raudonąsias 
Marias po to, kai Italija už
ėmė Ethiopiją. Praplau
kiantieji Italijos laivai da
bar sudaro tik 13-ktą nuo
šimtį visų šalių laivų.

O Italijos fašistai giriasi, 
būk jie esą “dWžiausįj|nau
dotojai Suežtr kanalo?J

Lenkija Protestuoja 
Prieš Naziij Smurtą 

Danzigo Krašte
Varšava. — Vokiečiai na

ziai Danzige suėmė našlę 
Agniešką Schultz ir 10 jos 
vaikų už tai, kad jie ėjo į 
lenkišką mokyklą. Naziai 
taipgi buvo areštavę moky
toją ir slaugę, kad jos, gir
di, “viliojo” mokinius į len
kų mokyklą.

Našlė ir jos vaikai būsią 
nusiųsti į koncentracijos 
stovyklą Prūsuose.

Naziai uždarė tris priva- 

žigo priemiesčiuose.
Lenkija atsiuntė stiprų 

protestą naziškai Danzigo 
krašto valdybai, kaip lenkų 
persekiotojai ir to krašto 
konstitucijos laužytojai.

Nuo Filmų Sudegė 8

Alexandria, Aigiptas. — 
Kai inspektoriai muitinėje 
peržiūrinėjo dėžes įgabentų 
judamųjų paveikslų filmų, 
jos užsidegė, ir ugnis taip 
staiga pasklido, kad sudegi
no aštuonis žmones.

Nuolaida Italijai Sueze?
Paryžius.—Numušta mo

kesčiai už laivų praleidimą 
Suezo kanalu iš Viduržemio 
Jūros į Raudonąsias • Ma- 
rias ir atgal.—Gal tuom 
francūzai ir anglai savinin
kai to kanalo daro nusilei
dimą Italijai.

Italijos fašistai jau senai 
grūmodami reikalauja nu- 
pigint kainas jos laivam 
praplaukt tuom kanalu ir 
priimt Italiją į kanalo ^part
nerius.

liaudies valdžia negalės ka
rą laimėti.

Gerai, kad taip energin
gai Negrino valdžia juos 
naikina. * * *

Žinoma, jų likimą kai, Berlin. — Nazių valdžia 
kas. gailiai apverks. Pama-j ]jepia visom Vokietijos pi-
tvsite, ne vieną viedrą gai
liu ašarų dėl jų išlies mū
siškiai trockistai iš “Naujo
sios Gadynės.” Jau jie gai
liai apverkė nesenai Barce- 
lonoje nuteistų grupę pana
šių sutvėrimų, kurie save 
vadino “apvienytais mark
sistais.”

Marksistų kailyje gen.

NAZI AI GIRIASI SUMOBILIZAVĘ M1LI0 
NĄ UKRAINV PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ
Berlyne Įsteigta “Sekretna” Raštinė Telkimui Fašistinią 

Ukrainą ir Rusą prieš Sovietus ir Lenkiją
Berlin. — Naziai suraši

nėja tuos Vokietijoj-Austri- 
joj gyvenančius ukrainus, 
kurie sutiktų kariauti prieš 
Lenkiją ir Sovietus. Įsteig
tas Berlyne biuras traukia 
į sąrašus tokių ukrainų 
ir rusų baltagvardiečių 
vardus, karinius patyrimus 
ir kt. Žada tas žinias lai
kyti slaptybėje.

Naziai surašinėja ir fa
šistinius rusinus Karpatho- 
Ukrainoj, rytinėj Čechoslo- 
vakijos provincijoj, ir vis 
daugiau bruka savo šnipų į 
Sovietų Ukrainą.

Radio stotys Vokietijoj 
kasdien kalba ukrainiškai i v 
Lenkijos, Čechoslovakijos,

SOVIETŲ SUTARTIS SU LENKIJA PADRĄ
SINO LIETUVĄ, LENKUĄ,ESTIJĄ IRFINIJĄ

Helsinkiai, Finiia (Suo
mija).—Ką Vokietija pada
rys su Klaipėda ir su Lie
tuva?—Šis klausimas taip
gi neduoda ramybės Suomi
jai (Finijai), E stoni j ai ir 
Latvijai.

Kai Hitleris po Municho 
sutarties apsidirbo su Če- 
choslovakija. tai valdovai 
Lietuvos ir šių trijų Pabal
ti jos kraštų nematė kitos 
išeities, kaip tik pasiduot 
visom Hitlerio užmačiom.

Bet paskutiniu laikti šios 
valstybėlės pradeda įgyti 
drąsos. Finija, Estoniia. 
Lietuva ir Latvija dabar 
yra padrąsintos tuom, kad 
Lenkija panaujino ir page
rino nenuolimo sutarti su 
Sovietu Sąjunga. Tai Pabal
ti] os kraštuose skleidžiasi 
supratimas, kad jie, veik-

Chinai Smarkiai Pliekia 
Japonus, Varo Juos 

į Desperaciją
Chungking, C h i n ija. — 

Mechanizuota chinų armija 
atėmė iš japonų Tungkwa- 
ną ir jau apgula japonus 
Tesengshinghsiene ir Shi- 
lunge, Kantono srityje.

Japonų generolas Ando 
telegrafavo Japonijos val
džiai, kad kuo greičiausiai 
atsiųstų dar 300 tūkstančių 
armijos, nes kitaip japonai 
negalės atsilaikyt pietinėje 
Chinijoje.

lietėm tarnaitėm neužilgo 
grįžti namo iš Holandijos. 
Panašiai kaizerio valdžia 
pašaukė namo vokietes tar
naites pirm pasaulinio ka
ro.

Abelnai giedra ir šaltoka.
—N. Y. Oro Biuras.

Rumunijos ir Sovietų uk- 
rainus; agituoja juos ruoš
tis kovon už sudarymą 
“vienos didžios ukrainų 
valstybės” (po Hitlerio ko
manda).

Hitlerio agentai atsar
giais, aplinkiniais būdais 
skleidžia dovanai ar pusiau- 
dovanai radio priimtuvus 
(setus) ukrainam Lenkijoj, 
Rumunijoj ir čechoslovaki
jos ribose.

Hitlerininkai sako, kad 
jau turį suregistravę “mi- 
lioną” ukrainų ir rusų 
baltagvardiečių karui dėl 
vadinamo ukrainų “paliuo- 
savimo nuo Sovietų ir Len
kijos.

darni išvien ir artimuose 
ryšiuose su Sovietais ir Len
kija, galėtų atremt pavojų, 
kuris jiem gręsia iš Vokie
tijos pusės.

Panaujinimas ir pagerini
mas Sovietų sutarties su 
Lenkija padarė tokį stebi
nantį jsnūdį Pabaltijo kraš
tuose, “kaip bombos sprogi
mas,” rašo N. Y. Times ko
respondentas. —- Bet tatai 
nuaidėjo kaip apsigynimo 
vilties trenksmas.

Dėl nazių grasinimų Klai
pėdai buvo atidėtas Lietu
vos, Latvijos, Estoniios ir 
Finijos užsieniniu ministe- 
rių naši tarimas, kuris buvo 
šaukiamas Kaune. Dabar 
tikimasi, kad tas jų pasita
rimas galės toliau įvykti 
jau viltingesnėje atmosfe
roje.

Trys Šalys Muš Nazius, 
Jeigu Jie Pasikėsins 

Ant Ukrainą
Paryžius. — Sovietų Są

junga ir Lenkija atskiro
mis notomis pranešė Fran
ci j ai, kad Sovietai ir Len
kija pavartos visas kariškas 
priemones prieš Hitlerį, jei
gu jis bandys atplėšt Sovie
tų Ukrainą ir Lenkijos uk- 
rainišką plotą.

Tuo pačiu laiku Rumuni
jos karalius pranešė Fran
ci j ai, kad jis greičiau ka
riaus negu atiduos naziams 
Bessarabiją su jos ukrai- 
nais gyventojais.—Bessara- 
bįja rubežiuojasi su Sovie
tų Ukraina.

Sovietai ir Lenkija turi 
tarpsavinės pagelbos sutar
tis su Franci j a.

ren-London. — Anglija 
giasi duot Chinijai 40 milio- 

nų dolerių paskolos.

Advokatas Tarnavo Abiem 
Priešingom Pusėm Byloj
London. — Advokatas 

Wm. M. Mitchell sykiu ad
vokatavo grafui Haugwitz- 
Reventlowui ir jo žmonai 
amerikietei Barbarai Hut
ton, kada jinai per teismą 
jieškojo perskyrų nuo to 
savo vyro. Už tai Advokatų 
Draugijos valdyba dabar 
išreiškė jam papeikimą. — 
Barbara Hutton yra milio- 
nierė Woolwortho dešimtu- 
kinių krautuvių savininkė.

Naziai Grūmoja Pa- 
pjaut Dukteris Savo 
Priešes Amerikoje
Buffalo, N. Y. — Policija 

sergėja M. Reback’ienę, kal
bėtoją prieš nazius. Jinai 
gavo slaptus grūmojimus, 
kad naziai papjaus dvi jos 
dukteris, jeigu jinai nesi
liaus kalbėjus prieš Hitlerį.

Verkė Prancūzas Generolas, 
Atsisveikindamas Čechoslo- 

vakijos Kariuomenę
Praga, Čechoslovakija. — 

Per 20 metų generolas L.' 
E. Faucher tarnavo kaip 
Franci jos karinės misijos 
galva Čechoslovakijoi. Da
bar jis liūdnai apleido Če
ch oslovaki ją: Nes tikrai
siais Čechoslovakijos ko- 
mandieriais šiandien jau 
yra Vokietijos naziai.

Francūzų generolas Fau
cher buvo vyriausias orga
nizuoto jas Čechoslovakijos 
armijos, jos “tėvas”, kaip 
tūli sako.

Dabar, išvažiuojant jam. 
buvo prie stoties suruoštas 
kariuomenės paradas. Atsi
sveikindamas čechoslovakų 
gvardijos pulką generolas 
Faucher pabučiavo pulko 
vėliavą ir apsiverkė.

CIO NEREMS “TREČIOS” 
PARTIJOS

Washington. — CIO uni
jos ir Nepartijinė Darbo 
Sąjunga nerems jokios 
“trečios” partijos (kaip kad 
La Follette’o), pareiškė J. 
L. Lewis, žymiausias vadas 
CIO ir Nepartijinės Sąjun
gos. Šios organizacijos dar
buosis išrinkti gerus Nau
josios Dalybos žmones į 
valdžios vietas.

Naujas Calif. Gubernatorius 
Žada Išlaisvint Mooney
San Francisco, Calif. — 

Naujai išrinktas Calif orni- 
jos gubernatorius Culbert 
Olson, pažangus demokra
tas, žada greitu laiku pa- 
liuosuot darbininkų vadą 
Tomą Mooney. Jis įsitiki
nęs, kad Mooney buvo ne
kaltai nusmerktas kalėt iki 
gyvos galvos, tik pagal 
kreivas prisiekas papirktų 
liudininkų.

