
EXTRA!
KLAIPĖDOS NAZIAI NU
SUKO BENT DU LIETU

VIŲ ATSTOVU
Klaipėda. — Nežiūrint 

nazių teroro, grūmojimų, 
suktybių ir kitų sauvaliavi
mų, lietuviai vis tiek prave-.
dė keturis savo atstovus į j No. 297
Klaipėdos seimelį.

Naziai visai neteisėtai iš
braukė tiek lietuvių balsų, 
kad vien šiais balsais būtų 
išrinkti dar bent du lietu
viai atstovai.

NUŠLUOTI NAZIŠKI 
KANDIDATAI LENKIJOS 

RINKIMUOSE
Varšava, gruod. 19. — 

Kraštutiniai Lenkijos fašis- 
tai-rtaziai taip prakišo rin
kimus 53-juose Lenkijos 
miestuose ir 2,000 mieste
lių, kad jie ten veik “visai 
nušluoti.” Tarp išrinktų 200 
atstovų į Varšavos miesto 
tarybą tėra tik du naziški 
fašistai.

Stebėtinai daug laimėjo 
kairieji lenkų socialdemo
kratai, ypač vakarinėje 
Lenkijoje; jie gavo 20 iki 
30 procentų visų balsų.

IŠPAŽINTIS ŽMOGŽUDĖS 
KETURIŲ VYRŲ

Columbus, Ohio. — Anna 
M. Hahn’ienė, numarinta 
elektros kėdėj e kaip žmog
žudė, paliko savo rašytą iš
pažintį. Joj prisipažįsta, 
kad nunuodijo J. B. Wag- 
nerį ir tris kitus senyvus 
vyrus. Hahn’ienė rašo, kad, 
girdi, “dievas žino, kodėl 
aš taip dariau.”

Bet teismas parodė, kad 
jinai vaišino tuos žmones 
gardėsiais, iki jie užrašė jai 
savo apdraudas ir kitus pa
likimus; o paskui . ji dėjo 
nuodų į “fundijamus” jiem 
gėrimus ir gardėsius.

Vokietijos Naziai Jau Gru- 
moja Šveicarijai

Berlin. — Valdiški Vo
kietijos laikraščiai perspė
ja'Šveicariją, kad jinai tu
ri sustabdyt propaganda 
prieš nazius, o jei ne, tai 
Šveicarija galėsianti susi
laukt to paties, kaip Čecho- 
slovakija.

Anglija Duosianti Fran- 
co’ui Karo Teises, jei 
Pavyks Jam Ofensyva
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai buvo žadėję pradėt 
naują, “kriušinancią” ofen- 
syvą prieš respublikiečius 
jau dvi savaitės atgal, * bet 
ją^ vis atidėlioja, sako, dėl 
blogo oro. Šiuo tarpu fašis
tų artilerija bombarduoja 
respublikiečius tik Tremp 
srityj.

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolas Franco dės visas 
pastangas kirst “didį smū
gį” respublikiečiams pirma, 
negu Anglijos ministeris 
pirmininkas N. Chamber- 
lain atvyks. į Romą sausio 
10 d. Nes jeigu fašistai da
bar laimėtų kokią stambią 
pergalę/tai Chamberlainas, 
turbūt, pripažintų genero
lui Franco’ui karo teises, 
kaip tikisi Italijos valdžia. 
Tada fašistai galėtų užblo- 
kaduot prieplaukas Ispani
jos respublikos ir, girdi, 
‘‘badu priverst ją pasi
duot.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Brooklyne $6.00 
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Amerikos Lietuvių Kongreso Centro Komiteto Pareiškimas

Hitleris Stengiasi Pa 
naudot Lietuvą prieš 
Lenkiją ir Sovietus

Berlin. — Naziai sustab- Maurai, 4,000 Nazių Specia-
dė savo spaudos rašymus 
prieš Lietuvą. Jų laikraš
čiai dabar “gražiuoju” ra
gina Lietuvą priimt nazių 
sąlygas ir susitart su Vo-

O pamatinė nazių mintis 
yra tokia: Lietuva turi duot 
Klaipėdos naziams visišką maurų ofensyvai prieš Is- 
savivaldybę, kad jie kontro- panijos liaudiečius. Ofensy- 
liuotų Klaipėdiją panašiai, i vai taipgi .sumobilizuota 
kaip naziai kontroliuoja 4,000 nazių artilerijos ofi- 
Danzigo kraštą. ' Hitleris cierių-, lakūnų ir įvairių 
dar paliktų Klaipėdą pa vi r- specialistų, ir priruošta apie 
šutinėje p r i k 1 ausomybėje 
nuo Lietuvos, bet štai ko
kiomis sąlygomis; sako:

Lietuva turi įstot į Vo
kietijos politinį ir ekenomi- 
nį ratą, ir net į nazių kari
nę stovyklą. Tuo būdu visa 
Lietuva tikrumoj liktų pri
klausoma nuo Vokietijos,

Jeruzalė. — Arabai nušo
vė mahometonų bažnyčios 
kunigą Sh. S. ei Khatibą 

panašiai kaip dabar Čecho-. kaip pataikūną Anglijos, ir 
Slovakija.

Latvija, Estija ir Finija 
(Suomija) su dideliu rūpes
čiu tėmija, argi Lietuva 
priims tuos Vokietijos siū
lymus? Nes jų priėmimas 
reikštų faktiną pavergimą 
Lietuvos ir pavojų kitom 
Pabaltijo valstybėm.

Lietuva nedidelė ir kari
niai silpna, bet jinai užima 
labai svarbią strateginę vie
tą. Ir jeigu naziai taip įsi
vyrautų Lietuvoj, tai iš jos 
Hitleris galėtų grumot 
šiaurinei Lenkijai ir Dan- 
zigui, kol kas neva “lais
vam” kraštui. Lietuvoj Hit
leris galėtu sudarvt ir ka
rine stovykla prieš Sovie
tų Sąjungą. To jis ir siekia.

O jeigu Lietuvos valdžia 
atmestu naziu pasiūlvmus, 
tai Hitleris “bile kada” ga
lėsiąs ‘ atkirst Klaipėdos 
krašta nuo Lietuvos.—Taip 
bent jis mano.

LIETUVOS IR LENKIJOS 
PREKYBOS SUTARTYS 

SU SOVIETAIS
Varšava. — Lenkija ža

da greitu laiku padaryt pa
lankią prekybos sutartį su 
Sovietais. Lietuva taip pat 
veda derybas dėlei prekybos 
sutarties su Sovietais.

Šios derybos irgi rodo, 
kad Lenkijos ir Lietuvos 
politiniai santikiai su So
vietais pagerėjo akivaizdoje 
bendro pavojaus iš Vokieti
jos pusės.

Labai Daug Vokiečių Priešin
gi Terorizavimui Žydą

Paryžius. — Labai dide
lis skaičius vokiečių yra 
priešingi nazių terorui,prieš 
žydus Vokietijoj, bet bijo 
nazių keršto ir todėl pri
versti tylėt, sako užsieni
niai korespondentai, atva
žiavę iš Vokietijos į Fran
ci ją.

Pavienio Numerio Kaina 3c.

listą ir 100,000 Italą Pri
ruošti Ofensyvai

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Per pasku
tines tris savaites1 generolas 
Franco atsigabeno dar 7,000

100,000 Mussolinio armijos.

Arabai Nušovė Savo Kunigą, 
Kaip Anglų-Žydų Rėmėją

žydų. Dvi dienos pirmiau 
jie už tai nušovė ir maho
metonų bažnyčios dvasiškį 
M. Ansarį.

Siūlo, kad Senatvės Ap- «*
drauda Padengtų dar 

14,800,000 Žmonių
Washington. — Socialio 

Apdraudimo Taryba savo 
raporte ragina, kad Jungti
nių Valstijų kongresas pra
platintų senatvės pensijų 
įstatymą. Šis įstatymas da
bar palieka nuošaliai 14,- 
800,000 žmonių: namu tar
nautojus, farmų darbinin
kus, jūrininkus, raštinin
kus, bažnyčių tarnautojus, 
mokytojus ir daugelį kitų.

Socialio Aprūpinimo Ta
ryba siūlo taip pagerint 
įstatymą, kad jis skirtų 
pensijas ne tik patiem nuse- 
nusiem darbininkam, bet ir 
jų moterim ir našlaičiam.

Kitas Tarybos teigiamas 
pataisymas tai pradėt se
natvės pensijas mokėti 
nuo 1940 metų, o ne nuo 
1942 m., kaip kad yra nu
sakoma dabartiniu įstaty
mu. — • Senatvės pensij os, 
pagab šį įstatymą, bus mo
kamos nuo 65 metų, am- w..v, r____ , &__ r,___
žiaus. Kai kurie" kongreso palaidoti Kremliaus sienoje, 
nariai reikalauja mokėt jas 
nuo 60 metų.

Anglikoną Dvasiškiai Smer
kia Žydą Persekiotojus

London. — Trys angliko
nų bažnyčios arkivyskupai 
ir daugelis vyskupų pa
smerkė nazius už persekio
jimą žydų. Sako, tie perse
kiojimai yra priešingi 
zaus mokslui.

Jė-
mokslui.

ORAS

Šiandien giedra ir nešal- 
, — N. Y. Oro Biuras.ta.

Prieš įvyksiant Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimams, 
šio mėn. 11 d., sklido vis 
daugiau žinių spaudoje apie 
nazių siautimą tame krašte 
ir apie vokiečių/ grąsinimus 
Lietuvai, kad tie rinkimai 
pareikšią Klaipėdos krašto 
pasiryžimą “sugrįžti” į Vo
kietijos reichą. Šitie grąsi- 
nimai ir hitlerininkų tero
ras prieš lietuvius Klaipė
dos krašte nemažai prisidė
jo prie to, kad rinkimus 
laimėjo vokietininkai, pra- 
vesdami į seimelį 25 savo 
atstovus prieš 4 lietuvius.

Tuo būdu susidarė kritin- 
ga Lietuvos valstybei padė
tis. Savo pergale padrąsinti, 
vokietininkai gali dabar pa
daryti Klaipėdos krašte 
perversmą ir su Hitlerio 
pagalba prijungti jį prie 
Vokietijos. Tai būtų baisiai 
didelis smūgis Lietuvai, nes 
Klaipėdos krašte įdėta daug 
Lietuvos turto ir Klaipėdos 
uostas yra vienintelė pato
gi išeitis Lietuvai f-jūrą.

’ Todėl mes visu griežti^ 
mu smerkiame nazių smur
tą Klaipėdos krašte, agre- j džioje. Todėl, kai atėjo kri- 
singas Hitlerio užmačias: tingas momentas, Antanas 
prieš Lietuvą ir jo agentų Smetona ir jo bendradar- 
intrigas Lietuvoje. Mes rei-l (Tąsa antram puslp.)

STALINAS NEŠE PALAIKUS SOVIETU 
DIDVYRIO LAKŪNO ČKALOVO

Amerikos Atstovai Išreiškė Gilią Pagarbą Čkalovui, Kaip 
Didžiam Lakūnui, Asmeniškam Draugui ir Žmogui-

Maskva. — J. Stalin su 
apsigynimo komisaru Voro- 
šilovu, premjeru Molotovu, 
Kalininu ir Kaganovičium 
stovėjo kaip garbės' sargy
ba prie garsiojo lakūno 
Čkalovo kūno pirm išnešant 
kūną iš Piliorių Svetainės.

Kada Čkalovo kūno pele
nai paskui buvo nešami pa- gailestavimą V o r o š ilovui, 
laidot, Stalinas buvo vienas Sovietų apsigynimo komi- 
iš jų nešėjų.

Garbės sargais taipgi bu
vo garsieji Sovietų lakūnai, 
Vodopijanov ir kiti.

Čkalovo, Sovietų oro did
vyrio, pelenai, galop, buvo

arti Lenino Mauzolėjaus.
350,000 Minia Nepaisė 

šalčio
Nors šaltis buvo 20 laips

nių žemiau zero ir pūtė aš
trus vėjas, vis tiek Raudo
nojoj Aikštėj stovėjo 350,- 
000 žmonių, atiduodami pa
garbą palaikam sovietinio 
herojaus, laukdami progos 
praeit pro jo grabą.

Laidotuvėse taip pat da
lyvavo atstovai Jungtinių 
Valstijų ir beveik visų kitų

Amerikos valdžios atsto
vas Al. C. Kirk padarė pa- 

kalaujame, kad Vokietija 
paliktų ramybėje tą Lietu
vos teritoriją ir liautųsi 
kursčiusi jos gyventojus 
prie valstybės išdavimo.

Tačiau negalima užtylėti 
ir to fakto, kad dėl susi
dariusio Lietuvai pavojaus 
Klaipėdos krašte yra kalta 
ir Lietuvos tautininkų val
džia. Nuo 1926 m. gruodžio 
17 dienos, kai tautininkai 
nuvertė teisėtą Lietuvos 
valdžią ir sutrempė Lietu
vos konstituciją, darbo 
žmonių judėjimas visoje 
Lietuvoje buvo žiauriai slo
pinamas. To rezultate lietu
viai darbininkai ir valstie
čiai Klaipėdos krašte nega
lėjo /tinkamai susiorgani
zuoti ir negalėjo ginti savo 
teisių prieš dvarininkus ir 
kapitalistus vokiečius.