LIETUVOS VALDŽIA DUODA PILNĄ 
SAVIVALDYBĘ KLAIPĖDOS NAZIAMS

Klaipėdos Naziu Vadas Tvirtina, Kad Jie Jau Visu Kuom 
Susivieniję su Vokietija, Nepaisant Rubežiaus ~

Kaunas. — Naujasis Lie
tuvos užsienių reikalų mi
nisteris Juozas Urbšys pa
reiškė, jog Lietuvos valdžia 
suteiks Klaipėdos kraštui 
pilną savivaldybę, bet, sa
ko, neužleis jokios to kraš
to dalies Vokietijai. Šiaip 
gi Lietuva darys “visus ga
limus nusileidimus vokieti
ninkams,” pagal 1924 m. 
statutą (konstituciją) Klai
pėdos kraštui;
Priklausomybė nuo Lietu

vos Tik Paviršutinė
Kad Lietuvos valdžia 

duoda pilną savivaldybę 
Klaipėdijos naziam, tai turi 
ištraukt ir valstybinę Lie
tuvos policiją iš to krašto. 
Todėl Klaipėdos priklauso
mybė nuo Lietuvos liekasi 
tik visai paviršutinė.

Klaipėdos nazių galva 
Neumann, arklių daktaras, 
todėl, sako:

“Nors politiniai rubežiai ' savivaldybę Klaipėdos “vo- 
(tarp Klaipėdos krašto ir (kietininkam.” Bet gerėjan- 
Vokietijos) vis dar tebėra, 
bet jau nebus tautinių-rasi- Sovietais ir Lenkijos šauti
nių rubežių. Mes (Klaipėdi- kiai su Lietuva, atrodo, 
jos naziai) visais, galimais duodą Lietuvos „II-’L 
būdais stengsimės sudaryt šiek tiek drąsos kas liečia 
ryšius su mūsų tautiniais I Klaipėdos kraštą.)

Pirma Nuteisė Nukirst Galvą, 
Paskui {kalint

Rennes, Franci j a. — Ka
reivis Maurice Pilorge buvo 
pirmiau nusmerktas galvos 
nukirtimui už žmogžudys
tę; dabar jis dar nuteistas 
5 metus kalėt už pabėgima 
iš armijos ir apiplėšimą ka- 
zermės. Bet teismas paaiš
kino, kad jam bus nukirsta 
galva paskirtu laiku, ne
duodant iam 5 metus gy
vent kalėjime.

Ančios Karo Ministeris 
Aukštai Pagerbė Popiežių
Plymouth, Anglija. — 

Anglijos karo ministeris L. 
Hore-Belisha sakė kalbą, 
kai čia buvo atidaroma 
naujas skyrius katalikų 
Notre D a me vidurinės mo
kyklos.—Hitlerininkai kei
kia Hore-Belishą kaip žydą.

Jis, be kitko, pagerbė po
piežių Pijų kaip “vieną kil
niausių žmonių šiame am
žiuje ir sakė, jog popiežių 
gerbia ir kitos 'tikybos. O 
žmoniškumą popiežius ypač 
parodęs kaip užtarėjas per
sekiojamų žydu ir visų 
krikščionių Vokietijoj. Jis 
ne kartą peikė ir Italijos 
fašistus už žydų niekinimą 
ir neteisingą jų spaudimą.

Budapest, Vengrija.—Fa
šistinė Vengrijos valdžia 
ketina sumažint skaičių žy
dų gydytojų, advokatų ir 
kitų profesionalų.

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

broliais vokiečiais antroj 
(Nemuno) upes pusėj; mes 
dėsime visas pastangas iš- 
vystyt savo judėjimą ir 
nazių idėją” (Klaipėdos 
krašte).

Lietuvos užsieninis minis
teris Urbšys užginčija, kad 
Lietuva rengiasi užleist 
Klaipėdą Vokietijai, ir tvir
tina, kad Lietuva nepasi
duos politiniam ar ūkiškam 
Vokietijos viešpatavimui.

Derybos su Berlynu dėl..: 
Klaipėdos

Iš Kauno nuvyko į Ber
lyną Lietuvos atstovas Vo
kietijai, pulkininkas Kazys 
Škirpa. Jis tuoj pradės de
rybas su Hitlerio valdžia 
“dėlei Klaipėdos klausimo 
išsprendimo,” kaip praneš# 
United Press.

(Iš to pasirodo, jog naziai 
dar nepatenkinti, kad Lie
tuvos valdžia žada visišką 
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tieji Lenkijos santikiai su

duodą Lietuvos valdžiai
■

Aukščiausia Pagarba Žuvu
siam Sovietų Oro Didvyriui

Maskva. — Bedarydamas 
tyrimus naujo karinio lėk
tuvo, užsimušė sovietinis 
oro didvyris Valerij Čkalov. 
Tai jis pernai atvairavo pir
mutinį Sovietų lėktuvą iš 
Maskvos per Šiaurių Polių 
į Ameriką.

Čkalov buvo ne tik ga
biausias lakūnas, bet įr 
naujų orlaivių išradėjas.

Čkalovo laidotuvėse daly
vavo vyriausi Sovietų Są
jungos vadai ir šimtai tūk
stančių žmonių nežiūrint di
delių šalčių. Jo kūno pele
nai palaidoti garbingiausioj 
vietoj, Kremliaus sienoj, už 
Lenino Mauzolėjaus. Jo šei
mynai Sovietai skiria gau* 
singą pensiją.

■

į

■9

Lenkija Veda Prekybos 
Derybas su Sovietais

Maskva. — Atvyko Len
kijos pramonės ir prekybos 
ministerijos direktorius LL 
chowski derėtis su Sovietais 
dėlei prekybos praplatinimo 
tarp šių dviejų šalių.

Tolstojaus Anūkas—Sovie
tų Atstovas Bulgarijai

Sofija, Bulgarija. — So
vietai paskyrė savo atstovu 
Bulgarijai Aleksiejų Tolsto
jų, anūką grafo Levo Tols
tojaus, garsaus rusų rašy
tojo. 1 ■ !,n '"M
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:: Smūgis Nazių Orlaivininkystei
•> Trys Anglijos bombnešiai išskrido iš 
Išmali jos, Aigipto, į Australiją; vienas 
iš jų nulėkė 6,600 mylių, o kiti du pasie
kė net Port Darvin, Australiją, nulėk
dami 7,162 mylias be apsistojimo. Tuo 
jie laimėjo pasauly ilgiausios kelionės 
rekordą. Iki tol ta garbė priklausė So
vietų Sąjungos lakūnams Michailui Gro- 
rtioVui, Andrejui Jumošajevui ir Sergė
jai Danilinui, kurie iš Maskvos atskrido 
į-pietų Kaliforniją, nulėkdami 6,296 my
lias. Mes žinome, kad Sovietų lakūnai 
Skrido per Šiaurių Polių, per neištirtas 
vietas ir todėl jų kelionė buvo ir bus 
Skaistus ir didelis žygis aviacijoj. Bet 
Sovietų lakūnai yra logiški, jie tuojaus 
pareiškė, kad anglai laimėjo pasaulinį 
tolio rekordą, vienok Sovietų aviacija 
dabar yra toli nužengus pirmyn., Gro- 
movo ir jo draugų žygis buvo atliktas 
1934 metų gamintu lėktuvu, dabar So
vietai turi lėktuvus, kurie gali lėkti bent 
12,000 mylių be apsistojimo ir jie pasi
darbuos, kad vėl laimėjus tolio rekordą.
- Visai kitaip atsinešė Vokietijos na
ciai, kurie, nuolatos myli garsintis- ir 
f vie tą apgaudinėti. Jie tuojau pasigyrė, 
įad jų lėktuvas išskris iš Berlyno ir nu
sileis Tokio mieste, Japonijos sostinėj, 

jokių apsistojimų. Tuo jis nulėks virš 
9,000 mylių ir gaus pasaulinį rekordą.
-• Ir nazių lėktuvas “Condor” išskrido iš 
įįerlyno. Jis pasiekė Tokio miestą net 
keturis kartus apsistojęs. Tokiu būdu jis 
Skrido tik virš du tūkstančius mylių be 
4’psistojimo. Jokio rekordo neatsiekė.
:: Bet dar blogiau atsitiko, kada lėktu
vas grįžo atgal. Netoli Manilos, nazių 
lėktuvas sugedo ir nuskendo. Lakūnus 
išgelbėjo žvejai. Pribuvo specialė komisi
ja ir lėktuvą ištraukė, bet ištraukė tik jo 
dalis. Dabar naziai aiškinasi, būk lėktu
vas sugedo, nes jį pagavo audra. Tokis 
esiteisinimas tik parodo, kad nazių 

ihnika kur kas blogesnė, negu Sovietų.
Sovietų lėktuvus, skridusius per Šiaurių 
Polių, net kelis kartus buvo pagavusios 
baisios audros, vienok jie jas nugalėjo. 
Šis nazių bandymas, vieton iškelti juos, 
Uždavė jų aviacijai smūgį.
■I

•i Tarime Gražiai Pasitikti!
*• Šiomis dienomis sugrįžo iš Ispanijos 
ftpie pusantro šimto amerikiečių didvy
rių, kovojusių Ispanijos respublikos gy
nėjų eilėse prieš fašizmą. Šie vyrai vyko 
f; Ispaniją slapta, kadangi Amerikos val
džia grąsino neduosianti nei vienam pas- 
porto, kuris bandys vykti Ispanijon. 
Jj'uomet net buvo grąsinimų, būk valdžia 
atgal neįsileisianti tų, kurie drįs vykti 
Ispanijon kovoti.
»• Tačiau jie atgal įsileidžiami, kadangi 
Šiuo tarpu visuomenės opinija Ameriko
je griežtai pakrypo už lojalistus ir jei 
bile valdininkas bandytų jų neįsileisti, 
jam sunkų būtų pasiaiškinti prieš žmo
nes dėl savo darbų. Vadinasi, šitie mu
gu didvyriai, išvykę ten slapta, šiandien 
grįžta viešai ir New Yorke juos pasi
tinka tūkstantinės minios žmonių.
? Greitu laiku sulauksime dar kelių šim- 
CŲ Ispanijos karo veteranų. Neužtenka 
juos gražiai pasitikti New Yorke. Ne- 
ųęįenka pasitikti juos gražiai kuriam ki
tam mieste, kur jie sugrįš. Reikia dėti 
fetangų sugrįžusiems draugams padė- 
ttxir paskui. Turime padėti jiems taip 

\ sakant atsisteigti. Padėti medžiaginiai 
\ tfMKmoraliai. Privalome stengtis pajieš- 
\KSi darbų tiems, kurie gali (pailsėjus) 

dirbti. O kurie negali, kurie sužeisti, dė
kime pastangų juos išgydyti; sudaryki
me jiems palankesnes gyvenimo sąlygas.

Tai pareiga ne vienos kurios organi

zacijos, ne vieno kurio asmens, bet visų 
žmonių, kurie stoja už demokratiją.

Lietuviai gali pasididžiuoti, kad ir jų 
sūnų keliolika buvo nuvykę į Ispanijos 
respublikos gynėjų eiles ginti demokra
tiją. Tūli jų garbingai žuvo. Kiti sugrį
žo. Treti dar sugrįš. Mes kreipiame dė
mesį į visas mūsų organizacijas ir pa
vienius, kad, kai mūsų didvyriai sugrįš, 
jie būtų atatinkamai priimti ir jiems su
teikta atatinkama pagalba.

Tekstilės Darbininkai, 
Pasisaugokit!

Nei iš šio, nei iš to Francis J. Gorman, 
besivadinąs United Textile Workers of 
America (Suvienytos Amerikos Tekstilės 
Darbininkų unijos) prezidentu paskel
bė, kad jis tą uniją vedąs į Amerikos 
Darbo Federaciją!

Kaip žinia, paminėtoji unija buvo pati 
pirmoji įstojusi į CIO ir per visą laiką 
ten buvusi.