Per 12 metų savo dikta
toriško viešpatavimo Lie
tuvos tautininkų valdžia ne
padarė nieko, kad Klaipė
dos krašto visuomenė arti
mesniais ryšiais susi jungtų 
su Lietuvos visuomene. Ji 
dagi nutraukė tuos ryšius, 
kurie buvo užsimezgę pra- 

reiškimą, kur pabrėžė ne
mirštančią garbę Čkalovo, 
kaip pirmutinio pasaulyj 
lakūno, kuris per Šiaurių 
Polių atvairavo lėktuvą į 
Jungtines Valstijas.

Amerikos atstovybės ka
rinis narys pulkininkas Ph. 
F. Faymonvillė pasiuntė ap- 

sarui, kad žuvo oro didvy
ris Čkalov; sykiu pulkinin
kas Faymonvillė išreiškė gi
lią pagarbą Čkalovui, kaip 
asmeniškam savo draugui, 
kaip puikiam žmogui ir 
kaip didžiam lakūnui.

Ragina Ameriką Neįsileisti 
Nazią Studentą

Washington. — Amerika 
turėtų sulaikyt dolerių 
plaukimą į Vokietiją, nes 
doleriai stiprina nazių val
džią, sakė Gerhart Seger, 
buvęs Vokietijos seimo at
stovas, kalbėdamas susirin
kime Town Hall svetainė-
• iŠ'je.

Budapest. — Užsieninis 
. Vengrijos ministeris grafas 

St. Csaky viešai pareiškė, 
Jis ragino Ameriką ne- kad Vengrų valdžia remia 

priimt studentų iš Vokieti-, ir rems Vokieti j os-Itali jos 
jos, nes tie studentai yra fašistų politiką, vadinamą 
nazių agentai. | “Romos-Berlyno ašį.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

Lenkija Stipriai Per 
sergėja Čechoslova- 
kiją dėl Ukrainų 

- ---------------------------------------------a ______

Paryžiaus Rusai Baltagvar
diečiai Suklaupė Prieš

Paryžius. — Rusai caris- 
tai susirinko samdytoj sve
tainėj išreikšt ištikimybę 
naujam .savo “carui Vladi
mirui Antrajam.” Kai tas 
jaunukas “didysis 
gaikštis” Vladimiras 
lovičas ėjo per salę, 
gvardiečiai suklaupė 
jį. Buvusieji Rusijos 
rolai ir kunigaikščiai svei
kino Vladimirą, kaip “visų 
Rusijų carą.”

Daugelis tų buvusių Ru
sijos didikų dabar uždar
biauja kaip taxi-cab’ų veži
kai; todėl paryžiečiams pri
trūko taxių, kai baltagvar
diečiai sugužėjo pašlovint 
savo “carą.” Buvusios aukš
tos Rusų ponios irgi pasi- 
liuosavo nuo grindų šiura- 
vimo ir kitų “mužikiškų” 
darbų ir suėjo prikląupt 
prieš tą “valdovą” be ša-

USA Ministeris Pliekia 
Lindbergha ir Fordą už 

Nazių Medalius
Cleveland, Ohio. — Jung

tinių Valstijų vidaus reika
lų ministeris Ickes karčiai 
peikė amerikietį lakūną 
Lindberghą ir automobilių 
fabrikantą H. Fordą, kad 
jiedu “vergiškai” priėmė 
nuo Hitlerio medalius. Tuo- 
mi jie “išsižadėjo ameriki
nės tėvonijos,” sakė minis
teris, kalbėdamas Clevelan- 
do Sionistų konferencijoj. 

| Hitlerį jis vadino “žvėrišku 
diktatorium, kuris kankina 
ir grobia tūkstančius žmo
nių ta pačia ranka,” kuria 
jis davė medalius Lindber- 
ghui ir Fordui.

Ministeris Ickes taip pat 
su papeikimu priminė, jog 
tūli žydai kapitalistai krei
pėsi į prezidentą Roosevel- 
tą neskirt žydo į šalies Vy
riausią Teismą; jie biją, 
kad tas skyrimas nesukeltų 
daugiau amerikonų prieš 
žydus. Ickes smerkė bailu
mą tų žydų turčių.

Ickes priminė, kad jeigu 
žydas kapitalistas padaro 
“klaidą”, tai ji primetama 
visai žydų tautai, o jeigu 
krikščionis kapitalistas pa
daro “klaidą”, tai ji pri- 
skaitoma tik jam pačiam.

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

Varšava. — Lenkija gru- \ 
modama pareikalavo, kad 
Čechoslovakija savo žemėje 
daugiau neleistų telktis ir 
veikti ukrainam prieš Len- , 
kiją...

Bet Lenkijos laikraščiai \ 
nurodo, kad tuos baltagvar
diečius ukrainus ir rusus 
Čechoslovakijoj mobilizuoja 
pati Vokietija. Hitlerio tik- 

' slas yra sudaryt sau iš jų 
pagelbinę armiją ir mar- 

kuni
Kiri

balta.
prieš šuot atplėšt nuo Lenkijos
gene ukrainišką plotą ir daryt 

žygį prieš Sovietų Ukrainą. 
Nazių Svajojama “čechų- 
Ukrainų Didelė Valstybe”

Vokietijos naziai jau kal
ba apie sudarymą “vienos 
didelės Čechų-Ukrainų val
stybės” iš ukrainų plotų, 
kurie dabar randasi ribose 
Lenkijos, Sovietų Sąjungos, 
Rumunijos ir Vengrijos.

Naziai išanksto dedasi 
tikraisiais valdovais tos 
svajojamos valstybės.

Lenkija, iš antros pusės, 
vis dar tikisi, jog Karpatho 
-Ukraina, rytinė Čechoslo- 
vakijos provincija, turė
sianti būt prijungta Ven- ■ 
grijai, ir taip būsią Lenki
jos rubežiai suvesti su Ven
grijos. Varšavoj kalbama, 
kad šiuo klausimu Musso- 
linis (gal) paremsiąs Len- 
kiją.

SOVIETU PROTESTAS
ČECHOSLOVAKIJAI

Praga, čechoslovakija. — 
Sovietų atstovas užprotes
tavo Čech oslovaki jos val
džiai, kad jinai savo krašte 
leidžia mobilizuotis balta
gvardiečiam ukrainam ir 
rusam prieš Sovietų Uk
rainą.

Vokiečiai-Amerikiečiai 
Šaukia Nutraukt Ry

šius su Naaais
Newark, N. J.— Suvažia

vimas Vokiečių - Amerikie
čių Kultūrinės Sąjungos 
pasmerkė Hitlerio terorą 
Vokietijoj ir karišką nazių 
šnipijadą Amerikoj, ir pa
reikalavo, kad prezidentas " 
Rooseveltas sutraukytų di
plomatinius ryšius su nazių 
valdžia.

Ši v o k i e čių-amerikiečių 
organizacija turi 5,000 na
rių šiaurinėj New Jersey.

Paryžius. — Rusų balta
gvardiečių “caras” Vladimi
ras važiuoja kalėdoms į 
Berlyną. Ten yra jo sesuo 
Kirą, pati ex-kaizerio anū
ko. Pranešama, kad tas “ca- 
rukas” kalbėsis su Hitleriu, 
kaip užkariaut Sovietų Uk
rainą.

/
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tos reikalais, nepaisant, kad tose vals
tybėse gyvuoja skirtingos viešpatavimo 
formos, tokis blokas galimas. Mūsų suT 
pratimu, jeigu tokis bendras blokas bū
tų sudarytas, tai ne tik Vokietijos fašis
tų pavojus būtų prašalintas, bet ir visa 
eilė tautinių ir gal net teritorinių klau
simų, tarpe bloko valstybių, būtų galima 
lengviau išrišti.

Stripeika Vėl Pirmoj Vietoj, 
Ale Tik Keletą Punktų

Svarbiausias darbas bus šventėse. Kas daugiau pasidarbuos 
Kalėdų ir Naujų Metų šventėse, tas gali laimėti pirmą dovaną, 
šiandien kontestantų surašąs stovi sekamai:

Italija Kariaus Prieš Franci ją
Italijos fašistų spauda rašo, kad Ita

lijos karas prieš Franciją yra neišven
giamas. Italijos fašistų apetitai vis dau
giau auga. Jie reikalauja dviejų Fran- 
cijos provincijų—Nice ir Savoy, Corsico 
salą, Afrikoj—Tunisiją ir Francūzišką 
Somali ją su Jibuti prieplauka ir Fran- 
/cijos gelžkelių Ethiopijoj. Sako, kad dar 
daugiau padidėjo Mussolinio reikalavi
mas po to, kaip Anglija pažadėjo savo 
Somaliją atiduoti Italijai.

Kaip matome, Francija vilkdamas! 
Anglijos uodegoj vis daugiau bėdų įsigi- 
ja. Dabar Francija paskyrė labai daug 
pinigų apsiginklavimo reikalams.

Apie Vokietijos - Lenkijos 
Santikius

Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
organas “Pravda” patalpino telegramą 
iš Londono apie Vokietijos ir Lenkijos 
santikius ir rašo:

“Atrodo, kad Vokietija 1939 metais pa
vasarį pareikalaus grąžinti jai Lenkų 
Koridorių.”

Toliau rašo, kad, sprendžiant pagal 
Varšavos ir Berlyno spaudą, fašistinės 
Vokietijos ir Lenkijos santikius galima 
sekamai apibūdinti:

“(1) Vokietijos ir Lenkijos santikiai 
paaštrėjo; (2) Vokietija su didele pa
skuba budavoja tvirtumas savo žemėje 
išilgai Lenkų Koridorių; (3) Vokietija 
reikalauja pavesti jai globoti Vakarų 
Ukrainą, kurią dabar valdo Lenkija ir 
(4) Vakarų Ukrainoj daug randasi Hit
lerio šnipų, kurie ten pasiųsti tikslu ves
ti prieš lenkus propagandą tarpe ukrai
niečių.”

Pagal Hitlerio paskelbtą dešimties me
tų agresijų planą, 1939 metais jis turi 
pasiimti Lenkiją. Lenkijos valdžia prie
šakyje su pulkininku Becku rėmė fašis
tinę Vokietiją ir jai padėjo sudraskyti 
Čechoslovakiją.

Dabar Lenkijos valdonai pradeda ap
sižiūrėti, kad tas jų žygis tarnavo Vo
kietijos naziams prieš kitas šalis ir ta
me skaičiuje prieš Lenkiją.

Po Municho išdavystės Lenkija atnau
jino su Sovietų Sąjunga nepuolimo su
tartį iki 1945 metų ir jos spauda pakei
tė toną prielankiau rašyti už galimą 
bloką visų mažesnių tautų, kaip tai Ru
munijos, Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Finlandijos, kad išvien 
su galinga Sovietų Sąjunga pastojus Vo
kietijos fašistams kelią į rytus, kad ben
drai išsigelbėjus nuo nazių agresijų.

Sovietų Sąjunga sveikina pasireišku
si sentimentą prieš Vokietijos fašistų 
agresijas. Šiandien kiekvienas protaująs 
žmogus gali matyti, kad Vokietijos fa
šistai yra priešai Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Finijos, Rumunijos ir vakarykščių 
savo talkininkų-Vengri jos ir Lenkijos. 
Žinoma, jeigu visos šios valstybės susi
dėtų į bendrą apsigynimo bloką prieš 
Vokietijos fašistų agresijas, tai visoms 
joms būtų nauda. Vaduojantis savo tau

Fašisto Generolo Kalba
New Yorko Prekybos Bute pasakė 

kalbą majoras generolas George Mose
ley, kuris pasitraukė iš Jung. Valst. ar
mijos. Nuo pradžios iki pabaigos jo kal
ba yra lygi kalbai fašistų Goeringo ir 
Goebbelio, kad sunaikinti Amerikoj de
mokratiją. Jis net iki to įsidrąsino, kad 
užreiškė, jog visos demokratinės įstai
gos turi būti sunaikintos, o Washingto- 
nas sudegintas.

Fašistinis generolas Moseley kalbėjo 
ne paprastiems piliečiams, bet bankie- 
riams, industrijos karaliams, gelžkelių 
magnatams ir kitiems dideliems ponams, 
kurie visi neapkenčia demokratijos. Jis 
siūlė sudeginti Washingtoną, žudyti 
žmones, suvaryti juos į jūras, paskleisti 
šalyje fašistų nuodus. Jo kalba yra lygi 
kalbai Hitlerio pasiutėlių! Ir tai buvo pa
sakyta tik po to, kaip New Yorke nuteis
ti Hitlerio šnipai, o Panamos Kanalo 
srityje teisiami, kad apsigynus nuo Hit
lerio atakų. Tuo kartu New Yorko širdy
je tas gaivalas sakė pikčiausią kalbą 
prieš šios šalies reikalus.

Žinoma, kad generolas Moseley nėra 
vienas, jo užpakalyj stovi reakcijos va
dai iš Republikonų Partijos, iš kitų fa
šistinių grupių ir ratelių, Hearsto spau
da ir visa eilė kitų laikraščių, kaip 
“Tribune,” kurie ima Moseley globoti.

Generolas Moseley gauna algą iš 
Jungtinių Valstijų valdžios ir tuo kartu 
dirba prieš šios šalies demokratinę tvar
ką, prieš jos sienų saugumą, už fašizmą. 
Dies reakcinis priešamerikinis komite
tas netyrinės jį, jis tik pasidžiaugs gene
role^ fašistiniu išstojimu. Dėl Amerikos 
saugumo, dėl šio šalies piliečių gerovės, 
būsimas^kongresas turėtų- ištirti gene
rolo Moseley fašistinius darbus ir pasto
ti kelią jam ir jo bendradarbių fašisti
nei veiklai, kad apsaugojus Amerikos 
demokratiją nuo fašizmo.

Gražus Unijistą Žygis
CIO ir Amerikos Darbo Federacijos 

lokalų atstovai, kurių 120 dalyvavo tarpe 
kitų delegatų Mecca Temple svetainėje 
įvykusioj konferencijoj, pasisakė, kad 
abi unijos rems didvyrius, parvykusius iš 
Ispanijos. Lincolno Brigados Draugai 
raportavo, kad jau sugrįžo 850 kovotojų, 
iš kurių 330 yra newyorkieciu ir šimtai 
kitų dar pargrįžta. Daugelis jų sužeisti, 
neturi sveikatos, reikalauja pagelbos. 
Kiekviena savaitė tik New Yorko kovo
tojus užlaikyti reikalauja $3,000, kad jie 
galėtų atgauti sveikatą ir vėl pradėti 
savystoviai gyventi. Tai gražus žygis, 
kad abiejų unijų delegatai pasisakė rems 
kovotojus.

Chinijai Paskola ir Japonijai 
Smūgis

Jungtinės Valstijos ir Anglija į Japo
nijos politiką uždaryti duris Chinijoj at
sakė suteikdamos paskolų Chinijai. An
glijos įvairūs bankai paskolino $40,000,- 
000, o Jung. Valstijų Export-Import 
Bankas paskolino $25,000,000. Tas tuo
jau pakėlė Chinijos pinigų ir kitų Šerų 
vertę. Japonija siunta. Berlyne fašistai 
labai piktai rašo prieš šias paskolas. Tuo 
kartu iš Chinijos atėjo žinių, kad chinų 
armija skaudžiai supliekė japonus. Sa
ko, kad Japonija į 2 mėnesius tik Yang
tze srityje neteko 270,000 kareivių, iš to 
skaičiaus 126,000 užmuštais.
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Vokietijos Planas Pasipelnyt 
iš Žydų ir Užsienių

London. — Nazių valdžia 
pasiliks sau 90 procentų 
turto tų žydų, kurie-išvyks 
iš Vokietijos, ir leis jiems 
pasiimt 10 procentų savo 
turto, bet tiktai su tokia są
lyga: Šalys, į kurias žydai 
išsiveš dešimtą procentą sa

vo pinigų, turės bent už 
tiek pat pinigų daugiau 
pirkt dirbinių iš Vokietijos.

Tarpvalstybinė Komisija, 
kuri tvarko žydų perkraus- 
tymą iš Vokietijos, prastai 
žiūri į šitokį nazių planą— 
apiplėšt žydus ir dar pasi
pelnyt iš svetimų kraštų, 
duodančių prieglaudą vo
kiškiem žydam.

Lietuvių ir Nazių Balsai 
Klaipėdos Rinkimuose

Klaipeda. — Pagal ligšio
linius skaitmenis, naziai 
Klaipėdos seimelio rinki
muose gavę 87 procentus ir 
tris dešimtadalius balsų, o 
lietuvių kandidatai 12 pro
centų ir septynis dešimta
dalius.

tinoš, o žydų iš kitos dalies 
Palestinos su Jeruzalės ir 
Betliejaus miestais. Viduje 
tarpe šių valstybių Anglija 
pasilieka Sau nėutrališką 
zoną su išėjimu į jūras.

Bet šis anglų imperialis
tų planas nepatiko nei ara
bams, nei žįydams, nes jis 
perkerta šalies bendrą eko
nomiją į dvi dalis ir priver
čia gyventojus kraustytis 
iš vienos vietos į kitą ir pa
nešti didelius nuostolius. 
Arabai į šį planą atsakė 
griežtais sukilimų išstoji
mais, puolimais ant anglų 
policijos, deginimais teismų 
namų ir užpuolimais ant 
gelžkelių.

Arabai būdami skaitlin- 
gesni skaito, kad Palestina 
yra jų tėviškės dalis nuo gi
lios senovės, o žydai vokuo
ja, kad tai yra jų žemė. 
Žydų buržuazija per ilgus 
laikus pataikavo anglams 
imperialistams ir tuo būdu 
išvystė arabų nepykantą 
linkui visos savo tautos.

Hitlerio ir Mussolinio 
Agentai

Vokietija ir ypatingai 
Italijos fašistai nesnaudžia. 
Jie veikia Palestinoj, kad 
pakirtus Anglijos imperia
listų galią. Kasdien iš Ita
lijos radio stočių kalba fa
šistai arabų kalboje ir kurs
to juos prieš anglus, žadė
dami jiem pagelbą ir išsi
laisvinimą “nuo anglų ir 
žydų.” Italijos ir Vokietijos 
laivai pristato daug ginklų 
ir amunicijos arabams. Hit
lerio ir Mussolinio oficie- 
riai suorganizuoja būrius 
ir veikia prieš anglus. Fa
šistai žinodami tą, kad tar

pe arabų ir žydų yra nesu
tikimai, dar daugiau pir
muosius kursto prieš pasta
ruosius.

Anglijos imperialistai jau 
kelis kartus susiderėjo su 
Italijos fašistais ir Mussoli- 
nis pažadėjo nevesti agita
cijos ir propagandos prieš 
anglus, bet ant rytojaus fa
šistai ir vėl varo savb dar
bą.

Dabartiniu laiku Palesti
noj yra ypatingai opi padė
tis. Arabų tautiniam pasi- 
liuosavimo judėjimui fašis
tai nori priduoti savo ju
dėjimo dvasią. Anglai impe
rialistai iš priežasties dvi
veidiškos politikos nustojo 
įtakos ir laikosi tik ginklų 
pagelba. Žydų, rodosi, dar 
vis didžiuma buržauzijoS 
laikosi išvien su anglais im
perialistais ir tuo jie pasta
to nelaimingon padėtin vi
są žydų tautą;

Palestinoje greitai išsi- 
rištų tautinis klausimas, 
jeigu ten būtų tokia tvar
ka, kaip yra Sovietų Sąjun
goje, kur kiekviena tauta 
ir tautelė turi laisvę ir ne
gali persekioti kitą. Seniau, 
prie caro valdžios, Rusijos 
Kaukaze nuolatos ėjo tauti
nė kova, dabar ten likviduo
tas bent kokis vienos tau
tos prieš kitą nusistatymas 
ir gyvuoja broliškas, drau
giškas sugyvenimas, susi
klausymas, vieni kitų pa
gerbimas. Net Raudonosios 
Armijos pulke vieną kuopą 
rasi vienos tautos, kitą—ki
tos, trečią—trečios ir tt. 
Tas pilniausiai galima ir 
Palestinoj, tik ne prie da
bartinės tvarkos.
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Kodėl Verda Kovos
Palestinoj?

Nuolatos telegramos at
neša žinių, kad Palestinoj 
eina kova tarpe arabų ir 
žydų, arabų sukilimai prieš 
anglus ir tam panašiai. Ir 
tos kovos yra didelės. Pa
gal oficiales Anglijos žinias 
tik šių metų liepos ir rug
pjūčio mėnesiais ten buvo 
užmušta 1,200žmonių! Rug
sėjo mėnesį žuvo 360 žmo
nių o spalių mėnesį tik į 15 
dienų 350 žmonių.

Spalių mėnesį ypatingai 
buvo smarkūs arabų sukili
mai prieš anglus. Arabai 
puolė gelžkelius, degino an
glų teismų ir policijos cen
trus. Anglija lėktuvais ir 
karo laivais gabeno armiją 
slopinimui sukilimo. Ir ka
da ji sudarė 17 batalionų 
pėstininkų, kelis eskadro
nus raitarijos, sukuopė ar
ti 200 lėktuvų ir daug tan
kų, tik tada 25,000 armijos 
pagelba nuslopino arabų su
kilimą. Jeruzalės miestas 
per keturias dienas buvo 
sukilėlių rankose, kurių 
skaičius viršijo 4,000. An
glai apgulė tą “šventą” 
miestą ir senoje dalyje per 
36 valandas laikė 27,000 
arabų gyventojų, rieprileis- 
dami jiems maisto ir van
dens.

Kas Yra Palestina?
Palestina užima 16,100 

ketvirtainių mylių ir turi 
1,386,400 gyventojų. Iš to 
skaičiaus yra 876,947 ara
bai, 386,086 žydai, o liku
sius gyventdjūš sudaro ki
tos tautos.

Palestina iki pasaulinio 
karo priklausė Turkijai. 
Viduramžiuose krikščioniš
ki karaliai per kelis šimtus 
metų vedė prieš turkus 
“Kryžeivystes Karus,”, bet 
jiein

ti. Laike pereito Pasaulinio 
Karo anglai ilgai kovojo 
prieš turkus, kol Palestiną 
atėmė. Tada anglai impe
rialistai, kad patraukti sa
vo pusėn arabus ir žydus, 
arabams prižadėjo, kad Pa
lestina turės savivaldystę. 
Tą pat jie prižadėjo ir žy
dų buržuazijai, kad Pales
tinoj bus įsteigta žydų ne
nepriklausoma valstybė.

J

Bet anglai imperialistai 
pasiliko ištikimi savo dvi- 
veidystėi. Karui pasibaigus, 
per Tautų Lygą, 1922 me
tais, Anglija pasiėmė sau 
teisę globoti Palestiną ir 
Tranšjordaniją.

Palestina turi didelės ka
riniai strateginės reikšmės 
Anglijai. Šiaurėj ji rube- 
žiuojasi su Sirija; iš vakarų 
pusės ji guli prie Vidurže
mio Jūrų, turi prieplaukas 
Haifa, Yaffa ir kitas. Ry
tuose rubežiuojasi su Ara
bija; pietuose su—Hajaz ir 
piet-vakaruose <su Anglijos 
kontroliuojamu Aigiptu.

Iš čia Anglija turi pro
gą kbntr’oliuoti minėtas ša
lis ir todėl visomis jėgomis 
laikosi Palestinoj. Kad ang
lams imperialistams būtų 
lengviau laikytis, tai jie 
griebiasi šeriai išbandytų 
prienionių—kupsto arabus 
prieš žydus ir žydus prieš 
arabus.

Bet kovos tarpe žydų ir 
arabų ant tiek paaštrėjo, 
kad dabar ir pati Anglija 
nesijaučia saugiai. Todėl 
kiek laiko atgal ji sugalvo
jo padalyti Palestiną į dvi 
atskiras valstybes — arabų 
ir žydų. Arabų valstybė tu-

Dėl Neramumų 
Lietuvoje

retų būti sudaryta iš Trans- 
nepavyko turkus įveik-j ordand ir vakarinės Pales-

(Tąsa iš 1 pusi.) 
biai pasijuto esą bejėgiai ap
ginti Lietuvos valstybės autori
tetą Klaipėdoje ir leido lietu
vių priešams sauvaliauti.

Užuot sudraudusi hitlerinin
kų šėlimą, tautininkų valdžia 
ėmė areštuoti Lietuvos Univer
siteto studentus ir opozicinių 
partijų vadus, kurie reikalauja, 
kad Lietuvoje būtų sudaryta 
koalicinė vyriausybė. Savo dik
tatūrai apsaugoti, Smetona pa
skelbė Kaune ir apskrityje su
stiprintos apsaugos stovį še
šiems mėnesiams. Į žmonių rei
kalavimą, kad būtų atsteigta į 
demokratinė santvarka Lietu
voje, jisai atsako tiktai naujo
mis represijomis.

Šitokia savo politika tauti
ninkų “vadas” gali privesti Lie
tuvą prie pražūties. Pereitą pa
vasarį jisai negarbingai kapi
tuliavo prieš Lenkijos ultima
tumą, paneigęs Lietuvos visuo
menės veikėjų reikalavimą dėl 
laisvės grąžinimo žmonėms; o 
dabar jisai tokiu pat būdu ka
pituliuoja prieš hitlerininkus. 
Dar toliaus einant šituo kapi
tuliacijų keliu, Lietuva gali ne
tekti Klaipėdos ir pakliūti po 
Lenkijos jungu.

Ne “tautos vado” išminčia ir 
ne svetimų valstybių ginklu 
Lietuva bus apsaugota nuo ši
tų gręsiančių jai pavojų, BET 
LIETUVOS LIAUDIES AT
SPARUMU. Todėl juo grei
čiausiai turi būt grąžintos pi
lietinės ir politinės teisės Lie
tuvos žmonėms. Mes reikalauja
me, kad būtų sudaryta vyriau
sybė iš demokratinių partijų 
atstovų ir kad būtų paskelbti 
nauji rinkimai į Lietuvos sei
mą, pasiremiant, tuo įstatymu, 
kurį buvo išleidęs Lietuvos 
Steigiamasis Seimas.

Visi Amerikos lietuviai, ku

riems rūpi Lietuvos ateitis, yra 
kviečiami kelti savo balsą ir 
reikalauti, kad Lietuvoje būtų 
atsteigta demokratija, nes tik
tai demokratijoje Lietuvos 
žmonės sugebės sėkmingai ves
ti kovą prieš Vokietijos hitleri
ninkų ir Lenkijos imperialistą 
užsimojimus pavergti Lietuvį. 
Gruodžio 16 d., 1938 m.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar tiesa, krid tiktai Ko
munistų Partijos natriai tu
ri teisę Sovietų Sąjungoje 
kandidatuoti ir būti išrink
ti į valdvietes bei šaip at- 
sakomingas vietas įstaigo- 
sc ?