Tokis Gormano žygis nieku nepateisi
namas. Juk tai skaldymas darbininkų 
vienybės. Tai bandymas įnešti į organi
zuotus ir neorganizuotus tekstilės pra
monės darbininkus demoralizacijos!

Šiandien, kada yra suorganizuota apie 
450,000 tekstilės pramonės darbininkų, 
juose privalo viešpatauti cementinė vie
nybė ir solidarumas. Bet Gormanas to 
nepaiso.

Tiesa, prieš Gormaną išstojo jo paties 
organizacijos veikėjai ir Hillmanas. 
Prieš jį išstos ir nariai, kurie nori pasi
likti CIO eilėse.

Mes patariame lietuviams tekstilės 
pramonės darbininkams neklausyti Gor
mano, o stovėti su CIO.

“Mūsų Vilnius” Sulaikytas
Lietuvos spauda praneša, kad Vilniui 

Vaduoti Sąjungos organas, mėnesinis 
žurnalas “Mūsų Vilnius,” sustojo ėjęs. 
Gal būt už gruodžio mėnesį jis pasiro
dys, bet ne daugiau.

Pasak “L. Ūkininko,” žurnalo “admi
nistratorius, ekspeditorius ir dar vienas 
tarnautojas jau gavo pranešimus, kad 
nuo 1939 sausio 1 dienos atleidžiami iš 
tarnybos.”

Vadinasi, “tautos vadas” A. Smetona 
likvidavo Vilniui Vaduoti Sąjungą, lik
vidavo ir žurnalą “Mūsų Vilnius”. Da
bar Lietuvoj bus nusidėjimas viešai ra
šyti ar kalbėti, kad Vilnius yra istorinė 
Lietuvos sostinė, kad jis priklauso Lie
tuvai !

Tai ko susilaukė Lietuva, fašistams ją 
valdant!

Darbininkų Mokyklai Penkio
lika Metų

Šiomis dienomis sukako penkiolika 
metų New Yorko Darbininkų Mokyklai 
(Workers’ School). Per tąjį laikotarpį ši 
mokykla atliko herkuliškus darbus 
marksistinėj švietimo dirvoj. Tūkstan
čiai darbininkų ir intelektualų lankė šios 
mokyklos kursus ir kiekvienas, išėjęs iš 

'jos, išsinešė nepaprastai daug naudos.
Dėka šiai mokyklai, šiandien visas 

Jungtinių Valstijų darbininkų judėjimas 
_kur kas tvirtesnis, kadangi mokykla 
išauklėjo organizatorių ir veikėjų, kurie 
žino, kaip darbininkus organizuoti ir 
jiems vadovauti.

Aišku, šitie penkiolika metų buvo Dar
bininkų Mokyklai tik gera pradžia dide
lio darbo. Ateity ji suvaidins dar dides
nį vaidmenį darbininkų švietime.

Mes linkime šiam šviesos centrui — 
Darbininkų Mokyklai ir josios visam 
štabui, vedėjams ir mokytojams,—kuo- 
didžiausių pasekmių jų pasimojimuose!

340 Naujų Narių Per Penkis 
Mėnesius

“Tiesa” praneša, kad per pereituosius 
penkis mėnesius (tai nebuvo lajaus lai
kas), Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas gavo 340 naujų narių: pilnamečių 
163, vaikų—virš 100 ir Jersey City Lais
vės Draugijos (kuri įstojo į LDS) 73 
narius.

Be to Kearney - Harrison, N. J., su
organizuota nauja LDS kuopa.

Vadinasi, nepaisant sunkių laikų, LDS 
tebežygiuoja pirmyn!

Komunistų Judėjimo 
Greitieji Darbai ir 

Problemos
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mimui darbo unijų vieny- munistų Lygos susikoncent- 
bės pasiūlymų, kuriuos su-’ruojant ant pagerinimo 
formulavo C.I.O. konvenci- partijos kuopų ir vienetų 
ja. * darbo, ir keleriopai padidi-

(Komunistų Partijos Na- 
cionalio Komiteto praplėsto 
posėdžio, įvykusio gruodžio 
3-5 dd., 1938 m., priimta re
zoliucija, išklausius parti
jos sekretoriaus Earl Brow
der io raportą.)

Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos Naciona- 
lio Komiteto praplėstas su
sirinkimas vienbalsiai su
tinka su draugo Browderio 
raportu.

Šio raporto padarytas an- 
alyzas ir išvados, kurios iš
aiškina naują tarptautinę 
situaciją, sukurtą Municho 
suokalbio, to suokalbio pa
sėkų dėl Jungtinių Valsti
jų, ir lapkričio rinkimų re
zultatų, sudaro mūsų par
tijos darbui politikos liniją 
ateinančiam 1 a i k o t a rpiui 
nukalti darbininkų klasės 
vienybę plačiam naciona- 
liam ir tarptautiniam de
mokratinių žmonių apsivie- 
nijimui.

Nacionalis Komitetas at
kreipia visos partijos dėme
sį į tuos svarbiausius užda
vinius, kurie išplaukia iš to 
raporto:

1) Kova už Taiką----- Ko
va prieš Municho Suokalbio 
Pasėkas.

Visos pastangos turi bū
ti dedamos, idant suorgani
zuoti žmonių mases parėmi
mui ir panaudojimui nuo
sakios politikos, atkreiptos 
prieš fašistinius agresorius, 
už sėkmingą pasipriešini

mą fašistinėms agresijoms, 
kaipo vienintelį būdą ko
vai už taiką. Tatai turi pa
sireikšti: apčiuopiamoje pa- 
gelboje Ispanijos ir Chini- 
jos žmonėms; uždėjime em
bargo ant fašistinių karo 
kurstytojų; pataisyme Ne
utrality Act, idant nubaus
ti agresorius; nuosaikes
niame pritaikyme “Good 
Neighbor” politikos bendrai 
su visais kitais Amerikų 
žmonėmis; įsteigime tamp
resnio bendradarbiavimo 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos; ir griež
tam pasipriešinime nusilei
dimus skelbiančioms pro-fa- 
šistinėms spėkoms Jungti
nėse Valstijose ir jų nusi- 
minėliams, pacifistiniams ir 
izoliaciniams p a g e 1 b inin- 
kams.

2) Darbininkų Klasės 
Vienybė.

Pradžia, padaryta per 
lapkričio rinkimus šaligre- 
tinio ir bendro veikimo tar
pe Amerikos Darbo Fede
racijos ir Industrinių Orga
nizacijų Komiteto (C.I.O.), 
turi būt tęsiama ir plečia
ma ekonominėje ir politinė
je dirvoje, kol bus pasiek
ta pilna darbo unijų vieny
bė, nugalint Amerikos 
Darbo Federacijos Pildo
mojoje Taryboje reakcio
nierių sabotažą. Reikia 
laimėti A.D.F. narius ir Ge
ležinkeliečių Brolijas pare-

Stiprinimas vienybės tar
pe A.D.F. ir C.I.O., kartu 
su organizavimu neorga
nizuotų darbininkų į unijas, 
turi būti užduotim kiekvie
no komunisto. Visokia pa
rama turi būti duodama 
progresyviškoms spėkoms 
viduje Amerikos Darbo Fe
deracijos, kurios kovoja už 
darbininkų judėjimo apvie- 
nijimą.

3) Už Demokratinį Fron
tą 1940 Metų Rinkimuose.

Vyriausias šio laikotar
pio uždavinys yra suorga
nizavimas ir praplėtimas 
demokratinio fronto darbi
ninkų, farmerių, negrų ir 
miesto vidurinių klasių 
prieš reakciją, prieš fašiz
mą ir karą, už laimėjimą 
1940 metų rinkimuose, už 
laimėjimą atstatymo sau
gumo, demokratijos ir tai
kos. O tas reiškia sukūri
mą bendro ‘ fronto prieš 
monopolius už socialį ir na- 
cionalį saugumą.

nant mūsų spaudos ir abel- 
nos literatūros cirkuliaciją 
viduje demokratinio fronto 
abelno judėjimo.

Mes imame pilną atsako
mybę už išplatinimą šimto 
tūkstančių kopijų “Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos Istorijos,” ir panaudo
sime ją, kartu su visa abel- 
na kampanija ryšyje su ap- 
vaikščiojimu dvidešimties 
metų sukakties mūsų Par- 
tijos ir Komunistų Interna
cionalo, kaipo priemonę pa
kėlimui mūsų partijos visos 
narystės ideologinio lygio.

Pilnai suprasdamas tuos 
svarbiuosius uždavinius, ku
rie stovi prieš mūsų parti
ją ir visą abelną darbininkų 
ir pažangiųjų judėjimą, Na
cionalis Komitetas ragina 
sumobilizuoti partijos na
rius nuodugniam ir greitam 
i š s t u dijavimui draugo 
Browderio raporto ir šio 
praplėsto posėdžio nutari
mų žmonių kovoje už socia

“Laisvės” Vajuj Baigiantis
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų baigsis su 1 d. 

sausio sekamų metų. Baigiantis vajui subruzdo ir vajininkai. 
Drg. Stripeika prisiuntė laišką. Be kitų svarbių dalykų jis 
savo laiške sako:

“Aš greit prisiųsiu 25 naujas prenumeratas ir 50 atnaujin
tų, kartu prisiųsiu ir pinigus.”

Tai bus tik vienos savaitės drg. Stripeikos darbo. Toliau jis 
sako:

“Aš pradėjau rimtai darbuotis ir turės taip būti, kaip esu 
pareiškęs.”

Jis yra pareiškęs, kad pirmos vietos šiame konteste nie
kam neužleis. Tad jo žodžius seka darbai.

Kaip matote surašė, Pittsburghas išmušė iš pozicijos drg. 
Černiauską. Pittsburghas irgi sakosi smarkiai kopsis aukštyn.