M. T. W.
Atsakymas

Nieko panašaus. Sovietų 
Sąjungoje kiekvienas pilie
tis turi teisę kandiduoti ir 
būti išrinktų į bet kokią 
valvietę. Tą užtikrina So
vietų Konstitucija. Konsti
tucijos 135-tas paragrafas 
sako:

“Atstovų rinkimai yra 
visuotini: Visi Sovietų Są
jungos piliečiai, kuriems 
sukako 18 metų, nepriklau
somai nuo rasinės ir tauti
nės priklausomybės, tiky
bos, mokslo cenzo, sėšlybeS, 
socialinės kilmės, turto sto
vio ir praeities veikimo tu
ri teisę dalyvauti atstovų 
rinkimuose ir būti išrinkti, 
išskiriant bepročius ir as
menis, teismo nuteistus, 
atimant rinkimų teisę.”
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Transatlantic
By John Brown.
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extending 
a further

FRIDAY

a

AT B’KLYN MEET

Club ofmem-
Lyros
rein-

ENGLISH PART

PUBLISHED EVERY 
TUESDAY ANDOF CLUB ACTIVITIESeverybody’s got a job in Russia!

SAM: (Becoming interested). . 
him if it’s true Med. students 
paid! *

JIMMY: Find out if they got 
good football teams over there. 

HELEN: Hello.
TONY: Sh. (In phone). Hello, is 

this Mr. Stalin?
HELEN: Mr. Stalin is busy. This 

is his secretary. Can I help you?
TONY: (Downcast). His secre

tary ?
KARL: Go on, ask her!
TONY: Well, ma’am, this is a 

couple of fellas over in America. 
And we’d like to 
Shut up, will ya? 
ma’am we’d 
it’s right 
should work 
afternoon — 
without pay?

HELEN: No, it is not right. That 
is what we call

TONY: Do shipping 
your country have to sweep 
turday afternoon?

HELEN: Shipping clerks 
Soviet Union don’t work on 
day.

TONY: (To boys). You hear that 
—they don’t work on Saturday!

KARL: Well, they probably have 
a union.

TONY: Tell us some more about 
the Soviet Union, Miss Secretary.

HELEN: What would you like to 
into know? 
boss

Ask 
get EDUCATION-STORIES

Mr.

tell

any

TONY: Hello, Miss Gordon.
HELEN: Hello, boys.
TONY: We’d like to 

Tomlin.
HELEN: You would? Don’t 

me this is a delegation!
TONY: Not exactly, Miss Gordon. 

We don’t represent anybody but us, 
the shipping clerks.

HELEN: Oh! Well, Mr. Tomlin is 
at present in conference with Mrs. 
Tomlin and a steak at 
House.

KARL: Is he gonna
HELEN: In half-hour.

seats, gentle-ly) Won’t you have 
men.

TONY: O. K. We’ll
las. (They sit).

HELEN: (Rising).
me, I have some important studying 
to do. (Goes into other office).

the Hickory

come back ?
(Elaborate-

wait, huh fel-

You’ll excuse

The Boys Called up 
To Get the Low-Down

On the Soviet Union

know—(to boys) 
(In phone). Well, 

to know whether 
shipping clerks

like
that
overtime on Saturday
sweeping the floors —

exploitation, 
clerks

on
in

Sa-

thein 
Satur-

BASKETBALL
CHALLENGE FROM
CAMBRIDGE

The Lithuanian Citizens’ 
Club Basketball team of Cam
bridge, Mass., which has play
ed two games so far this sea
son and is undefeated, chal
lenges any and all Lithuanian 
Basketball teams in 
land for a 
games.

Those w 
can write
Joseph Plausky, 27 
St., Cambridge, Mass.

Lith. Citizens'
Cam bridge Basketball

,series of

h o a r e 
to the

Nazis Take Over Catho-! 
lie Schools in Vienna

VIENNA, Nazi authorities are 
appointing lay inspectors to super
vise the teaching by Roman Cath
olic priests 
classes in 
priests 1 

.over the

Lyros Chorus Begins 
Year with Member

ship Drive

Leaders” Elect New TO DISCUSS 
Officers for Year LITHUANIAN CRISIS

in religious education 
public schools. Hitherto 

have acted as 
• teacher-priests.

Nazi action, 
Austria, was 

combat the influence of 
the Catholic clergy on the growing

Basketball £°ncrat’on- It was understood that
New Eng-

The 
' through 
move to

Our new chorus organizer, Joseph 
Deltuva, upon taking his office af
ter the elections of December 11, 
declared a chorus “Membership 
Drive.” This, I hope, will be carried 
out enthusiastically by each 
ber because the Baltimore 
Chorus could certainly use 
forcements in its ranks.

n(?w jnspectors woul pay par
ticular attention to biblical lessons 

interested and that on the basis of reports 
concerning the nature of instruct
ion given by teacher-priest Nazi au
thorities would decide whether to 
permit priests to continue as tea
chers.

manager, 
Plymouth

Club, 
Team. Honey is a food that is assimilat

ed without digestion. It is pre
digested by the bee.

250 
time

that

Well, it’s all over — I mean the 
second annual banquet and dance of 
our chorus. Approximately 
people attended and a good 
was had by all.

The chorus was glad to hear
a profit of $110.20 was made be
cause funds were “way down low” 
in the treasury. Here’s hoping the 
chorus keeps its good work under 
the leadership of the new officers.

—Snooper.

The Baltimore Lithuanian LeaD- 
erS dance turned out to be a suc
cess. Boy, oh boy, where did our 
President get that orchestra! They 
were sure worth the money as they 
can really “swing it.” The eats and 
drinks were scrumptious.

The Lith. LeaDerS elected their 
officers for the coming year at the 

I last meeting and th<^ following are 
1 the new officers of the Baltimore 
Leaders: President, Alfred Ekewise; 

I Vice-president, Charles Jacobs;"Rec
ording Secretary, Mildred Deltuva; 
Financial Secretary, Ida 
Treasurer, Albert Jacobs;
Recorder,- Helen Jacobs;
Correspondents, John Lekavich and 
Charles Jacobs; Scrgeant-at arms, 
Edward Yanke.

Balses;
Merit 

“Tiesa”

The recent critical events in Lith 
uania and the new alarming threat 
to Lithuanian independence will be 
the topics discussed during a mass 
meeting to be held this Wednesday 
at the Lithuanian Citizens 
Brooklyn.

The Nazis 
nexation of 
the stage is 
coup. Whether this plan 
succeeds depends to a great deal 
upon the aroused public opinion of 
Lith-Americans. For 
uanians here, by means 
sition, can ; 
Lithuanian government 
take.

Capable .speakers will analyze and 
exnlain Ihe conflicting factors now

are demanding 
Lithuania and 
being set for

the an- 
already 
another 

fails of

the Lith-
by means of thejr por 

affect the policy the\
may under- \

explain the conflicting factors now 
at work in Memel. Both Roy Mi- 
zara and A. Bimba will speak.

The speakers will begin at 8 p. 
m. and there is no admission 
charge. All youth are invited to at- 
tend. \ A

For end of the month activity of 
December the club has planned to 
go skating for recreation. We will 
also have a New Year’s Eve party 
to “wind up” the year.

—Corres. Coinm.

derivedMay-

WINDOWS ON WORLD - BOOK REVIEWhow
you

clerks oughta sweep the

t t I vlV'p W1 J tvb W1 LI 1 Vx J <11 A tj Ca *1V4 Cl

owner of Big Business to reap the Wealth of anecdotes about subjectsWithout pay?

five

the students have to
a

while they stu-a

prat
aro

THE AMERICAN SCENE by A. Redfield

you tell me some-

What?
Gor-

I

true

On Saturday afternoon? 
Yeh, on Saturday after-

boy Edsel, presid- 
Motor Co., General
F. Kettering and 
industrial tycoons

to be followed by young peo- 
He passionately stresses the 
for a more equitable distribu- 
of our income, and vigilance

read 
is to 
what

fog. 
suc-

day? 
work

most 
with

he left on a leave of 
July, presumably be- 
health. He had long 
fire from progressive

for two 
stay up 
25 days 
threaten

know 
in —

listen Peter, I’d like 
personal question.
ahead.

shoot.
you ever seen a—

I 
is 
in 
to

have read 
very easy 
capitalist

do is kill

Certainly it would make an 
text for an adult education 
in contemporary problems, 
the teacher who is eager to

way 
ma

what?
— Rus-
is this

jobs the next day!
JIMMY: Yeh, but how can yuh 

get ahead? Yuh can't get ahead 
can yuh? Everyone is the same!

Included are excellent 
current matter such

morning.
KARL: Me, too.
TONY: Why shouldn’t I feel good 

every morning—like I used to feel 
when I went to Public School ?

and the curricu- 
School in New 
need of youth for 
in dealing with

Just a

The problems of youth are each 
year accentuated 
lum at Workers 
York reflects the 
proper education
their own problems.

The 1939 Winter Term of Work
ers School will have available to 
the general youth four _ 2.;

contrary 
are

the young people of America 
look out and realize their 

in remaking it. The author, 
is one of the editors of Scho- 
!. writes with clarity and a

for long distance,

discussed. If this doesn’t

I’m afraid Mr. Tomlin 
take Stalin’s word for it.

so on. But these people are 
famous overnight; in the So- 

Union fame is lasting, for you 
receive it for extraordinary

students, too? 
course.

The word mistletoe is 
from the old Saxon misti-tan, mean
ing a different twig.

PETER: Is he? What is he like? 
KARL: (Nonplussed for the mo- 

rasp-

they 
PETER is gone. HELEN

and
the club has some money

Doctors 
great health 
free for the : every day. Don’t yau

KARL: Sure, 
PETER: Have 

that real, live capitalist?
KARL: Have we ever seen one!

plugs in).
Hello.
Gimme long distance,

I been doing a 
things like fac- 
and the work
man I

JIMMY: Say, maybe shipping 
clerks all over have to sweep the 
floors on Saturday afternoon, 
be it’s a a—habit.

KARL: I don’t like to get 
such habits! Or maybe the
should get into the habit of paying 
us for it.

TONY: It’s five o’clock. Listen, 
what do you say we get the boss 
on this telephone, we know where 
he is.

JIMMY: Nah, he’d get sore. But 
say! (looks at the phone) I ain’t 
talked to my cousin Freddie in Buf
falo in a year. I think I’ll just use 
the boss’s phone for a minute or 
two.

SAM: Mr. Tomlin wouldn’t ap
prove; I know it.

JIMMY: Ah, this phone is what 
you call — no-limit. It means you 
can call anywhere.

TONY: Listen, fellas, it’s not a 
bad idea, but why noti call up some
body who can tell us whether we 
shipping 
floors.

KARL:
TONY: 

noon.
KARL:
JIMMY: Why not call up John L. 

Lewis? (All laugh).
TONY: No, I know someone bet

ter. You see, fellas, 
lotta reading about 
tones and workers 
ing class. And this
about knows everything there 
know about such things. He’s 
you might call an expert.

ALL: Who?
TONY: Stalin.
ALL: Stalin!
TONY: Yeah, Stalin: of the So

viet Union.
JIMMY: G’wan, I think he’s 

Communist!
KARL: What’s wrong with 

Communist ?
JIMMY: They’re — they’re 

against private property!
KARL: So?
TONY: What’s the difference if 

he’s a Moose! He know’s what it’s 
all about I tell yuh. If this is a 
no-limit phone, there’s no reason

TONY: Well, we’d like to 
how young people get along 
industries—

SAM: (Into phone). And 
they get educated—

JIMMY: And about sports—
SAM: And sciences—
TONY:, About finding a job — 

and unemployment.
HELEN: Just a moment. (Fishes 

up a copy of Soviet Communism by 
the Webbs). About unemployment— 
please understand that in the So
viet Union unemployment is — un
constitutional !

KARL: Can you beat that! Un
constitutional!

i JIMMY: What’s so good about 
that? So they put all the men out of

Į work in jail!
TONY: (With superiority). G’wan, 

yuh dope! that means that they put 
the bosses in jail!

HELEN: Hello, I can give you 
the case of a typical boy of your 
own age in the Soviet Union. His 
name is Peter Iminov.

PETER: Hello. (All make dubious 
acknowledgements of his presence. 
Such as — H’ya, etc.)

PETER: My name is Peter Imi
nov. I live in Leningrad and I can 
tell you something about young 
people in our Soviet Union. In re
gard to education, there are now 
nearly one million young people in 
the colleges and universities; I feel 
this is very significant because the 
students in Fascist Germany now 
number only 73,000.

SAM: Do 
pay?

PETER: Oh, no. On the 
they get paid 
dying.

SAM: Med.
PETER: Of

very necessary for our 
program which is also 
people.

TONY: But what
I want to be a doctor or go to col- 

4 4 VZ” XXX XXXV 4 V/X X<^ p LX XL. X Lį O X IV X CAOV X X

why we shouldn’t call Stalin and lege? 
get the lowdown on this situation.1 
Then we 
authority 
lip.

KARL: 
wouldn’t 
But go ahead Tony, it’s a good idea. 

SAM: Don’t be a fool; we’ll all 
get fired.