Kontestantų surašąs šiandien yra sekamai:
Waterburio vajininkai punktų turi ................................. 3862
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi...................... 3837
ALDU) 6 Apskritys punktų turi  .................... 3239
ALDLD 9 Apskritys punktų turi ..................................... 2739
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi ................ 1826
Hartfordo Komitetas punktų turi .....................................  1767
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi .................... 1332
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi........... 1131
J. Simutis, Nashua, ir S. Penkauskasr Lawrence, pkt. turi 955 
Pittsburgh ir apylinkė punktų turi ............   851
V. Černiauskas, Rochester, .. 773
ALDLD 20 kp., Binghamton .... 634
Shimaitls, George, Montello .... 610
C. K. Urban, Hudson, Mass.......607
A. žemaitis, Baltimore .............. 599
A. Balčiūnus, Brooklyn .............. 530
K. Peslis ir J. Kalvelis,

Bridgewater .......................... 498

E. Dovidoniene, Worcester .......  473
A. Buivid, S. Boston .................. 448
M. Klimas, Rich. Hill ........  444
J. Grybas, Trakimavičius ir
Ząruba, Norwood .......................... 416
A. Valinčius, Pittston .................. 354
S. Mason, New Haven .... .........., 841
J. Rudman, New Haven ............ 320
J. Bimba, Paterson, N. J...........  244
B. A. žalimas, Worcester .......... 238
S. Paulenka, Lowell Mass........... 232
J. Burba, So. Boston ....................224
J. Adams, Grand Rapids ............ 214
J. Gugas, Detroit, Mich...............  208
Bridgeporto Komitetas .............. 196
L. Pruseika, California ................ 164
V. Padgalskus, Mexico, Me........ 148
P. Šlekaitis, Scranton ...............* 137
ALDLD 96 kp., Sųdb.ury, Canąda 184
K. Kazlauskas, S. Boston .......... 182
A. Lideiklenė, Great Neck ........ 126
S. Žostautas, Kapuskasing .... . 122
Yuozupąltls, Uli., Atlasburg, Pa- 122
S. Skirages, Detroit .................. 122
F. Gervickas, Athol .................... 122
F. Kiezis, S. Besto,u  ....... ... 120,
J. Kalvaitis, B’klyn .................... 120

S. K. Mazan, Cleveland .............. 110
ALDLD 136 k., Hurrlson-Kearny 100 
J." Sholunas, Somerville, Conn. 100
Mrs. Stepon, Lewiston ............  100
M. Bendlnskas, Summerlee, .....  100
C. Stasis, Sellersville .................. 100
C. p. Lewis, Los Augeles .......... 100
V. Kavaliauskas, Tacoma .......... 100
E. Cibulskieuč, Nanticoke, Pa. 100
A. Daukautaitė, Boston ............ 100
J. Llaudanskas, Lewiston, Me.... 100
A. Menkeliūnas, Brooklyn .......... 100
Jf. Žilinskas, Lewiston ................ 94
M. Shlave, Gardner .................... 80
J. Stankevičius, Wilkes-Barre.... 66
V. Jonauskas, Bloomfield ............ 55
E. Vilkaitė, Brooklyn .................. 55
J. Jeromeskls, S. Barre, Mąss. 44
M. Sleklenė, Gardner .................. 44
J. Naruševičius, Red Lake ........ 44
K. Mugianlenė, San Francisco.... 44
V. Globich, Wilkes-Barre........... 44
J. Gaidls,. Maynard, Mass. .......... 44
I. Klevinskas, Scranton ........... 88
J. Sleivis, Chelsea ........................ 22
J. Rušeckas, B’klyn .................... 22
♦T. Kairys, B’klyn .......................... 22
A. Barčlus, So. Boston .............. 22
“Laisvės” štabo, darbininkai, kurie 

pasidarbavo '^iamevajuje:
D. M. Šolomskas .......................... 654
G. Kuraitis ............................... ..... 248
P. Buknys ...................... ................... 240
R. Mizara ...................................... 140

veikimą 
žmonių 
abelnos

specialį

Ryšyje su tuo mes turi
me ir toliau tartis ir, kur 
tik galima, duoti visokią 
paramą visoms darbininkų 
ir šiaip žmonių pastan
goms, idant suvienytomis 
spėkomis paremti progre- 
syviškus pasiūlymus Kon
grese, valstijų seimeliuose 
ir miestų tarybose.

Mes sveikiname ir duo
dame savo paramą tiems 
žygiams, kurie yra daromi 
darbininkų judėjimo ir pa
žangiųjų vadų, idant suor
ganizavus apvienytas legis- 
latyves konferencijas mies- 
.tų, valstijų, sričių ir nacio
naliniu maštabu. Tų konfe
rencijų tikslas suformuluoti 
programas ir sudaryti ma
sinį spaudimą ir 
dėl aprūpinimo 
greitųjų reikalų ir 
gerovės.

Mes atkreipiame
dėmesį į ateinančius muni- 

. cipalinius (miestų) rinki
mus, kurie turės prideda
mosios svarbos, kaipo įžan
ga į kritiškus 1940 m. pre
zidentinius rinkimus. Mes 
raginame sukurti darbinin
kų ir visų pažangiųjų ben
drą veikimą sudarymui vie
no demokratinio fronto bū
simuose municipaliniuose 
rinkimuose.

4) Už Glaudesnį Susiri
šimą su Mūsų Broliškomis 
Partijomis.

Nacionalis Komitetas pa
sižada tęsti toliau ir sus
tiprinti ryšius tarpe Jung
tinių Valstijų Komunistų 
Partijos ir mūsų broliškų 
kitų šalių komunistinių par
tijų. Pakėlimui mūsų na
rių tarptautinės apšvietos 
mes turime supažindinti 
kiekvieną narį su svarba 
tarptautinio komunistinio 
judėjimo atsiekimų ir su 
mūsų pareigomis dėl teiki
mo broliškos paramos toms 
partjjoms, ypač Amerikos 
šalių komunistinėms parti
joms, partijoms Philipinų, 
Ispanijos ir Chinijos.

5) Mūsų Partijos Buda- 
vojimas D e m o k r a tiniam 
Fronte.

Mūsų Partijos valstijų ir 
dištriktų vadovybės galės 
sėkmingai pravesti drg. 
Browderio raporto nutiestą 
liniją ir direktyvas tik ta
da, kada jos griebsis rimtų 
žygių būdavo j imui Komu
nistų Partijos ir Jaunų Ko-

lį ir nacionalį saugumą.
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PLUNKSNOS AMATAS
Rašo Jonas Šurnas

Plunksnos d a r b i n inkui 
yra būtina turėti šie reik
menys : popieris, plunksna, 
rašalas. Be šių paprasčiau
sių dalykų negali apsieit 
joks spaudos srity dirbantis 
žmogus. Bet reikia pripa
žinti, kad kai šie dalykai 
dar visai nebuvo išrasti, 
plunksnos darbininkai buvo 
daug laimingesni. Seniau, 
vietoj popierio, rašydavo 
ant teliuko. odos. Papjovei 
teliuką, ant jo odos rašai ir 
tau visai nerūpi ar už tą 
savo kūrybą ką nors gausi, 
ar ne, nes jau čia pat turi 
konkretų daiktą: tau lieka 
teliuko mėsa. Manau, kad ir 
šių laikų plunksnos darbi
ninkai, turėdami pakanka
mai teliuko mėsos, nevaikš
čiotų prie nugarkaulio pri< 
džiūvusiais pilvais. Arba, 
daleiskim, šių laikų plunks
nos darbininkui nuplyšo 
puspadžiai. Eini pas leidėją 
tam tikslui prašyt kelių li
tų avanso ir dar nežinia ar 
gausi, o jeigu nuplyšta pus
padžiai rašančiam ant teliu- 
ko odos, jam nereikia sukt 
galva. Atsipjovė tos pačios 
teliuko odos gabalą ir pri
sikala sau puspadžius.

Tada buvo gyvenimas 
plunksnos darbininkams!

Seniau, kai dar nebuvo 
išrasta plunksna, kuria mes 
rašome, rašydavo su pa
prasta plunksna, išpešta iš 
žąsies. Tas irgi jiems suda
rydavo geriausias sąlygas. 
Surašei nupešęs nuo žąsies 
visas jos plunksnas, o žąsį 
ant petelnės. Aišku, prival
gius žąsienos, ir mintys ge
riau klijuojasi ir ūpas yra. 
Juk dėlto, senovėje, spaudos 
darbininkai, kaip Homeras, 
Sofoklis ir kiti, net nemir
tingais pasidarė. O pas mus 
šių laikų spaudos darbinin
kas ar yra kada nors valgęs

(Tąsa ant 3-čio Pusi.)
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Joachim von Ribbentrop, kairėje, atstovaująs Vokietiją, ir Georges Bonnet, 
Francijos užsienio reikalų ministeris, pasirašo Paryžiuje “nepuolimo sutarti“ 
tarpe tų kraštų.

Dabar prašau visus draugus 
dalyvauti šių metų paskutinia
me susirinkime, kad visi turė
tumėt gerus raportus, šis su
sirinkimas turi būt skaitlingas, j 
nes bus renkama valdyba dėl' 
1939 m. Ir kurie dar neesat 
užsimokėję už 1938 m., būti
nai ateikit. Varde kuopos aš 
prašau ir raginu draugus už
simokėti savo metinę duoklę į 
ALDLD. Centras savo parei
gas atlieka, prisiunčia knygas 
ir “šviesą.” O mes turim at
likti savo, užsimokėti duokles.

Ateinantis kuopos susirinki
mas įvyks 25 d. gruodžio, 10 
vak ryto, 29 Endicott St.

J. M. L.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama Redakcija:—

Prašau patalpinti šitą laišką 
į mūsų laikraštį “Laisvę”.

Aš mačiau dviejuose “Lais
vės” numeriuose dvi moteris

ŠYPSENOS
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

žąsieną? Jeigu jis, nuėjęs į 
Pienocentrą, iš savo kuklaus 
uždarbio suvalgo lėkštę 
rūkštaus pieno ar kokių pa
sukų, tai savaime supranta
ma, kad ir veikalų pusla
piuose, kuriuos jis užpildo, 
irgi tegali būti tik pasukos.

Dar geriau: sako, seniau, 
kai nebuvo popierio, rašydavo 
ne tik ant odos, bet ir ant tam 
tikrų akmeninių lentelių. Ant 
tokių lentelių buvo parašyta ir 
10 Dievo įsakymų, kurie stovė
jo Sinajaus kalne. Ech, jeigu 
dabar grįžtų tie laikai. Pv., ant 
tokios akmeninės lentelės para
šei kokią nors apysaką ir nune
šęs redaktoriui klausi:

—Dedi, ar ne ?
—Ne, — atsakytų redakto

rius.
Tada su ta akmenine lentele

Apie Klaipėdą darbis turės geriausią progą 
dalyvauti šiame masiniame 
mitinge.

Lietuviu Komunistų kuopos
Klaipėda (Memel) dabar 

turi apie 40,000 gyventojų. 
Tai vienatinė Lietuvos 
prieplauka prie Baltijos 
Jūrų, guli prie Nemuno žio
čių. Klaipėda svarbi prie
plauka, bet reikalinga gi
linti, nes dideli laivai nega
li įplaukti. Vienok, nepai
sant šio trūkumo, per me
tus turi didelį išvežimą ir 
įvežimą laivais.

Klaipėdos miestas su jį 
apsupančiomis žemėmis už
ima 945 ketvirtaines ame
rikoniškas mylias ir turi 
150,000 gyventojų. Jis ir va
dinasi Klaipėdos Kraštas.

Pereito karo laiku vokie
čiai imperialistai karo su
metimais pravedė nuo Klai
pėdos pro Palangą lihkui 
Liepojaus gelžkelį. Miestas 
su artimesniais centrais 
jungiasi keliais plentais.

Klaipėdą vokiečiai vadina 
“Memel”, nes jie tuo vardu 
vadina ir Lietuvos didžiau
sią upę Nemuną. Trylikta
me šimtmetvi vokiečiai kry
žiokai Klaipėdą vadino 
Neu Dirtipund, o vėliau 
Memelburg (Memelio mies
tas). Sakoma, kad 1252 me
tais, kai ten viešpatavo kry
žiokų magistras von Poppo, 
miestas turėjo 70,000 gy
ventojų. Tryliktame, ketu
rioliktame ir penkiolikta
me šimtmety] Klainėda ke
lis kartus buvo suderinta 
kovose lietuvių ir lenkų 
prieš užpuolikus krvžiočius. 
Švedų karalius Gustavas 
Adolphus, T r i s d e š i mties 
Metų Kare (1594-1632 me
tais) buvo pagrobęs Klaipė
dą. Rusai Klaipėdą buvo 
užėmę 1757, 1813 ir 1915 
metais.