TONY: Mr. Tomlin’ll never know 
how we got the info. I’m gonna do 

the receiver). What

PETER: If by ‘getting ahead’ you 
mean becoming famous, it’s true 
that it is not very easy to get ahead 
in the Soviet Union. It means hard 
work and study. But 
in the papers that it 
to become 
countries: c 
a man, or win 
be shut up in 
weeks without 
on top of a 
with no object in view, or

■ to jump from a tenth story ledge, 
1 and
only 
viet 
only 
work that you do — like Stakho- 
noff. For discovering a new, better 
way to produce the goods that the 
people need, for record outputs of 
coal and iron, for helping the count
ry — this brings fame in the So
viet Union.

TONY: Say, 
to ask you a 

PETER: Go 
TONY: How do you feel when 

you wake up in the morning? A 
morning during the week—say like 
Monday or Tuesday morning?

PETER: Why, I feel fine. There’s 
nothing the matter with me.

TONY: No, I don’t mean that. I 
mean do you feel good — because 
—well because you know you’re go
ing to have a good time that 
You’re going to enjoy your 
and all that.

PETER: Yes, I usually feel 
ty excited every morning; there’s a 
lot of things I look forward to 

•CVCAjr V4CXJT, L y«U ?

| TONY: No! And that proves it. 
if you don’t rm healthy, but I feel lousy every

1 famous
■ill one has

a beauty contest, or 
a glass case 

food, or
steeple for

TEN SURE WAYS TO 
KILL YOUR CLUB

SLOAN’S LINIMENT 
FOR “PROSPERITY”

1) Don’t attend meetings. If
do, come late.

2) Damage the equipment 
chairs, 
left.

3) Talk loud and whistle, espe
cially when important business is 
being 
work, try singing.

4) Kibitz and pick on your fel
low members—they just love it.

5) Accept no office. It is always 
easier to criticize than to act.

6) Get angry if you are not elect
ed to committees. If you arc, don’t 
attend meetings.

7) When a problem is being dis
cussed, say you know nothing about 
it. After the meeting is over, tell 
everybody what should have been 
done.

8) Do nothing until absolutely ne
cessary, and preferably wait until it profits.
is too late. I

9) If there are members who That the taxpayers subsidize the 
conscientiously devote their time to installation of the latest labor-sav-1 
the organization, attack the 
“clique” at every opportunity.

10) Don’t pay dues regularly.
Don’t pay at all.

1 WASHINGTON. — The stately 
halls of the nation’s Capitol re
sounded all last week with the an
guished wails of millionaire indust
rialists begging for tax relief. •

Henry Ford’s 
ent of the Ford 
Motors’ Charles 
numerous other

į hastened to Washington to tell gov- 
I ernment committees how to cure 
depression. The burden of every 
song was, “Don’t tax the corpora
tions.”

But the prize gem of the week 
was produced by Alfred P. Sloan, 
Jr., chairman of the board of Gene
ral Motors, who came out with a 
shifting a large part of the burden

i of industry’s capital investment to 
j the taxpayer, and permitting the I

EXTBOOKS are apt to be 
dull, uninspiring records of 

facts and dates. Mr. Gould has writ
ten such an intelligent account of 
contemporary conditions, and he 
has written it with such simplicity 
and imagination as to make it 
exciting reading—which young peo
ple find too often only in the sports 
pages or the comic strips.

He has done precisely what the 
title implies. He has opened the 
windows on the world we live in, 
that 
may 
task

I who i 
I lastic,

Democracy, but he makes no real 
suggestion as to what has to be 
done concretely by the young peo
ple.

But in spite of this weakness Mr. 
Gould’s book remains a most valu- . 
able weapon in the arsenal of the 
progressive educator who wants his 
students to know the world they 
live in, so that knowing it they 
may proceed to strive for the world 
they should live in, a world warless, 
plentiful 'and free.

—H. Patch.

C. C. N. Y. Pres. Quits 
Unpopular Position

it. (Picks 
do I say?

up

KARL: 
dope.

Ask

SAM: I got
this. (Walks to

JIMMY: Me,

PETER: For those there are what
could use him as an — an we call apprentice schools. These 
when we talk to Mr. Tom- are schools for young people who:

I will one day be the engineers, tech-i There’s something wrong, I knew 
nicians, foremen of factories and lit all the time. No future!
heads of departments in our coun- j PETER: I have to go now, But 
try. And there too you get paid before I go will 
while learning, according to your thing, please?
advancement. Each apprentice 
school is attached, to a factory, j 
mill or distribution unit, so 
we can get first hand experience

studying. We see one right here every day. 
a million 
girls, in

ment, Finally emits a loud 
everybody berry).
who pays, TONY AN SAM: Yeh!

I PETER: (Smiles) I thought so.
The country itself is rich!' (The lights go out. When th 
supply everyone with go on,
need, provided they are comes in from the other office. TO-

ceiver and
HELEN:
TONY: 

ma’am.
HELEN:
TONY: Long distance. I wanna 

speak to the Soviet Union.
HELEN: (Gulping). The
TON/: The Soviet Union 

sia! (to the boys). Geez, 
operator dumb!

HELEN: (Recovering),
moment. (She smiles). Hello, hello; 
this is the Union of Socialist Soviet 
Republics. Whom do you wish to 
speak to, please?

TONY: Hello, hello! Is this the 
Soviet Union?

HELEN: Yes, sir.
TONY: (To the boys). Geez, was 

that fast! (In the phone). Hello, 
may I speak to Mr. Stalin, please?

HELEN: (Gulps again). Just a 
moment. (This is said in N. Y. Te
lephone operatorish style).

TONY: She’s gettin’ him! What 
should I say? Quick, I’m in a 
(The next are uttered in quick 
cession).

KARL: Listen, ask him is it

and knowledge while 
There are now well over 

; young people, boys and 
nothing to do with these schools, 
back). | JIMMY: Say, listen, if
neither. I ain’t gon- gets paid for everything,

na talk to a Communist even on them?
the telephone! (Walks to side). | PETER: 

TONY: Hello, hello. (In the next enough to 
office HELEN sees the switchboard what' they 
light go on. She picks up the re- studying or working — for in this NY puts down the receiver),

way they are building the wealth;
of the country. You see, no one in 
the Soviet Union is interested in 
making profits or piling up a for
tune; everyone is interested in rais
ing the standard of living of the [ 
whole country. That is the way So- don? 
cialism works.

JIMMY: Yeh, but it don’t sound 
like you guys have much fun over 
there.

PETER: There are millions of 
people in the sport organizations. 
Many mechanics, firemen, lathe 
workeijs, all kinds of workers, pick 
up their tennis racquets as soon as 
they’re through with work and go 
off to the tennis courts. Others play 
football, which is one of zthe most 
popular games in our country, or 
volley-ball. Some take up mountain
eering, or flying, motorcycling, pa
rachute-jumping, skiing, swimming 
—as well as ordinary gymnastics. 
The State spends more every year 
for stadiums and other facilities for 
sport. It is considered very import
ant in our country. And we all 
enjoy ourselves, too, because we are į 
not afraid that we will lose our1

HELEN: It looks like Mr. Tom
lin isn’t coming back, boys. Here’s 
something to read on your 
home. (Hands out copies of a 
gazine) You too, Jimmįto

JIMMY: What’s this, Miss

| HELEN: “Soviet Russia Today.” 
It’ll tell you a lot about the Soviet 
Union.

KARL: (With suspicion) Say—!
TONY: (Looking into the other 

office) The switch-board!
SAM: It was Miss Gordon!
JIMMY: F’Christ sake!
HELEN: Good-night, gentlemen;
have a date. (Exit)
(They all sit around flabbergast

ed, ad-libbing exclamations. Final
ly—)

TONY: Say, look at this picture 
of one of those places! (The maga
zine is thereupon spread on the 
table and they all crowd around. 
The next is fast.)

ALL: And this picture of a sta
dium! Look at this factory! Whew! 
What a good - looking girl!

Etc. untill—
BLACKOUT

NEW YORK CITY. — A pleasant 
ripple ran through the CCNY 
campus here last week when the 
Board of Higher Education an
nounced that the resignation of Dr. 
Frederick Robinson, reactionary 
president of City College, had been 
accepted unanimously by the col
lege’s administrative committee.

His resignation had been foresha
dowed when 
absence last 
cause of ill 
been under

. . . that are either neglected in
Į ^ Sloan s plan, in a nutshell^ is this: textbooks or are treated 

obscure dullness.
The book is divided into 

parts: The World We Live In. How 
We Got That Way, Breakdown, 
Battle of the Systems, and It’s Up 
to You. The last is an inspiring 
call to action to the future citizens 
of America. While the book is pri
marily designed for young people 
of high school ago, there is no rea- 

1 son why adults cannot read it with 
a great deal of profit and enjoy
ment, 
ideal 
class

To

Jng machinery for industry by cut
ting the taxes of corporations which 
install such equipment. This, he cal
culates, would stimulate the durable 
goods industries, but what would 
happen to the employees let out by 
the new machinery and what share 
the taxpayers would get in. the 
profits of the newly subsidized 
plants, he neglected to explain.

educators and the student body of 
C. C. N. Y. for his undemocratic 
administration of the college.

He achieved notoriety as the 
“umbrella” president when he- at
tacked a students’ demonstration 
against war in 1933 with an um
brella. In 1936 the Associated Al
umni of the college voted to cen
sure him for maladministration of 
student problems and filed charges 
with the Board of Highbr Education 
demanding his removal.

I’m Phi Betta Kappa 
“I don’t feel so good myself.”

•C.C.N.Y. students sometimes do 
a thing or two more symbolic than 
a strip tease at frosh hazing. Last 
week the flags of Berlin and Heid
elberg Universities were draped in 
black as a protest against the lack 
of academic freedom under fas- 3 

j cism...
Į •Memel Nazis got 87 per cent of

AW V, A VVZ

find supplementary material to eke | _
out the unrealistic contents of most Į th(TvJte"in* the" Diet eiecŪonTThte. 
textbooks on the social sciences, 
Windows on the World should prove 
invaluable, 
surveys of 
as the C. I. O.—A.F. of L. contro
versy; competent treatment of ne
utrality versus isolationism as a 
road to peace; even an adequate 
discussion of such words as Com
munism, capitalism, Marxism, and 
Fascism, which many authors writ
ing for young people treat as if 
they were obscene."

While it is true that any person 
writing for students has to be ex
tremely careful about taking sides 
if he wants his book used by even 
the most liberal educators, Mr. 
Gould should have been able to. in
dicate a little more definitely the 
path 
pie. 
need 
tion 
for the maintenance of peace and

extreme majority, claim impartial 
newspapermen, was due to the 
reign of terror and intimidation 
launched by Nazi groups during the 
voting...

•The Ducky-Wucks, they tell us, 
are in the lead having won 6 and 
lost 3. The Dipsy-Doodles are 
followed by the Doves with the 
Tiddle-Winks, Tootsies and Lolly- 
Pops playing a poor 4th, 5th, and 

16th. What’s this? Simply the 
names of the teams in the Chicago 
Sparks Bowling League. Give the 
boys and gals credit for their 
nerve...

•The L.D.S. is now an official 
allied member of the Amateur Ath
letic Union of the United States. 
This is a big step ahead for the 
Lithuanian youth movement and we 
are sure that it will be an incentive 
towards making sports activity even 
broader than it is now...

•Heard during a class last !
“I know almost everything, |t
even to me women are the greatest 
problem.” ••

• Straws in the Wind, Of the 
weekly Vilnis English Section, has 
once again changed hands. Bunnl 
Sovetski is now the all-round com
mentator of the American and Lith
uanian scene...

•Bon mot clipped from a weekly 
magazine:

“A man in the Bronx who tried 
to get across the street by crawling 
under a horse’s belly was badly 
kicked. Chamberlain didn’t succeed 
either”...

•Wanted: Leadership training 
classes for the Lithuania^ youth. A 

the general youth four “Youth Į National Training School and a 
Courses.” These are, History of the Scholarship Ftfnd- are now in the 
American Youth Movement, The' planning period by the LDS. Good 
Goyernment and How it Works, | work. We will keep on harping on 
The Negro Youth and the Struggle this subject until every Lithuanian 
Against Reaction, and Public Speak- community has a school 
ing and Parliamentary Procedure. youth are 1 

The History of the American problems, tactics, etc. No emphasis 
Youth Movement will deal with the ,i x too great...
growth and gradual development of; ©The Christmas Tree you will 
the youth movement and its pre- find in New York’s Times Square 
sent status, aims and problems.1 this week has been set up by the 
This particular course is being Theatre Arts Committee... 
sponsored by the educational de- ©And, in conducing, the only 
partment of the Young Communistexercise some people appear to get 
League. is jumping at conclusions.

Workers School Offers 
Four Special Courses 
For Youth

1

I wherein
taught organizational
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(Tąsa)
Farmery s pasikasė paausį. “Aš nežinau, kur jie bū

tų,” atsakė jis, “bet jie kur nors mieste, o tamsta dabar 
eini visai nuo miesto.”

Jurgis žiūrėjo į jį kaip apkvaitęs. “Man sakė, kad 
šituomi keliu reikia eiti.”

“Kas tamstai taip pasakė?”
“Vaikas.”
“Na, gal jis norėjo pasijuokti iš tamstos. Geriausiai, 

ką tamsta gali padaryti, tai grįžk atgal, o priėjęs mies
tą, pasiklausk policisto. Aš tamstą pavėžyčiau, tik va
žiuoju gana toli ir vežimas sunkiai prikrautas.”