Po pereito Pasaulinio Ka
ro Klaipėda atidalinta nuo 
Vokietijos, kaipo laisvas 
miestas. Per tris metus ten 
viešpatavo Franci i os karei
viai ir miestą valdė talki
ninkų komisija. 1923 me
tais, sausio 15 dieną, Lie
tuvos šauliai padarė suki
limą, įveikė francūzų gar
nizoną įr Klaipėdą prijun
gė prie Lietuvos. 1924 me
tais, kovo mėnesį, Tautų 
Lyga pavedė Klaipėdą Lie
tuvai su savotiška krašto 
autonomija. Klaipėdos kraš
tas turi savo seimelį, kuris 
susidaro iš 29 asmenų. Per
eitame seimelyj vokiečiai 
turėjo 24 vietas, o lietuviai 
5. Dabar naziai sakosi lai

mėję 25 vietas ir galutinai 
reikalauja prijungti Klai
pėdą prie fašistinės Vokie
tijos.

EASTON, PA.
DRAUGIŠKA VAKARIENĖ

Gruodžio 4 d. Lietuviu Li
teratūros Draugijos 13 kuopa 
buvo surengus draugišką va
karienę Vanderveer Svetainė
je. Prisirengimas buvo ant 
greitųjų, veik j savaitę suma
nyta ir surengta, bet rengėjai 
labai smagūs, kad visais at
žvilgiais ši pramoga puikiai 
nusisekė. Svečių dalyvavo 
daug daugiau, negu tikėtasi, 
ir ant galo gaspadinės buvo 
nusigandusios, kad trūks vis
ko. Tad jeigu ir buvo kokių 
trūkumų, prašome atleisti.

Susodinus svečius, rengimo
■ komisija ’ pakvietė d. V. J. 
Stankų, kad jis užimtų “Mas
ter of Ceremonies” vietą, ką 
jis labai pagirtinai atliko ir 
iššaukė didelę eilę draugų ir 
draugių tarti po keletą žo
džių. Visi kalbėjusieji išsi
reiškė, kad patenkinti vaka-t 
riene ir abelnai visų kalbos 
centralizavosi ant darbininkų 
vienybės ir sutartino darbo 
ateityje. Kadangi šiuos žo
džius rašančiai neteko visų 
kalbas girdėti, tai nei vieno1 
vardo neminėsiu, nes apleidus 
vieną bei kitą, draugai galėtų 
įsižeisti.

Didelis ačiū dd. Krikščiu
kam už iškepimą ir paaukavi- 
mą gardaus keiko ir duonos, 
d. Tilvikui už duoną, ir vi
siem, kurie tik pasidarbavo, 
taipgi svečiams už draugišką j 
atsinešimą linkui LLD 13 kp. Į 
ir tokį skaitlingą atsilankymą.

Po vakarienės dar svečiai 
porą valandų pašoko prie Sen- į 
kevičių muzikos. i

Viena iš Komisijos.

ir frakcijos nariai, pasiimkite 
' nors po vieną knygutę tikietų 
1 platinimui. Mes lietuviai, jei 
visi tik po dešimtį tikietų par- 
duotumėm, tai galėtumėm 
apie 200' darbininkų nusivesti 
į šį masinį mitingą.

—o—- 
Parengimas Pasisekė

Gruodžio 10 Lietuvių Komu
nistų Kuopa ir W. 21 kuopa 
bendrai surengė bazarą nau
dai Mid-West “Daily Record,” 
sukėlimui dešimties tūkstančių 
dolerių. Lietuviams kvota 150 
dolerių. Bazaras pelno davė 
virš šimto dolerių. Nors ra
portas dar nepilnas.

Vieną yra svarbu pažymėti, 
tai kad bendri parengimai 
duoda geras pasekmes. Atei
tyje šiame ward e turėtų dau
giau tokių parengimų būti.

Tiesa, buvo ir trūkumų prie 
prisirengimo prie šio bazaro. 
Iš sykio atrodė, kad draugai 
iš W. 21 kuopos lyg nenoro
mis veikia. Mat, tai buvo nau- 

, jas dalykas — bandymas ben
drai rengti su kita kuopa. 
Kai kam atrodė, kad maža 
nauda bus iš to.

Lietuvių Komunistų Kuopos 
nariai ir pašaliniai prisidėjo 
gerai, smarkiai veikė iš pat 
pradžių, todėl pati publika di
džiumoj susidėjo iš lietuvių. 
Kitų tautų daug mažiau buvo. 
Kitą sykį kitų tautų draugai 
sutrauks savųjų daugiau.

I. A. V.

WORCESTER, MASS.

prašant patarimo daktaro Kaš- 
kiaučiaus nuo niežėjimo — 
viena prašo dėl mergaitės, o ki
ta dėl savęs. Aš mylėčiau jom 
patarti mazgoti šituo muilu 
“Concentrated Super Suds.” 
Pasidarykite šilto vandens ir 
įsipilkite “sopino” (muilo), 
kiek pamislinę, kad galite prau
stis. O jei nori, tai gali ir išsi
maudyti.

Aš turėjau ant burnos ir 
akių niežėjimą. Ir rankos pa
gal riešukus niežėdavo ir da
bar da niežti, tik kaip kada. 
Bet kiek aš privargau ir kiek 
aš pinigų “išspendinau,” o nie
kas negelbėjo. Tik šitas “sopi
nąs” pagelbėjo. (

Ir da vieną prirodymą čia 
duosiu. “Boisas“ 18 metų turė
jo tokį niežėjimą ir išsigydė ši
tuo “sopinu.” Galite pabandyti,

jam užsimojai ir vėl klausi:
—Dedi ar ne?
— Dedu, dedu, — atsakytų 

redaktorius, nes jam taip pat 
svarbu turėt sveiką pakaušį.

Kadangi dabar to nėra, tai 
dažnai tuo rankraščiu, į kurį 
įdedi sielą, redaktorius nusi
šluosto savo kaliošus.

Kiekvienas rašo ne tam, kad 
savo rankraščiais užterštų kam
barį, bet nori, kad visa, ką jis 
parašo, būtų spausdinama. Gi 
čia yra visai kitas dalykas. Aš 
esu senas spaudos vilkas, dėl 
to turėjęs daug nemalonumų ir 
už šį darbą esu gavęs net kelis 
medalius (paakiu), todėl pra
dedantiems rašyt noriu čia 
duot kelis patarimus.

Rašant svarbiausia yra turėti 
gero rašalo. Jeigu 'rašysi tuo 
rašalu, kuris perkamas krautu
vėse — nieko nebus. Rašalą

jeigu nemačys, tai ir nieko ne- reikia pasigaminti pačiam iš se-
iškadys. kančios cheminės sudėties:

Iš ALDLD 11 Kp. Susirinkimo

Cleveland, Ohio
Komunistų Partija Rengia 

Masinį Mitingą Paminėjimui 
Lenino; Kalbės E. Browder

Sausio 22 d., 1939 m., Cle
veland e Komunistų Partija 
rengia masinį mitingą Public 
Auditorium didžiojoj arenoj, 
žymiausias kalbėtojas bus 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius Earl Browder. 
Komunistų Partija dės visas 
pastangas, kad Lenino pami
nėjimui sutraukti publikos 
daugiau penkiolikos tūkstan
čių.

Įžangos tikietai labai žema 
kaina, tik 15 centų. Todėl 
ir mažiausiai uždirbąs ar be-

Kaipo kuopos koresponden
tas, pasakiau susirinkime, kad 
korespondencijos neparašiau, 
nes nieko svarbaus nebuvo ra
šymui. Tokis raportas drau
gam prastas. Na, iš šio susi
rinkimo korespondentui įspū
dis buvo prastas.

Štai kuopos naujienos.
Organizatorius raporto ne

turėjo. Knygius raportuoja, 
kad jis turi tokią pat skaitli
nę knygų, kaip ir pereitame 
susirinkime. “Laisvės” vajaus 
agentas iškolektavo 3-jų skai
tytojų (senų) prenumeratas 
ir vieną naują gavo per visą 
mėnesį.

Kongreso Skyriaus atstovai 
susirinkime nedalyvavo, ra
porto nebuvo.

Buvo ir šie nauji įvykiai:
Priimta vienas naujas narys. 

Išduotas buvo geras raportas 
iš 7-to Apskričio ALDLD kon
ferencijos. Ir išrinkta komisi
ja, kad surengtų ką nors spau
dos naudai. Jeigu ne šie trys 
naudingi įvykiai, korespon
dencijos būtų nereikėję rašy
ti.

Mes matėm Ispanijos motinų 
atsišaukimą pagelbos dėl jų kū-' 
dikių. Tai negalim pamiršti jų 
balso, ir draugo Millerio depor
tavimo į fašistų nagus.

* * *
Gerbiama Redakcija! Pri- 

i siunčiam aštuonių dolerių ($8) 
| čekį. $5.50 dėl “Laisvės” atnau
jinimo, $1.00 dėl Ispanijos, 
$1.00 dėl Apsigynimo Fondo, 
■50c dėl “Laisvės” reikalų.

Uršulė ir Pranas 
Gard>auc]cas.

New Britain, Conn.

Chamberlain Sako Naziam 
Nesmarkaut prieš Angliją
London. — Anglijos- mi

nisteris pirmininkas Cham
berlain. patarė Vokietijos 
valdovams apsimąstyt pir
ma, negu jie pradėtų karą 
su Anglija. Jis švelniai da
rė skirtumą tarp nazių val
džios ir Vokietijos žmonių. 
Chamberlain priminė na- 
ziams, kad Anglija yra ge
rai ginkluota ir turi pinigų. I

CHINAI LAIMI

C h u ngking, Chinija. — 
Chinai laimėjo dar kelis 
mūšius prieš japonus Kan
tono ir Hankowo frontuose. 
Chinai partizanai taip už
puolė japonus Shanghajaus 
srityj, kad Japonijos armi
ja, karo laivai ir lėktuvai 
tik stengiasi apsigint.

Vyriausias chinų koman- 
dierius Chiang Kai-shek 
pradeda vis plačiau naudot 
“raudonųjų” partizanų tak
tiką prieš japonus.

Draugiją Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglą 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

1) Tam tikros ideologijos 10%
2) Neišmanymo . . . 10%
3) Muilo (skaitytojų

akims muilinti) . . 60%
4) Alkoholio (redakto- Į

riams užfundyti) . 15%
5) Saldliežuviavimo, pri-

silaižymo ir visiško 
dalykų nesupratimo 5%

Tokios sudėties rašalu ra
šant, tavo rašinius dės daugu
ma laikraščių ir šioj srity kiek 
padirbėjęs, dar gi iš atatinka
mų įstaigų gausi stipendiją už
sieny studijuot žurnalistiką.

Kas dėl paties rašymo būdo, 
tai grynai individualus reikalas. 
Vienas prieš rašant stipriai iš- 
sigeria, nes jis tik girtas būda
mas sugeba blaiviai galvot, ki
tas rašydamas įmerkia kojas į 
bliūdą šalto vandens, trečias 
nuolat kramto apatinę lūpą 
ir tt.

Rašant novelę apie naminio 
šamarlako žalą, pabaigoj reikia 
aiškiai pabrėžt valstybinės nau
dingumą.- Tokią novelę ne tik 
mielai talpins kiekvienas laik
raštis, bet dar ji bus perskaity
ta iš radiofono.

Lengviausia yra' rašyt laiškus 
iš užsienio. Nors tą jau visi ži
no, bet dar primenu: reikia nu
eit Senamiestin į kokį kabaką, 
pasistatyt grafiną, prie šalies 
pasisodint laisvą merginą, na, 
ir rašyt. Užvardyt reikia kuo 
sensacingiau. Pv., “Laiškas iš 
Honolulu salos” ar dar kitaip. 
O pabaigoj būtinai pridėt prie
rašą: “Copyright by” (laikraš
čio pavadinimas).