Jurgis apsisuko ir eidamas atgal paryčiu pamatė 
Chicagą. Toliau priėjo begalines eiles medinių bakūžių, 
su mediniais šalitakiais, o kitur ir suvisai neišgrįstais 
takais, kur dažnai tekdavo įeiti į visai gilias duobes, 
pilnas šlapio sniego. Kas keletas skersgatvių ėjo gele
žinkelis, lygiai su šalitakiais ir čia neapsisaugojantiems 

) visados būdavo didelis pavojus; ilgi prekiniai traukiniai 
pyškėjo vieni paskui kitus ir Jurgiui dažnai reikėjo 
laukti, kol galėjo į kitą pusę pereiti ir tokiomis valan
domis jis tiesiog degė nekantrumu. Tarpais traukiniai 
sustodavo ir ant gatvių prisirinkdavo vežimų ir laukianti 
vežėjai plūsdavosi tarp savęs, ar slėpėsi nuo lietaus po 
lietsargiais, Jurgis žiūrėjo, ar negaus kur perlipti ar 
perlysti kur, nekartą lysdamas tiesiog į pavojų.

Jis perėjo ilgą tiltą per upę, užšalusią perdėm ir 
| apklotą šlapiu sniegu. Net paupiuose nebuvo matyti bal

to sniego, nes lietus, kuris puolė, tai buvo tik atskiesti 
J dūmai, o ant Jurgio burnos ir rankų buvo matyti juodi 

| ruožai. Paskui jis įėjo į dalį miesto, kur daugiau vertel- 
gyste užsiiminėjo ir čia gatvės išrodė juodų srutų kana
lais, kur arkliai slidinėjo ir teškino, moterys, arba vaikai 
bėgiojo skersai, kaip išgąsdinti. Žmonės, kurie maišėsi 
čionai, buvo labai užsiėmę, kaip skruzdėlės: visi skubi
nosi beveik uždusę, visai nesustodami, nežiūrėjo ant ko 
nors, ar viens į kitą. Į valkatą išrodąs svetimžemis, su 
peršlapusiomis drapanomis, sunykusiu veidu, nekantrio
mis akimis, eidamas greitai pro juos, jis taip pat galėjo! 
jaustis apvienėjusiu, taip pat niekeno nepatėmytu įr. 
paklydusiu, kaip kad jis būtų buvęs kur už tūkstančio 
mylių tyruose.

Policistas parodė jam, į kurią pusę, ir pasakė, kad 
turėsiąs eiti apie penkias mylias. Veikiai jis vėl įėjo į 
varguolių apgyventąją miesto dalį, kur daugiausia buvo 
tik karčiamos, mažos krautuvės ir tarpais aprūkę, rau-

■

“Tu...” Jurgis vėl bandė kalbėti. “Ko tu nori čia?”
“Aš?”—ištarė vaikas piktai. “Aš gyvenu čia.”
“Tu gyveni čia!... ” pasakė Jurgis, vos kvapą at

gaudamas. Jis visiškai nublanko ir dar stipriau nusitvė
rė laiptelių. “Tu gyveni čia! Tai kurgi mano šeimyna?”

Vaikas žiūrėjo su nuostaba. “Tavo šeimyna?” jis 
atkartojo.

Jurgis žengė prie jo artyn. “Aš... tai mano namai!” 
šūktelėjo jis.

“Eik šalin!” pasakė vaikas; tuo laiku durys prasi
darė ir jis šūktelėjo: “Ei, mama! Štai, ve, vyras sako, 
kad jo šitie namai.”

Stora airė, išėjusi ant laiptelių, užklausė: “Kas te
nai tokio?”

Jurgis paklausė jos. “Kur yra mano šeimyna?” šau
kė jis, žiauriai. “Aš palikau juos čionai! Tai mano šitie 
namai! Ką jūs darote mano namuose?”

Moteriškė žiūrėjo į jį pusiau nusistebėjusi, pusiau 
nusigandusi, nes jai tai turėjo pasirodyti, kad prisieina

Kliubo pirmininkas J. Poškus 
pravedė naudingą sumanymą, 
tai yra, turėti .diskusijas po 
kožno susirinkimo bėgamais 
reikalais. Vienos jau įvyko 
12 d. gruodžio. Kadangi Vo
kietijos naziai kėsinasi Klai- 
pėdiją grobti, tai toj kryptyj 
ir diskusijos buvo vedama. 
Vėliau pirmininkas instruktuo
tas parinkt tinkamus iš Kliubo 
narius pagaminimui ir skaity
mui susirinkimų užbaigose pa
skaitėlių. Puikus pradėtas dar
bas. Būtų gerai, kad jis lik
tųsi įvykdytas, t

—o—.
kp. 13 d. gruodžio 
susirinkime nutarė 
reikalais surengti 
gaunant Dr. J. J.

džiais iš atstatydinimo po So
vietų tvarka. Didelis progre
sas padarytas Armėnijoje.

Jie, kaip ir kiti pažangūs 
žmonės, stengiasi auklėti jau
nimą darbininkiškoj dvasioj, 
jų jaunuolių grupelė mokina-

ma armėnų kalbos ir dainų.
Koresp.

Cesena, Italija. — Nukri
to bombinis Italijos orlai
vis; žuvo visi septyni jo ka
riniai lakūnai.
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LLD 27 
laikytame 
sveikatos 
prakalbas
Kaškiaučių už prelegentą, ku
ris populiariškiausias aiškini
me sveikatingumo dalykų, ir 
kiek vėliau rengti diskusijas 
Lietuvos dabartiniais klausi
mais. Prie to, waterburieciu

5
$2.09

reikalą turėti su pakvaišusiu, o Jurgis ir labai tokiu vaidylų grupė yra pasižadėjus 
išrodė. “Tamstos namuose!” atkartojo ji. ; .

“Mano namuose!” suriko jisai. “Aš čia gyvenau, sa- mus greitoj ateityj, 
kau jums.” ... ... _ .. —

negyveno. Tai nauji namai. Jie mums taip sakė. Jie... ”
“Ką jie padarė su mano šeimyna?” suriko Jurgis su 

pašėlimu. z
Moteriškė lyg ir pradėjo suprasti kame dalykas; gal čia gerai ir daktarą lanko J. 

būt, kad ji ir pirmiau abejojo apie tai, ką “jie” jai sakė. | Malinauskienė ir J 
“Aš nežinau, kur tamstos šeimyna yra,” ;
“Aš pirkau namus tik trys dienos atgal ir čia niekas ne
gyveno; jie man sakė, kad namai visiškai nauji. Ar bet 
iš tikro tamsta juos kada nors pirmiau samdei?”

“Samdei juos!” ištarė Jurgis sunkiai kvėpuodamas.
“Aš pirkau juos! Aš užmokėjau už juos! Jie man pri
klauso! Ir jie... o, Dieve, ar jūs negalite pasakyti man 
kur mano žmonės pasidėjo?”

suvaidinti komedijukę pas 
Tad iš

rodo, kad daug gero darbo 
Tamsta, turbūt, klysti,” atsakė ji. “Čia niekas dar! bus atlikta per LLD kuopą.

šiame susirinkime paaiškė
jo, kad kuopoj yra eilė narių 
bedarbių ir liguistų. Nesijau-

lt jcvjl ; Autuuiauomviiv n u . S., O "V.
atsiliepė ji. (Masionis sakė nors prie-dak

taro nesikreipiąs, ale sveika
ta esanti nedrūta. Mes svei
kieji tiem draugam linkime 
greito pasveikimo.

—o—
Ir draugai armėnai smarkiai 

veikia. Jie Armėnijos atžy- 
. I mejimus ruošia kas meta, šį 

Ji bandė aiškinti jam, kad apie tai visiškai nieko meti} puikus buvo parengimas

XXi vv v. v r vi x '-“‘■Y?

doni dirbtuvių mūrai ir geležinkelių bėgiai. Jurgis pa
kėlė galvą aukštyn ir pradėjo nosia gaudyti kvapą ore, 

j i kaip nugązdintas gyvulys, besilenkdamas bando užuosti 
i tolimąjį savo namų kvapą. Buvo jau pavakarė ir jis
, jautėsi labai alkanas, taigi į karčiamų iškabas, apie
I užkandžius stengėsi visai nei nežiūrėti.

\ Pagaliau jis pasiekė stokjardus, kur juodi dūmai
/verčiasi, kaip iš vulkanų, o smirde j imas ir gyvulių blio-
Į vimas lekia gana toli. Čia, patėmijęs prisikimšusi gat- 
vekarį, iš nekantrumo negalėjo susilaikyti, taigi užšoko 
ir užlindo uz kito žmogaus, tėmydamas, kad kondukto-. 
rius nepamatytų. Į dešimtį minutų.jis jau pasiekė gatvę 
arti savo namų.

1 Beveik tekinas apibėgo pro kampą. Ten jau jo 
I namai—ten jis veikiai apsistojo ir žiūrėjo, išsižiojęs.
Kas jų namams būtų pasidarę?

Jurgis du kartu apsidairė aplinkui, kaip suklydęs; 
paskui pažiūrėjo į namus šalia jų ir į kitus dar toliau— 
apsisukęs, apžiūrėjo karčiamą ant kampo. Taip, tai iš- 

' tikro buvo toji vieta—jis nepaklydo. Bet namai—namai 
buvo visai kitokia spalva nutepti!

Jis žengė kelis žingsnius arčiau. Taip, jie buvo šėmi, 
.o dabar jau gelsvi! Apie langus buvo nudažyta’ raudonai, 
! dabar jau žaliai! Visi namai naujai nudažyti! Kaip 

eistai dabar viskas išrodo!
Jurgis priėjo dar arčiau, bet vis laikėsi kitoje gatvės 

usėje. Veikiai jį apėmė neapsakoma baimė; jo keliai 
radėjo drebėti, o galvoje viskas maišėsi. Namai naujai 
udažyti ir naujos lentos primuštos, kur buvo keletas 
pipuvusių, -ir už kurias agentas kelis kartus kabinosi 

įi prie jo, kodėl netaiso! Nauji skindeliai, vietoje skylės 
stoge, kuri per šešis mėnesius jam vis rūpėjo, neturint

i pinigų ją užtaisyti ir neturint laiko pačiam tą darbą 
atlikti, o pradėjus lyti, tai netilpdavo į puodus, kuriuos praleisti, o pernakvoję$£leve- 
po skyle pastatydavo, taigi vanduo bėgdavo ant grindų ir 
apačioje tinkas pradėjo gesti. Dabar gi viskas aptai
syta! Ir išmuštasis lange stiklas įdėtas! Ant langų bal- 
tos, dailios užtaisos!

Tame laike priešakines durys atsidarė. Jurgis sto- 
i Vėjo, jo krūtinė smarkiai kilnojosi, bandant kvapą at- 
I gauti. Vaikas išėjo iš vidaus, bet jam Visai nepažįsta- 
/ mas; tai buvo tokis, kokio jis niekados savo namuose 

dar nematė.
Jurgis žiūrėjo j vaiką stebėdamasis. Tas nulipo laip-

/ teliais žemyn, švilpdamas ir spardydamas sniegą. Pasi- 
lenkęs, pasiėmė sniego gniūžtę ir pradėjo spaudyti į 
grumulą. Paskui jis apsidairė ir pamatė Jurgį akis į 
akį, Tai buvo labai nemalonus pažiūrėjimas ir vaikui 
gal pasirodė, kad šis už tą sniego grumulą taip j jį žiūri.

Jurgiui einant iš lėto skersai gatvės prie jo, jis greitai 
apsidairė aplinkui, tarytum žiūrėdamas, kur galima 
greičiau pabėgti, bet matomai pasirįžo stovėti ant vietos.

Jurgis .pasirėmė ranka ant laiptelių, nes jautėsi 
' . silpnas, bet pataikė ištarti: “Ką... ką tu čia veiki?”

“Eik sau!”—atsakė vaikas.

nežino. Jurgio galvoje taip viskas maišėsi, kad jis ne- su prakalbom, dainelėm ir ju- 
j galėjo suprasti, kas galėtų būti. Išrodė, lyg, kad jo šei

myna būtų visai dingusi iš šio pasaulio; tarytum jie 
būtų buvę žmonės, kurie tik sapne pasirodė, bet iš tikro! 
jie niekados negyveno. Jis tiesiog nežinojo, ką pradėti,' 
bet veikiai atsiminė Majauskų Močiutę, kuri netolimais 
gyveno. Ji žinos. Jis apsisuko ir leidosi tekinas.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio New Britain, Conn
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Heller’s Liquor Store
387 Broadway Brooklyn, N. Y.

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy ' 3-jų metų senumo 

į pint  ------ 39c
Pint -  ----- 73c

straight W HlSkey 4-rių metų senumo

Pint --------$1.09 Kvorta
Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

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

Užsakymai telefonu Telefonas Stagg 2-8021
greitai atliekami License No. L-389.
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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.
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LLD Metine Konferencija 
Sausio 14 d.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 15-to Apskričio metinė 
konferencija įvyks subatoje, 
sausio 14 d., 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je ,920 E. 79th St., Cleve- 
lando.

Ant rytojaus, toj pačioj sve
tainėj atsibus LDS Ohio Ap
skričio metinė konferencija.
' Kuomet pasirodė, kad šios 
abi draugijos rengiasi konfe
rencijas turėti sausio mėnesį, 
tai pasitarus abiem valdybom, 
nutarta šaligrečiai jas abi lai
kyti. Tuomi bus kitų kolo
nijų delegatams sutaupinta 
kelionės iškaščiai ir kartu ga
lės būti abi konferericijos de
legatais skaitlingesnes.