■7 Rašant apie kokią nors kny
gą recenziją, nėra jokio reikalo 
tą knygą perskaityti. Reikia tik 
kelis vakarus autoriaus sąskai- 
ton gerai paūžt. Kitaip recen
zija nebus‘objektyvi.

Pagaliau, kitam gali kilt 
klausimas, kaip rašyti feljeto
nus? Deja, aš negaliu kirst ša
kos, ant kurios pats sėdžiu, nes 
feljetonų rašymas sudaro mano 
pragyvenimo šaltinį. Degtinda
ris taip pat savo recepto nie
kam neišduoda.

(“Kuntaplis”)

Tel. Evergreen 7-2375

HYMAN BERGER

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas

Nėra valandų sekmadieniais

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

BROOKLYN, N. Y.409 GRAND STREET

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Managed by W

TEITELBAUM

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Che£ei Ave. 

NEWARK, N. J.

>

L-1370

RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 

ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Ii

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

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

Open Day and Night

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

i i !■■■■■■ frmK

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

Telefonas EVergreen 7-1661

APTIEKORIUS

F" aptiek a
^TUVIS PAS LIETUVI
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Clevelando Kronika
Pavykęs Komunistų 

Kuopų Bazaras
Gruodžio 10 d. Lietuvių Ko

munistų ir Wardo 21 kuopų 
rengtas bazaras “Daily Re
cord” naudai, bei abelnam
progreso darbui Ohio valstijoj, 
puikiai pavyko, žmonių buvo 
daug, ypatingai lietuviai ge
rai pasirodė. Įvairių dalykų 
matėsi iki valios. Atsilankiu
sieji turėjo progos juos įsigyti 
ir būti užganėdintais.

Be abejo, kad bendra kuo
pų komisiją apie šį nusiseku
sį bazarą pilniaus parašys, 
ypatingai apie aukautojus pa
žymės. Trumpai ir storai ten
ka pridurti, kad pelno liks 
virš šimto dolerių.

Apsilankius pas Geruosius 
Farmerius

Gruodžio 7 d. su Dr. Siman- 
su išsirengėm kelionėn aplan
kyti lietuvius farmerius, kurie 
gyvena Chardon, Huntsburg 
ir Middlefield apielinkėj. Iš
važiuojant užsukome pas dd. 
Pabalius, Kairius ir Bruožus. 
Jie visi gyvena rytinėj dalyj 
Clevelando priemiesčio. Pir
mieji davė lempą; Kairiai — 
vištą, gaidį, sūrį, namų augin
to tabako ir arbūzą; Bruožai 
—grybų.

Pradėjome nuo dd. Čypų, 
kurie turi gražią ūkę Chardo- 
no apielinkėj. Jie aukavo 
savo ūkio produktą, galioną 
“maple syrup”; Valentinai — 
didelį, didelį gaidį; Gryniai— 
gaidį, kopūstų ir $1 (jie jau

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Svetainė

Nuo pastatymo Lietuvių Sve
tainės iki šių metų, per tą 
laiką vis būdavo nusiskundi
mų, kad žemutiniuose svetai
nės kambariuose būdavo per 
šalta laikyti susirinkimus bei 
įvairius parengimus. Bet vis
gi draugijos laikydavo juos.

Šių metų boarddirektoriai 
sudėjo tinkamesnius šildytu
vus visuose kambariuose. Ir 
dabar ganėtinai apšildoma ir 
norisi kuoilgiausiai būti tuose 
kambariuose.

Įvairios draugijos, kurios 
dėl šilumos trūkumo išėjo lai
kyti savo susirinkimus į kitas 
svetaines, turėtų vėl paban
dyti laikyti Lietuvių Svetai
nėje, nes šalčio pavojus jau 
prašalintas. O apie visus ki
tus parankamus ir įvairius 
daiktus, kurie yra reikalingi 
dėl įvairių parengimų, čia 
neminėsiu, nes jau visiems yra 
žinoma, kad tų daiktų yra 
pakankamai.

—o—
Metinis Bankietas

Lietuvių Tautiško Namo 
Bendrovė jau per kelius me
tus turėdavo bankietus - pasi
linksminimus. Taigi ir dabar 
yra rengiamas bankietas, ku
rią įvyks sausio 7-tą dieną. 
Prasidės 7 vai. vakare.

Visi Bendrovės šėrininkai ir 
jos pritarėjai esate kviečiami 
dalyvauti šiam bankiete. Ku
rie esate buvę pirmesniuose 
Bendrovės bankietuose, visi 
buvote patenkinti. Tai tą patį 
bandys padaryti ir šiame ban
kiete.

Patartina įsigyti tikietus iš 
anksto. Kaina 75c ypatai. Ti
kietus galima gauti pas Ben
drovės komitetą ir narius.

Nepraleiskite progos, daly
vaukite visi.

Kliubas
Bendrovės narių tarpe for

muojasi kliubas, kuris savo 
pasilinksminimus ir susirinki
mus laiko kiekvieno penkta
dienio vakarą ir kiekvieną 
sekmadienio popietį ir vaka
rais. Kurie turite laiko ir my
lite praleisti jį su žmonėmis, 
tai esate kviečiami atsilankyti.

Vienas iŠ Narių. 

antrą dolerį aukavo); Kara
liai—bušelį bulvių ir morkvų; 
Kairaičiai — tuziną pumpki- 
nų ir squash’a; Stanioniai — 
didelę vištą; Višniauskai—tu
ziną kiaušinių; Mičiuliai—dič-
kį specialiai gamintą sūrį, 
kiaušinių; Petroniai — didelę 
antį; Rubai—antį, ir Valina- 
vičiai—vištą.

Draugai Mičiuliai dar pa
vaišino su skania rugine, sū
riu ir šviežiu pienu, čia ra
dome draugų Rūbų paliktą 
mum dovaną. Jei diena il
gesnė, kelįas geresnis ir ve
žimas didesnis būtų buvę, tai 
daugiau brolių farmerių bū
tumėm aplankę šioje apielin- 
kėje, bet dėl sužymėtų prie
žasčių jų visų viena diena 
aplankyti negalėjome. žino
me, kad jie visi būtų dasidė- 
ję su auka Komunistų Parti
jos bazarui.

Draugai Rubai su Valinavi- 
čiais dalyvavo bazare ir matė, 
kaip mes miestiečiai esame 
dėkingi jiems už dovanas ir 
atsilankymą.

Miestiečiai Irgi Gausiai 
Aukavo

Suėmus viską į daiktą, kiek 
bazare buvo suaukauta įvai
rių dalykų, aiškus faktas lie
ka, kad Komunistų Partija ir 
jos budavojama spauda turi 
didelės užuojautos ne tik pas 
lietuvius farmerius, bet lygiai, 
po drauge, ir pas miesčionis.

Kitam dienraščio numeryj 
bus plačiau atžymėta apie ge
ruosius miesčionis. M—ka.

Philadelphia, Pa.
Iš Atsibuvusio “Laisves” 

Bankieto
Gruodžio 4 d. įvyko senai 

rengiamas “Laisvės” bankie- 
tas, kuris rengėjams nemažai 
rūpesties teikė. Atneštos ne
tikėto sniego pūgos varė į des
peraciją, nes manėm, kad tas 
daug sulaikys publikos. Vasa
ros laiku besirengiant prie 
“Laisvės” pikniko tarėmės, 
kad šiemetinį bankietą vyk- 
dysim tarp vidurio lapkričio 
mėnesio. Bet nebuvo kam spe
cialiai rūpintis svetainės su- 
jieškojimu. Pas mus viskas 
eina staigiai, be ganėtino pri
sirengimo, be tinkamų planų 
todėl, .kad trūksta darbuotojų; 
trūksta kolektyvio, ideologinio 
draugiškumo.

Pagerėjo padėtis, kuomet 
staigiai sulaukėm šiltesnio oro, 
kuris gerokai apvalė sniegą. 
Mes didžiumoj esame apsau
gomi gamtos nelaimėj. . . šie
met bankietą vykdėm naujoj 
salėj, padarydami pakaitą 
maisto gaminime, kurį gami
no svetainės savininkas. Daug 
žmonių buvo patenkinti mais
tu, bet buvo ir tokių, kurie 
gavo po mažesnę porciją. Ge
rai, patyrę, kitais metais reng
simi taip, kaip publikos bus 
pageidavimas.

Jau ne sykį buvo nušviesta 
spaudoj, kokios aplinkybės 
yra rengti sekmadieniais pa
rengimus “mėlynųjų” įstaty
mų ruože. Svetainės buvo 
švaresnės, parankesnės, ta
čiau koncerto platforma buvo 
permaža, nes šokikės negalė
jo atlikti savo veiksmus. Kaip 
tyčia salės savininkas užmir
šo suderinti pianą, kurio apie 
4 klavišai visai nedirbo. Tai 
tik šios dvi priežastys padarė 
nemalonumų. Vistiek publika 
turi atleist.

Programos dalyviai patenki
no publiką. Ispaniečių gru
pė, Listerio Merginų Choras, 
gitaristas ir solistė Lolita Lar
rea palinksmino koncerto 
klausytojus. Draugė Vaidžiu- 
lienė su dukteria Aldona su
dainavo duetus sėkmingai, tik 
planas darkė harmoniją. Drg. 
N. Statkevičiūtė ne tik solo 
gerai sudainavo, bet jinai spe
cialiai buvo išmokinus dubel- 

tavą oktetą merginų su vy
rais, išdalintą po poras, šita 
grupė veik nusinešė visos pu-
blikos kreditą, nes daugiausiai neprafiešei, aš būčiau nuva- 
gavo ploti. Šita merginų gru- žiavęs pas drg. Kuzmicką, su
pę jau tūlas laikas gyvuoja ir sigrūdęs į mašiną ir atvežęs.” 
prie didesnių parengimų pa- O. K. Kitais metais žinosim 
tarnauja. Tai yra didelis kre- tą būdą.
ditas. Visa klaida šios grupės Visiems dalyviams, darbi- 
tūlų individualių dainininkių— ninkams ir bendradarbiams
kad jos įsivaizdinusios, kad 
jos turi geresnius balsus, nei
na * dainuoti į Lyros Chorą. 
Tas nėjimas dainuoti į Lyros 
Chorą paveikia ant kitų dai
nininkų, ir jie nenoriai lanko 
choYo pratimus. Sugabesnių 
dainininkių lankymas choro 
pratimus paveikia ant kitų 
choristų, ir juo mūsų choras 
gražiau sudainuos, tuo dau
giau dainininkų bus, lankys ir 
kiekvienas bandys atsivesti 
daugiau jaunimo. Kai minėta 
grupė dainuos chore, tai ji dar 
daugiau kredito susilauks iš 
publikos. Lyros Choras tu
rėtų išsimokint porstatyt kokį 
scenos veikalą ant “Laisvės” 
bankieto, tai būtų naujenybė.

Sapovičiūtės šokikės visada 
savo akrobatiškais šokiais pa
linksmina publiką, tik šiuo 
sykiu neturėjo ganėtinai vie
tos. Lillian Ruso, šokikei, 
nebuvo vietos kur gerai išsi
tiesti. . Armonistas, 8 metų 
vaikas, A. Hbrichuk, gerai 
traukė ant didelės armonikos. 
Vaikų balalaikų orkestrą, po 
vadovybe Kaurigos, irgi gra
žiai sUgrajino. Drg. S. Kuz
mickas su savo drauge pasi
žadėjo dalyvaut programoj, 
bet pranešė prieš pat koncer
tą, kad mašina sugedo ir ne
galės atvykti. Buvo gaila, 
nes jo Philadelphijos publika 
pasigedo. Prie to, ir kalbėto
jas drg. R. Mizara pranešė, 
kad negales atvykti. Laike 
koncerto pakalbėjo drg. Se
nas Vincas ir Tony Berra, nuo 
Komunistų Partijos 3-čio Dis- 
trikto, apie Ispanijos dabarti
nę padėtį ir prašė paramos. 
Publika suaukojo $46.61.

Aukautojų užrašus pridavė 
sekančius: $2 aukavo V. Ur
bonienė; po $1 aukavo: Shim- 
kūnas, K. Petrella, J. Balch, 
R. Pundziavičius, J. Stankus, 
N. Rudavičienė, Keršanskas, 
R. Samulionis, J. Stanys; po 
50c: Y. Stanienė, M. Tulei- 
kis, J. Rutkus, A. Samulionis, 
F. Vaidžiulis, P. Norvaišienė, 
J. Mačėnienė; 30c F. Walant; 
po 25c: J. Nakutis, Tuleikie- 
nė, Stupelis, P. Pusvaškis, M. 
Tamašauskas, P. Pranskaitis, 
J. Kruvelis, Basanavičiūtė, A. 
Kutkauskas, J. Kutkauskas, J. 
Baranauskas, U. Žilinskienė .

Drg. Jos. Planta paaukavo 
“Laisvės” preso išmokėjimui 
$10.

Po bankieto visa publika la
bai draugiškai, linksmai ir 
smagiai praleido laiką. Vėliau 
į šokius prisirinko jaunimo.

Šiemet virtuvės sunkus dar
bas paliuosavo mūsų drauges, 
kurios kiekvieną metą sunkiai 
nusidirbdavo.

Jei kam kas nepatiko, tai 
prašom parašyti į. “Laisvę,” 
tada mes pastebėsim ir kitais 
metais prašalinsim trūkumus. 
Jei kurių aukautojų vardai ne
tilpo, tai vardų užrašėjai ne
paspėjo užrašyti. Turite at
leisti. Korespondentas gavo 
tik šiuos vardus ir juosa pa
talpina.

Iš Baltimorės buvo atvyku
sios šeimos draugų Stanių ir 
Balsių. Naktį buvo neperma
tomos ūkanos, tai jiems buvo 
vargas parvykti' namo. Buvo 
žmonių iš Chesterio. Susiti
kau drg. Lipčių iš Chesterio, 
kuris nusišypsojęs sako: “Na, 
tai turiu dukterį, drauge.-’ 
“Sveikinu draugą,” sakau. 
Draugai iš Dclair, N. J., A. 
Samulionis su Aleksander, ne
praleidžia nei vieno bankie
to. O. draugai Romikaičiai. iš 
Readingo tai niekad nepamirš
ta bankieto datos. Sakau, 
“draugai, jūs užmiršot pri- 
siųst delegatus į 6-to apskri
čio konferenciją.” “Tai menk
niekis, mes vykstamz tik ant
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svarbių ‘faitų” ir didžiųjų pa
rengimų,” jie sako. Drg. Ro- 
mikaitis sako: “Kodėl man 

tariam širdingą dėkui už pa- 
gelbą surengt šį sėkmingą 
“Laisvės” pokilį.

Reporteris.

Pittsburgh, Pa.
Clarence Hathaway Maršrutas 

ir Debatai
Vyriausias “Daily Worke- 

rio” redaktorius drg. Clarence 
Hathaway atvažiuoja Pitts- 
burghan svarbiais reikalais. 
Jis čia turės debatus su kun. 
Rice ir pasakys eilę prakalbų 
apylinkėje.

Debatai įvyks New Ken- 
singtone, sausio 15 d., 1939 
m. Debatus rengia New Ken
sington Aluminum Workers 
Union, Local 2. Debatų te
ma bus: “Ar katalikai gali 
paimti komunistų ištiestą ran
ką ?”

Paskui d. Hathaway marš
rutuos su prakalbomis seka
mose vietose:

Jeannette, Pa., sausio 16 d.
Brownsville, sausio 17.
McKeesport, sausio 18.
Johnstown, sausio 19.
Ambridge, sausio 20.
Pittsburghe, sausio 21.
Oakmont, sausio 21, 2 vai. 

popiet.
Bentleyville, sausio 22 d., 

8 vai. vakare.

Naziai Užima Austrijos 
Katalikų Vienuolynus

Vienna. — Nazių valdžia 
atsisako panaujint randavo- 
jimą valdiškų žemių,, ant 
kurių stovi daugelis katali- , 
kų vienuolynų Austrijoj, iri 

j naziai jau paėmė į savo 
rankas kelis tokius vienuo
lynus.

Italijos Fašistai Vis Savinasi 
Francijos Tunisiją

Roma. — Italijos spauda 
tvirtina, kad, girdi, “italai 
išvystę” žemdirbystę Tuni- 
sijoj, Francijos kolonijoj; 
tai Tunisija ir turinti būt 
prijungta Italijai.
M M MM MM M MMM M MM MMM M MM M M M MM M
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E 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. Šventes 
raudonai atžymėtos. Kaina 20q. kiekvienas

s

H

S
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£
S yra pažymėtos ir Lietu-

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, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
1
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Įsako Italam Sutraukyt Ry 
šus su Prancūzais

Roma. — Fašistų partija
įsakė visiem italam apleist daugiau informacijų kreipkitės pas 

J. Kizys, 29 Endicott St.F r a n cūzų-Italų Ex-Karei- 
vių Sąjungų ir Francūzų- 
Italų Šeiminę Grupę.

J u o d m arškinių laikraš
čiai rašo, kad jau nega
li būti jokio broliavimosi su 
francūzais.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7313 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132 A of the Alco
holic Beverage Control I/aw at 769 Me
tropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SPIEZIO’S GRILL, Inc.
769 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB11299 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
Block Island Food Stores

992 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Visi Apskričio draugai tėmykite, 
Aido Choras rengia šokius pirma-

" r-w
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 

. pasivąžinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7171
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vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite: 

dieni, sausio 2 d. Pradžia 5 v. v. ir 
'tęsis iki 12-kos naktį. Visas pelnas 
bus skiriamas Juozui Sakalauskui, 
kuris turi eit po kita operacija ant 
rankos. Aidiečiai prašo visų draugų 
ir draugių prisidėt prie pagelbėjimo 
sukelti finansų tam draugui. Dėl

me visų narių ir gerų simpatikų da
lyvauti šiame susirinkime, nes rink
sime naują valdybą 1939 m. Turėsi
me gražų parengimą po susirinki
mo. J. Didjun, Fin. Sekr. (296-297)

. NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 20 d., Lietuvių Svet., 243 
Front St. Pradžia 7:30 v. v. Prašo

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo kuopos susirinkimas įvyks pir
madienį, gruodžio 19-tą d., 8 v. v. 
po antrašu 57 Park St. Visi žinote 
svarbumą šio susirinkimo, todėl da
lyvaukite skaitlingai. — Valdyba.

(295-296)

M M M M MM M M MM M M

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves^’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

s

3



r

* >C *
> ‘.1 ■<

ft

I f' ■' ■■' ' ■ • ' •'•'
• ’ , ' ' ' ■ (

‘ ' • tt
$ ’ LAISVE * . Pirmad., gruodžio 19/ 1938 ;

NwYorko^fe^Ziniot
Ar Yra Lietuvai

Išeitis?
Į

Klaipėdos ii' visos Lietuvos 
krizio momentu Amerikos lie
tuviai yra giliai susirūpinę. 
Kas gi nesirūpintų? Ir tais 
klausimais turi kiekvienas sa
vų minčių, kurios reikalauja 
gilesnio išnagrinėjimo, suben- 
drinimo, o svarbiausia — ben
dros veiklos.

Kokia dabar viltis Lietuvai 
išeit iš šio krizio nepraradus1 
nepriklausomybės? Kaip j tai 
žiūri tarptautinės padėties ži- 
novai ir vadai čionai ir Euro
poje? Kas daroma pačioje Lie-1

tuvoje? Kokios mūsų pareigos? 
Kaip galima jas atlikt? Ką siū
lo komunistai?

Virš minėtais ir daugeliu ki
tų panašių klausimų bus aiš
kiai išdėstyta lietuvių komu
nistų nusistatymas jų rengia
mose prakalbose šį trečiadie
nį, gruodžio 21, 7:30 vakaro, 
“Laisvės” salėj. Įžanga ne
mokamai.

Kalbės R. Mizara ir A. Bim
ba. Išgirskite tas prakalbas pa
tys. Praneškite apie jas ki
tiems. Rengėjai.

Costeris Saužudyste Užbaigė Kriminalisto Kar
jerą; Kaip Jis Pateko į “Pavyzdingą” 

Piliečių Sąrašą ir Įgijo Lobį?
Vakar trumpai buvo primin

ta, kad iškilo aikštėn, jog po
nas Frank Donald Coster, bu
vęs “aukštųjų draugovės” re- 
gisteryje, garbingųjų sąraše, 
vadintas “geniališku” McKes
son & Robins vaistų firmos 
viršininku, buvo paprastas 
sukčius.

Skirtumas tarpe sukčių pa
prastai • yra tokis: nusukęs 
centais ar dešimtukais paten
ka į kalėjimą; nusukęs desėt- 
kais tūkstančių ir milionais pa
tenka j “aukštąją draugovę.“ 
Coster priklausė prie antrosios 
rūšies sukčių, kurie daug nusu
ka, bet retas tepa pu oi a atsa
komybėn.

Costeris buvo ta retenybe, 
vienu iš tų prilipusių liepto 
galą. Nebeturėjo jis kantry
bės klausytis savo sutvertų pa
sakiškai atrodančių - suktybių 
istorijų, kurios turėjo pasikar
toti teismuose, tad revolveriu 
perleido kulką per savo sme
genis pirm, negu jis sulaiky
ta, po to, kaip
rekordais tapo nuplėšta dole
riais įgyta “garbingumo“ kau
kė.

Pirm Costerio, kaip žinia, 
prarado tą kaukę Kruegeris, 
Insull, Whitney.

Dabartiniu laiku Costeris 
buvo prezidentu pusiau popie
rinės McKesson & Robins fir
mos, kurios apyskaitos rodė 
$87,000,000 vertės biznį. Dar 
svarbiau, jo rankose buvo me
dicina, kuri juk turėtų būti 
labiausia saugoma, sąžinin
giausia, moksliškiausia veda
ma, gaminama, paskirstoma, 
prižiūrima. Juk tai nuo jos 
priklauso milionų žmonių li
kimas — sveikata ar mirtis 
ištikus ligai.

Ta brangi visuomenės savas
tis buvo “geniališko” šuk- 
čiaus-kriminalisto Coster ran
kose.

Iš Kur Jis Radosi?

Costeris, po tikra pavarde 
Philip Musica, buvo vidutinio 
gabumo vyrukas su begaliniu 
noru pralobti ir drąsa neraus

teisdarybės mo)

Broliai Direktoriai

'iškelta aikštėn toliau, kad 
Costerio broliai, taipgi po ki
tais vardai, buvo žymiais fir
mos viršininkais.

Costerio brolis George Mu
sica, biznyje žinomas kaipo 
ponas G. Dietrich, buvo fir
mos kasininko padėjėju. Jis iš
vengęs baudos už plaukų to
niko, suktybes, 1934 m., jo bro
liui paėmus atsakomybę.