Raginame visas LLD 15-to 
Apskričio kuopas rinkti pilną 
skaičių delegatų sulyg kons
titucijos šion metinėn 
rencijon. LLD 190 
konferencijos vakare 
smagią pramogėlę toj
svetainėj, kur delegatai galės 
smagiai ir draugiškai laiką

ATSIŠAUKIAME Į VISUS

korife- 
kuopa 
rengia 
pačioj

landė, dalyvauti Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo konfe
rencijoj : vieni, kaipo svečiai, 
kiti gal ir delegatais.

Po drauge kuopos nepamirš
kite įduoti delegatams narių 
duokles į Apskritį ir pilnus, 
smulkmeniškus raportus iš 
abelno kuopų veikimo visuo
meniškame ir draugijos darbe.

15-to Apskr. Sekr.,
J. Mažeika.

Nukirto Galvas Plėšikui 
ir Plėšikei

Nuremberg, Vokietija. — 
Teismiškai nukirsta galvos 
W. Helleriui, 24 metų, ir jo 
sėbrei' Hannai Muendel, 21 
metų, kad jiedu apiplėšė ta
xi vežikų ir bandė jį nužu
dyt.

Per metų eilę skirtingų tau
tų progresyvės organizacijos 
pas mus palaikė ir dabar tą 
pačią vietą, “Peoples Center,” 
palaiko, šioj svetainėj rengia
ma parengimai, laikomi susi
rinkimai, o labiausiai ši vieta 
tinkama dėl jaunuomenės, dėl , 
plėtimo sporto, dėl vaidybos ir 
dainų pamokų. Tą vietą lik
vidavus, tai jaunimas, tas at
eities žiedas, nebeturėtų tin
kamos vietos susirinkti ir 
šviestis, bei naujus rekrutus 
auklėti darbininkiškoj dirvoj.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 27 kp. irgi prisideda 
prie tos vietos palaikymo, bet 
tam reikia kelių desėtkų do
lerių, o kur jų gauti? Todėl 
kuopa ruošia turkienos ska
nią vakarienę palikimui Nau
jų Metų dėl sukėlimo kiek fi-j 
nansų. į

Mūsų lietuviškas jaunimas 
daug dirba dėl šio parengi
mo, be to, jis ir šiaip plačiai 
pradeda veikti, net imdamas 
vadovavimą į savo rankas.

Ūž tai atsišaukiame į vie
tos ir apielinkės pažangiąją 
publiką su prašymu dalyvauti 
kuopos vakarienėje ir parem
ti darbininkišką įstaigą dėl 
jaunimo auklėjimo. Vakarie
nė įvyks gruodžio 31 d., 8 vai. 
vakare, 53 Church St., antros 
lubos.

LLD 27 Kp. Valdyba.
—o—

CIO Plečia Apšvietos Darbą 
' Industrinių Unijų Taryba 
įsteigė lekcijų kursus, kurie 
atsibūna kas trečiadienis, uni
jos svetainėje, 278 Main St. 
David Hadley puikiai dėsto 
unijinio judėjimo klausimus. 
Lietuviai turėtų pasinaudoti 
šia proga ir lankytis į pamo
kas, o įgysite daug žinojimo 
apie unijizmą.

—o—
Lietuvių Apšvietos Piliečių,

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuviu, kitokiu srrupiu
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom 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 5-6111

ir pavieniu

S 
E 417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves’’ Name

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
Savininkaii

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I.j N. Y.
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FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

• 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 
nuo .................................

Brooklyn •

50

— Wrist Watches *^0

17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece $/Z.75 
Dresser Set) ..................................................

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

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

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

u
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Laisvoji Sakykla
Skulptorius Rimša ir Jo 

“Artojas”
Pora metų tam atgal mus 

amerikiečius aplankė su savo 
kūriniais Lietuvos dailininkas- 
skulptorius Petras Rimša. Jo 
toš kelionės tikslas iš sykio 
daugeliui buvo neaiškus. Dau
gelis taip sau manė, kad 
skulptorius atvažiavo pas mus 
pasirodyti, ką ji gali.

Bet laikui bėgant dalykas 
paaiškėjo, kad kaip visi me
no kūrėjai prie dabartinės sis
temos skursta, taip ir mūsų 
tautietis Rimša. Nėra abejo
nės, kad dailininkas, važiuo
damas Amerikon, turėjo du 
tikslu: vieną, parodyti savo 
broliam išeiviam savo meną, o 
antrą — tai pataisyti savo su
irusią ekonominę būklę.

Pirmas jo pasimojimas rea
lizavosi ir dalinai pasiekė sa
vo tikslą. Bet antras pradėjo 
iššivystyti į skandalą!

Atvykus skulptoriui į Bos
toną, jj čia pasitiko tūli “aukŠ- i 
ti” biznieriai ir profesijonalai, 
kurie skulptoriui davė supras
ti, kad tik per juos ir su jų 
pagelba skulptorius atsieks 
savo tikslą. Tuo jie pasirūpino 
—suruošė skulptoriaus kūrinių 
parodą, kuri dalinai pavyko. 
Toliau jie pradėjo tarties su 
skulptorium, kad jis paliktų 
savo vieną biustą, būtent, 
“Artoją,” kuriam jie yra pa
rapinę vietą vienam iš dailės 
muzėjų Bostone. Skulptorius 
sutiko, bet už savo kūrinį pa
reikalavo iš minėtų dailės 
įkainuotojų vieną tūkstantį 
dolerių.

Aišku, imant visus Naujo
sios Anglijos biznierius ir pro- 
fesijonalus, kurių čia yra dau
giau kaip pora šimtų, tai la
bai maža suma pinigų — tik 
po penkinę — ir tūkstantis. 
Antra vertus, čia kaip tik ir 
buvo proga mūsų vertelgoms 
ir profesijonalams parodyti, 
kad jie pažįsta kultūrą ir no
ri, kad ją pažintų ir jų palai
kytojai. O už vis labiausia, 
kad šis kūrinys yra produktas 
mūsų tautiečio, kuris atvaiz
duoja Senos tėvynės valstiečio 
nuskurusį gyvenimą. Bet taip 
neįvyko. Jų komitetas pradė
jo krikti,'kaip Grigo bitės.

Gruodžio 4 d. Mass. Valsti
jos Lietuvių Bendras Frontas 
laikė savo metinę konferenci
ją, į kurią delegatai suvažia- 
tb, atstovaudami 64 organi
zacijas. Į šią konferenciją at
silankė lietuvių radio vedėjas 
fyonas Minkus, kaipo Rimšos 
komiteto narys. Ponas Min
kus nurodė, kad “Artojas” 
jau du metai “aria” Ameri
koj lietuvišką dirvą, o už šį 
“artoją” skulptoriui niekas 
ftedavė nei cento. Ponas 
įlinkus savo ilgoj kalboj nu
rodė, kad komitetas skulpto
rių suvylė ir pats Minkus jau
čiasi labai prastai ir, girdi, gė
da puola ant visų Naujosios 
Anglijos lietuvių. Toliau po- 
lias Minkus atsišaukė, kad 
bendras' Frontas pasiimtų šį 
darbą ant savęs, o jei ne, tai 
ftąd padarytų finansinę' auką.

Delegatai, plačiai apkalbėję, 
priėjo prie išvados, kad nei 
komitetas, nei pats skulptorius 
pirmiau nematė reikalo kreip
tis į Bendrą Frontą, todėl ir 
Įiubalsavo šį sykį nieko neau
kauti. Po nubalsavimui, dar 
ponas Minkus pasiėmė balsą ir 
net rūsčiai pasibarė už neau- 
■avimą.

Kas liečia šitą visą daly
ką, tai ponas Minkus be rei
kalo pyksta ant Bendro Fron
to.

Baigdamas dar norėčiau 
ponui Minkui priminti, kad jis 
A'emanytų, kad progresyvė vi
suomenė ir Bendras Frontas 
heįvertina skulptoriaus kūrinio 
ir tik todėl tam tikslui neau
kauja. Niekas kitas taip ne- 

kultūros kūrinių,

kaip progresyvė visuomenė ir 
mūsų spauda, ypatingai “Lais
vė”. Niekas kitas taip ne
bando kooperuoti su geros va
lios profesijonalais ir biznie
riais, kaip mes ir mūsų spau
da. šiame atvejyje mes pono 
Minkaus nekaltinam, dar pa- 
gerbiam už jo tokį didelį pa
sišventimą dėlei lietuviškos 
kultūros. Bet ponas Minkus 
turėtų suprasti, kokiose pozici
jose ir ribose stovi pats Ben
dras Frontas. Jaunutis.

KĄ GALI PASAKYT 
KUNIGAI

'Netinka sakyt ar rašyt, 
kad kunigai apie dievą tiek 
žino, kiek paprasti darbi
ninkai. Kunigai, žydų senie
ji, išrado sau dievą pagal 
reikalą viešpataujančios 
klasės tų laikų. Vėliau nau
ji žydai arba nauja, žydų 
gentkartė išrado senam die
vui sūnų po vardu Jėzus 
Kristus arba išganytojas 
viso svieto ir prie jo pridė
jo dvasią šventą. Tą išrastą 
trilypį dievą išpažysta visi 
krikščionys. Kunigai semi
narijose mokinami, kaip tas 
dievas tapo išrastas ar pa
gamintas; kokią turi reikš
mę link žmonių; kokia to 
dievo valia ar norai ir kaip 
tą valią ar norus pravesti 
tarp žmonių. Tuos dalykus 
gerai žino kunigai, bet jie 
negali pasakyt tai papras
tiems žmonėms. Bile kuni
gas, kuris pasakys teisybę 
kas yra dievas, bus paties 
dievo-bažnyčios apšauktas 
paklydėliu ir jo kunigystė 
panaikinta. Tik kunigas, 
pasitraukęs arba atsiskyręs 
nuo dievo-bažnyčios, gali iš
aiškinti, kas yra dievas, 
dangus ar pekla. Yra žmo
nių, kurie seminarijose ku
nigystės mokinosi, bet ne
tapo kunigais; yra žmonių, 
kuriems jauni kunigai pa
šnabždomis pasakė, kad 
dievas tapo išrastas gudrių 
žmonių naudai viešpatau
jančios klasės; kad toks 
dievas yra kunigų įrankis 
laikyt biednus darbo žmo
nes paklusniais savo po
nams.

Pasitraukęs nuo dievo- 
bažnyčios, drąsus kunigas 
V. Dembskis, savo knygoje: 
“Zs ko kyla melai ir viso
kios skriaudos žmonijoj?” 
išaiškina seno ir naujo die
vo išradimus seno ir naujo 
testamento kunigų klastas 
ir religijos reikšmę abelnai. 
Kurie nusistatę arba pagei
dauja dažinot, kaip tapo iš
rastas dievas Jahova ar Jė
zus Kristus ir kas yra reli
gija ir kam ji tinka, per
skaitykit kunigo V. Dembs- 
kio minėtą knygą.

Nežinau, ar virš minėtų 
knygų yra bent kur parda
vimui. Jeigu nėra, tai lais
vamaniai privalo tą knygą: 
įsigyti: prenumeratos keliu 
atspausdinti naujų.

Kita kun. V. Dembskio 
knyga “Inkvizjcija arba at
pirkimas žmonių nuo šėto
no” talpina savyje išaiški
nimą trilypio dievo arba 
traicės. Ta knyga buvo at
spausdinta “Vienybės Lie
tuvninkų” spaustuvėje. Gal 
jų dar yra ten. Katalikai 
turėtų susidomet laisvų 
žmonių pareiškimais, kad 
kunigai negali pasakyt tei
sybės apie dievą, dangų ar 
peklą, arba apie religiją, 
kol jie yra kunigai. Kuni
gai skelbia žmonėms tik tą, 
ką jiems prisako skelbti 
dievas — bažnyčia. K. A.

Tokio. — Japonijos val
džia labai pyksta ant Junge 
tinių Valstijų, kad jos da
vė 25 milionus dolerių kre
dito Chinijai.

naujas SSSR vidaus reikalų 
liaudies komisaras, užimąs 
vietą Ježovo, kuris nesenai 
pasitraukė.

Baltimore, Md.
Gruodžio 7 d. įvyko Lietuvių 

Kriaučių 218 lokalo metinis su
sirinkimas Lietuvių Svetainėje. 
P. Jaras paskelbė susirinkimui, 
kad šiandien bus nominacijos į 
lokalo valdybą ir kad nominaci
jos bus vedamos po senovei, tai 
yra, senosios valdybos narių 
nereikės nominuoti. Ir paskui 
pervedė susirinkimą vesti vice
pirmininkui V. Pečiuliui. Pe
čiulis užėmęs pirmininko vietą 
pareiškė, kad jis paskirs du di
deliu vyru, kaip > balsų skaity
toju. Ir paskyrė J. Kairį ir Mi- 
kušauską.

Paskui užklausė Jaro, ar jis 
palaiko kandidatūrą ant pirmi
ninko. Jaras atsakė, “taip, pa
laikau.” Ir taip liko visa senoji 
valdyba nominuota. Tai yra, 
ant baloto bus visi vardai.