George Vernard, buvęs fir
mos atstovas Kanadoje, su
rasta esant ne kuo kitu, kaip 
Arthur Musica, kuris irgi buvo 
įveltas toniko suktyvėse. Gyve
no Brooklyne.

Robert Dietrich, persistatęs 
ramiu, pavyzdingu Fairfieldo 
gyventoju, taipgi įveltas sukty
bėse, yra nusišovusiojo brolis 
Robert Musica. Costeris irgi 
gyveno Fairfielde.
Kaip Pateko “Aukštųjų” Drau

go v ėn
Kaip patenkama turčių taip 

vadinamon “aukštojon draugo- 
vėn“ ir kas joj priklauso, ko
kių ten talentų ir dorybių žmo
nės gali patekti, geriausia atsa
ko paties tos įstaigos vedėjo 
atsakymas ūžklaususiems, kaip 
ten galėjęs patekt ponas Cos- 
ter-Musica. Ponas A. N. Mar
quis, to sąrašo (Who’s Who) 
leidėjas, atsakė:

“ ‘Who’s Who’ ima už gryną 
pinigą, kad asmuo, išrinktas 
$87,000,000 firmos prezidentu, 
yra žmogus geros reputacijos 
ir pasivedimo savo susiedijoj.“

Visi trys gyvieji Musicai ar
ba ponai Dietrichai ir Vernard 
padėti po $100,000 kaucijos 
kiekvienas. T-as.

Sugrįžta Dar 230 
Veteranu

šį antradienį, gruodžio 20- 
tą, laivu Ansoilia, pribus dar 
230 didvyriškų Ispanijos de
mokratijos gynėjų.

Abrahomo Lincoln© Briga
dos Draugai daro reikalingus 
žingsnius, siunčia atatinka
moms įstaigoms protestus, kad 
būtų sustabdytas toks neleis
tinas veteranų išleidimo iš lai
vo sutrukdymas, koks buvo 
pereitą ketvirtadienį pribuvu
siems laivu Paris. Jų išleidi
mas suvėluota penkiom va
landom.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

§1 VAKARA
Lietuvių Komunistų KuoPa 

turės diskusijas svarbiais bė
gamais klausimais šį vakarą, į 
pirmadienį, gruodžio 19, “L.“ 
salėj, 419 Lorimer St. Nariai 
ir visi susidomėję šiandienine 
padėtimi kviečiami dalyvaut.

Valdyba.

&

Direktorių Atydai

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Veikla

Lietuvių Komunistų Kuopos 
kvota partijos budavojimui ir 
darbininkų spaudos bei mokyk
lų palaikymui jau gerokai pa
stūmėta pirmyn, surinkta virš 
$100. Stambiausia iki šiol 
gauta auka, $10, atėjo nuo Ma- 
spetho draugijų, dėka dd. mas- 
pethiečių pasidarbavimui. Ta-j 
čiau dar daug trūksta mūs kvo- j 
tai. Kom. Partijos rėmėjai,1 
kurie išgali, prašomi paremt 
fondą—kas dienos alga, kas do
lerine, kvoteriu ar centu, kiek i išsigalite. \

Pereitam susirinkime prieita Į 
išvados, kad dabartinė Lietuvos 
padėtis reikalinga platesnio aiš-' 
kinimo ne tik komunistams, bet 
ir abelnai visuomenei. Nutarta! 
tuo klausimu rengt viešas pra-l 
kalbas, kad he tik kuopos na- ■ 
riai, bet ir plati visuomene ga
lėtų pasinaudoti. Jos įvyks šį 
trečiadienį, Pil. Kliubo salėje.!

PRAŠOME PADĖTI

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir Importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd Street

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

damas meluot ir lupt, kur lu
pasi, neklausiant, ar skauda 
lupamajam. Dar prieškariniais 
laikais jis jau apskutęs ban
kus. Paskiau jis buvęs šni
pu—padėjęs New Yorko pro
kurorui karo laiku būk tai 
prieš Vokietiją, bet kam išti- 
krųjų jis dirbo, tai dar klau
simas. Paskiau iškilo su 
Mount Vernon šapa, kaipo ga
mintojas “stebuklingo” plaukų 
toniko, kuris ne tik ant pli
kės, bet ir ant akmens atžel
dintų plaukus. Ir su tuo jis 
turėjo bėdų, bet tik tada, ka
da jau turėjo gana pinigų sli
džiai išlįst iš bėdų. Manoma, 
to plaukų toniko pinigais jis 
nusipirko kontrolę McKesson 
& Robins firmos 1926 metais.

Kas Jį Nupuldė?

Susipažinę, kaip jis “uždir
bo ir sutaupino.” (kapitalistų 
agentai visuomet mums sako, 
kad kapitalistai atsiranda iš 
gabumo, darbštumo ir taupu- 

milionus, norėtume pa
matyt, kas dabar pakišo koją 
jo tolimesniam kilimui.

Nelaimių pradžia buvo ne 
kas daugiau, kaip reakcionie
rių, stambiausių piniguočių la
biausia neapkenčiamas, Nau
josios Dalybos įsteigtas Secu
rities and Exchange Aktas 
(sutraumpintai vadi namas 
SEC), kuris leidžia-reikalauja 
valdžios Organams patikrint, 
kaip vedami bizniai, ar kar
tais visuomenės pinigai, sudėti 
tuose bizniuose neeikvojami 
visai kitaip, negu visuomenei 
sakoma. Tas SEC .buvo torių 
atakuotas, kaip “radikalis“ in
strumentas, kuris galįs “pa- 
žeist pasitikėjimą bizniu.“

Tai tam SEC įsikišus ir iš
kilo aikštėn, kad pilsai-vaistai 
sufušeriuoti; kad raportuose 
valdžiai suminėtų vaistų san
dėlių vietose, kur turėtų būt 
sukrauta desėtkų tūkstančių 
dolerių vertės vaistų, randasi 
tik deskos; kad investorių su
dėtų tikrų pinigų milionai do
lerių dingo iš firmos.

Lietuviy Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės direktorių susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
gruodžio 19-tą, “Laisves“ na
me. Pradžią žinote: 7:30 va
kare. J. Nalivaika.

Miestas Duos 160 Darby 
Transportininkams

Sąmatų Tarybos posėdyje, 
Isaacs sumanymu, vienbalsiai 
nutarta paskirt $57,708 al
goms 160 buvusių 6-tos Ave- 
nės darbininkų, kurie bus pa
statyti prižiūrėtojais gelžkelio 
nugriovimo darbo. Jiems mo
kės po $30 už 5 dienų savai
tę.

Išvakarėse buvo įvykęs mil
žiniškas atleistų darbininkų ir 
kitų Transporto Unijos narių 
masinis mitingas, kuriame bu
vo pažadėta duot atleistiems 
darbus. Jieškoma galimybių 
gaut darbus likusiems.

Neleido Nusižudyt
Policija ir gaisrininkai su

trukdė Juliaus Suffmano pla
nus nusižudyti. Jis išėjo ant 
šešto aukšto palangės iš savo 
apįąrtmento, 110-20 73rd Rd., 
Forest Hills, niekam nieko ne
sakęs, tačiau palikęs notą, 
kad “ši išeitis mums visiems 
yra geriausia.”

22-ras METINIS BALIUS 22-ras

KALĖDŲ ŠOKIAI
Rengia

Young Men’s Lithuanian Ass’n
Įvyks Sekmadienio vakare

Gruodžio 25 December
BUS GRAND PARADISE BALLROOM

Kampas Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame Didžiojo New Yorko ir apielinkės lie
tuvius, ypač jaunimą, į šitą puikų parengimą.

Šokiam gros Jan Frederics ir jo World’s «Fair Orchestra.
ĮŽANGA 75 CENTAI

Nubaudė Pabėgėli Bosą
Louis Kaplan, turėjęs kailių 

šapą 315 — 7th Avė., N. Y., 
kurią buvo uždaręs pasilikda
mas darbininkams skoloj $900, 
per uniją buvo surastas kitam 
mieste, atvežtas teisman ir vėl 
pabėgęs, išsižadėdamas kauci
jos. Dabar dar'kartą susek
tas ir nuteistas $500 užsimo- 
kėt arba 90 dienų kalėti, taip
gi užvesta byla atgaut darbi
ninkų algas.

Pirmadienį atsidarys trafi- 
kui Queensboro Tilto aukštu
tinis kelias. •

Kuopa, bendrai su visa Lie
tuvių Komunistų Frakcija, 
rengiasi metiniam bankietui. ! 
Jis įvyks vasario 26-tą, 1939 
m., Piliečių Kliubo salėse, 280 ( 
Union Avė. ' Prašome partijos 
rėmėjus ir simpatikus pagel
bėt iš anksto platint bilietus ir 
patiems juos įsigyt, kad užti
krinus geras pasekmes.

IŠLAIKYSIM NARIUS
Šiomis dienomis pravesta na

rių perregistravimas —išdavi
mas 1939 metų knygučių. Di
delė didžiuma narių atliko savo 
pareigą. Kiti, dėl įvairių prie-1 
žasčių to negalėjusieji Atlikti, 
pirmą savaitę, tikimasi, tą pa- j 
darys šį pirmadienį, gruodžio 
19, nes visi yra seni veikėjai, 
pasiryžę bolševikai, kurie aukš
tai stato partijos gerovę. Pasi
rodo, kuopa baigs metus su 
virš 50 narių (visi gerame sto
vyje), o jei dar pasidarbuosim 
gauti naujų, tai turėsime tikrai 
smagius Naujus Metus.

P. A.

Harleme 4 vyrai ir 3 mote
rys sulaikyti po $500 kauci
jos kiekvienas. Kaltina “pa- 
lisų” rinkime.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve“ Savo Draugam*

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui pasiturin

čios merginos arba našlės be vaikų. 
Su pirmu laišku malonėkite prisiųsti 
savo paveikslą, kurį, pareikalavus, 
sugrąžinsiu. Aš esu našlys be vaikų, 
turiu savo nuosavybę. Nerūkau ir 
svaiginančių gėrimų nevartoju. — 
M. S. 118 Danforth Ave., Pittsfield, 
Mass. ' (294-299)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai, gali

ma pusiau vartoti kuknią. Kamba
riai garu šildomi, yra karštas van
duo ir kiti vėliausi įtaisymai. Elek
trą ir gasą užmoka savininkas. Ron
da $25.00 į mėnesį. Taipgi savininkė 
apsiima prižiūrėti vaikus, kurių tė
vai dirba.

Kreipkitės pas Mrs. Papliauskienę, 
120-14 — 115th Ave., So. Ozone 
Park, L. I„ N. Y. (296-297)

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenhiore 6-6111

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 pasidabinimui setas (17 Piece
Dresser Set) ..........................................................

Brooklyn •

$2*50
S6'7S

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

Svenčiy Sezonu Pirkitės Sau

Su Pilniausiu Pasitikėjimu iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
Grand Street, kampas Roebling Street

fci, Tai didžiausia, geriausia, žemiausia kai
nuojanti, labiausia PATIKIMA 
Likerių Krautuvė Brooklyne.

"Si

Calverts
“Special”
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Likeris-degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei jūs pirksite ją iš

nK IMrt.l «

MANHATTAN LIQUOR STORE
GRAND ST. kampas Roebling St. BROOKLYN
Tel. Ev. 7-1645 Lie. No. L-886
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