Rumford, Me.
Pas mumis šiais metais Ka

lėdų senukas paliko taip skū- 
pus, kad darbininkams Ox
ford popieros kompanija 4 
dienas teduoda dirbti. O kaip 
kokie skyriai gauna tik vie
ną ar 2 dienas per savaitę 
dirbti. Taigi, šiais metais Ka
lėdos visai nelaukiamos, nes 
darbininkai neturi ant Kalėdų 
savo vaikams poros pančeke- 
lių nupirkti, o apie ’geresnį 
maistą dėl Kalėdų, paprastai, 
kaip darydavom, tai nei pa
manyt nereikia.

O dalykas tame, kad ponas 
Cizunas ir kompanija labai 
mandriai daro. Susitarė su uni
jos lyderiais pereitą vasarą, 
apkarpė savo darbininkams 
algas ir pagreitino mašinas. 
Jie padarė sutartį su unija, 
kad nuo sausio pirmos ati
duos atgal tą dalį algų, 
katrą buvo atėmę pereitą 
vasarą. Tikrenybėje gi, tas 
netaip atrodo. Matai, vasaros 
laiku dirbtuvė dirbo 5 ir 6 
dienas, o, kai kurie skyriai 
dirbo net 7 dienas be sustoji
mo. O dabar padarė “sieką”.

Kompanija nori padaryti, 
kad darbininkai dirbtų dar še
šis mėnesius už tas pačias al
gas.

Bet darbininkai visai kitą 
giesmę giedą. Jie mano Fede
racijos uniją trenkti šalin ir 
paimti C.1.0. arba, jei ne, sa
vo atskirą uniją ir duoklių 
niekur nesiųsti, bet laikyti pi
nigus pas save, idant streikui 
ištikus būtų prie rankos. Taigi 
dabar tiek težinom, artima at
eitis parodys, kaip ištiesų bus.

Dabar kas link atskiros uni
jos. Draugai, nedarykim taip.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūšų Mieste

Sunkiai sirgo M. Kuokalinė. 
Ilgoką laiką išgulėjo ligoninė
je. Dabar randasi namie ir 
jaučiasi geriau.

Serga Anna Kaminskaitė. 
Guli ligoninėje.

Serga H. Maslauskienė. Gu
lėjo ligoninėje, dabar randa
si namie.

Serga L. Katilienė ir Simo-

se. Tai nepagirtinas atsineši- 
mas, nes užkandžių buvo pa
gaminta visiems pasižadėju
siems. Keletas pasižadėjusių 
ir nedalyvavusių yra jau da
vę keletą dolerių. O jeigu 
visi tą padarytų, tai būtų ste
bėtinos finansinės pasekmės. 
Nes tas atsilankiusių būrelis 
su viskuo sukėlė virš $40. Tai 
ženklas nuoširdaus parėmimo 
KP.

| Valgius padėjo gaminti dd. 
E. Duobienė ir černauskienė.

naitienė. Randasi namie.
Minėtos draugės yra Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo 
6 kuopos narės.

Serga Juozas žvirblis, Lie
tuvių Svetainės bordirektorius. 
Jis sirgo sunkiai, gulėjo ligo
ninėj. Dabar randasi namie.

Dar tebeserga P. M. Mikala
jūnų sūnus Petras, kuris buvo 
labai susižeidęs koją bežais
damas bole. Turėjo operaciją 
ant tos kojos. Jo tėvai buvo 
labai susirūpinę tuomi. Bet 
jaunuolis eina geryn.

Ir kitą jaunuolį patiko nelai
mė, tai Plėsčių sūnų. Plėsčiai 
gyvena ant Stella Road far- 
mos, netoli šio miesto. Minė
tas jaunuolis šautuvu persišo
vė koją ir taip labai susižei
dė, kad turėjo jam tą koją 
nupjauti. Jaunuolis tėra 18 
metų. Tai labai skaudi ne
laimė. Jaunuolis Plėsčius yra 
giminaitis draugės K. Karo- 
sienės, kuri gyvena Californi- 
joje. Nuo savęs išreiškiu jam 
giliausią užuojautą.

Taipgi vėlinu visiems ser
gantiems draugams ir drau
gėms greitai pasveikti.

J. K. Navalinskiene.

---- O—

Electric-Gas Co. pasimojo 
pakelti visiems vartotojams po

Rochester, N. Y.
žinote gerai, kad pinigas la
bai smailus daiktas. Kada iž
das turės kelis šimtus dolerių, Į 
tai viena ar dvi ypatos gali kešius įvyko vakarėlis padėti 

, kol surado kitą kandi-' savo naudai suvartoti. O antra sukelti fondą Komunistų Par- 
• ~ ’ - * —dėl streikų sutaupyt atški- tijos skyriui, parsikvietimui

- - - - KP generalio sekretoriaus• E.
kad vesti kovą prieš niilioninę Browderio paminėjimui Leni- 
kompaniją. O gali pasitaikyti,;110 mirties.
kad‘nepakeliamos sąlygos ga-

Į pirmininko vietą buvo no
minuotas ir J. Stonys, progre- 
syvis žmogus. Tas labai nepa
tiko lokalo vadams. Tai turėjo 
vargo, 
datą prieš J. Stonį. Čia vice
pirmininkas laiko ilgai nomi- ra grupelė nelabai daug galės 
nacijas atdaras, bet niekas iš 
narių nenori kandidatuoti prieš 
Stonį. Na, pagaliau

Vakarėlis, Vertas Paminėjimo
Gruodžio 10 d. pas dd. Be-

apsiėmė V. Pakvietimus atliko d.
Montvila. Tada ėjo balsavimas. 
Kai buvo paklausta, kas balsuo
ja už Stonį, buvo pakelta di
delė didžiuma rankų. Skaityto
jai “suskaito” ir susiėję pasi
taria, kiek jie balsų turi. Pas
kui pirmininkas paklausia, kas 
sutinka su Montvilo kandidatū
ra. Daug mažiau rankų iškyla į

Ii privesti darbininkus prie 
kovos. Ot ir pabaigta, ir 
grįžk viską pralaimėjęs. Fa
brikantai to ir laukia.

Draugai, mes turim stiprią 
uniją C.1.0. Imkim tą uniją. Ji 
turi stiprų iždą ir kovai iški
lus, galėtų daug pagelbėti. 
Paimkime tokį pavyzdį. Atėjo

Bekešienė. Pasižadėję bu
vo arti 50 asmenų. Bet atsi
lankė mažai daugiau kaip pu-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

LLD 54 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 21 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Visi na-

50c į mėnesį daugiau, kaipo 
minimumą, kas sudarytų virš 
pusės milijono įplaukų dau
giau. Vartotojai subruzdo 
protestuoti ir nuo smarkumo 
protesto priklausys, ar kompa
nijai išdrįs kelti, ar ne.

Gatvekarių kompanija irgi 
buvo pasimojus pakelti fėrą ir 
ftedėlinius pasus nuo $1 iki 
$1.25. Bet pasipylus protes
tams, kompanija atšaukė ir 
paskelbė, kad nedarys pakėli
mo. - Vincas.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Che \lei Avė. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dvicmis Savaitėmis .

Nuo $20.00 ir aukštyn

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 I
=«:>...... ■ ...........------------------ ....... ■

viršų. Du dideli vyrai vėl “su
skaito” ir vėl sueina pasitarti, 
kiek balsų turi, vietoj tiesiai 
pranešti pirmininkui kiekvie
nas atskirai, kaip paprastai es
ti demokratiškai vedamuose 
balsavimuose daroma. O paskui 
pirmininkas sudeda atskirų 
skaitytojų balsus ir paskelbia, 
kiek iš viso esti už tą kandida
tą balsų paduota.

Tada Pečiulis perduoda susi
rinkimą Jarui vesti, nepaskel
bęs, kuris kandidatas laimėjo 
nominacijas. Tada nariai pa
reikalauja, kad Pečiulis paskel
btų, kiek kuris kandidatas ga
vo balsų. Na, ir jis paskelbia, 
girdi, už Stonį paduota 24 bal
sai, o už Montvilą 34. Ir taip 
buvo baigtos tos nominacijos.

Aš girdėjau,, kaip A. žemai
tis, atsisukęs į Kairį, užklausė, 
“Kodėl, Kairy, taip neteisingai 
balsus paskelbėte?” O Kairys 
atsakė, dar . didžiuodamasis, 
“Ir aš žinau, kad neteisingai.”

Galutini viršininkų rinkimai 
įvyks gruodžio 21 d. Visų 
kriaučių pareiga dalyvauti.

Kibirkštis.

Šaukia Vokiečius Naikint 
Žydus "Šventa Ugnim”
Berlin. — Julius Strei

cher, aršiausias žydų prie
šas, nukalbėjo, kad jeigu 
kitos šalys kariaus su Vo
kietija, tai, girdi, jos bus 
“žydų įrankiai.” Todėl jis 
šaukia “kiekvienų vokietį” 
slopint žydus “ugnim na- 
ziškos dvasios.”

inšiūrinco pardavėjas pas 
žmogų ir siūlė paimti inšiū- 
rincą. žmogelis klausia agen
to : Tai pasakyk, kiek mano 
amžiaus reikėtų mokėti į sa
vaitę ? Agentas pavartė kny
gelę ir sako: už keturis šim 
tus dolerių, turėsi mokėti 50 
centų, žmogelis spjovė ir sa
ko : Geriau aš pats tą 50 cen
tų į banką padėsiu, kol . aš 
mirsiu, aš dar daugiau pasi
dėsiu, kaip $400. Bet jis gavo 
atsakymą: O kas atsitiktų, jei 
tamsta už savaitės numirtum, 
tai paliktum tiktai 50 centų! 
O čia tamstos šeimyna gautų 
400 dolerių.

Taip gali atsitikti ir su at
skira unija.

Senas Rumfordietis.

riai ir narės malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1939 meatms. Pra
šome ir nepamiršti užsimokėti užsi
likusias duokles. —■ P. Poškus, kp. 
sekr. (297-298)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugija rengia pasi

linksminimo vakarą, 25 d. gruodžio, 
Kalėdų vakare. Taipgi rengia ir 
naujų metų pasilinksminimo vaka
rą. Abudu parengimai bus Gedemi
no Draugijos Svet., 575 Joseph Ave. 
Per abu parengimus grieš Apta- 
šinsko orkestrą. Įžanga veltui.

(297-299)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. susirinkim'as įvyks 

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

B
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VARPO KEPTUVE

Darbininkę Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

Darbininkų Kalendorius turi daug raštų ir įdomių 
paveikslų. Taipgi visokių informacijų jame rasite. 
Saulės ir mėnulio užtemimas, apie seniausius ir di
džiausius miestus visuose kraštuose, kiek kur gy
ventojų ir tt.

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 
kurie ims nemažiau 5 kopijų, duodama po 20c. ko
pija.

■
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“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

c
5

į
>

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 keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies; Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rollš.

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

Varpas Bakery 3642 Stagg Street Brooklyn, N. \.



Kalėdų Muzikos Vakaras Aido Choro Nariai!

Tai didžiausia, geriausia, žemiausia kai
nuojanti, labiausia PATIKIMA
Likerių Krautuvė BrookJyne

Jūsų Taksai

MANHATTAN LIQUOR
Kur Link Eina Klaipėda?

■ ta.

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

amu- 
labai

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

ne
eina
na

ta u-

Kiekvienų sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras . kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

su
su-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks

St. Nariai, visi dalyvaukite susirin
kime. — P. Višniauskas, Sekr.

(297-298)

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

sa-
A7.

Aido Choro nariai, nepa
mirškite,, kad šį trečiadienį, 
gruodžio 21, 8 vai. vakare, 
bus choro repeticijos. Šios re
peticijos yra prisirengimui 
prie mūsų operetės “Išeivis”, 
kurią rųes perstatysim sausio 
15-tą, 1939. Tad visi būkite 
laiku, kad mes galėtume tu
rėti gerą repeticiją.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stotiesnu- 

laikraščio 
paskelbtą

CHARLES 
UP-TO DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

nepasiekta. Manoma, kad 
nicijos šmugelis buvęs 
platus. O tas firmai buvę len
gva, nes ji pirmiau šmugelia-| „ ,
vo nelegaliais alkohohskais ge-. gapnlo-Vaiginio salėje, 147 Thames!

LAISVE Antrad., gruodžio 20, 1938

NeuYorko^/a^feli nli» Švenčių Sezonu Pirkitės Sau

Penktadienį, gruodžio 30 d., 
8:30 vai. vak., Am. Liet. Mu
zikos Menininkų Draugija ren
gia savo pirmą muzikos vaka
rą. Koncertas įvyks Susivieni
jimo Salėje, 197 Grand St., 
Brooklyne.

Jau buvo pranešta, kad ši 
draugija užsibrėžė didelį dar
bą ir nutarė rengti koncerti
nius vakarėlius kas mėnesį. 
Turime garbės pranešti, kad 
gruodžio 30 d. programe da
lyvaus labai talentinga smui
kininkė iš Great Neck,—p-lė 
Marg. Digriutė.

Taip pat gi dalyvauja jau
nutė—M i 1 d red ž u d ž i utė-gab i 
pianistė. Kazys Hoffmanas ne 
pirmą sykį dalyvauja mūsų 
parengimuose ir vis atsižymi 
artistiškai.

Lietuvos Dainos Ensemblis, 
taip-gi išpildys keletą klasinių 
kūrinių ir labai tinkamai 
(Kalėdų metu) sugiedos kele
tą kalėdinių giesmių.

Kviečiame visus atsilankyti. 
Įėjimas 50c. Prašome nesivė- 
luoti, nes programa prasidės 
lygiai 8:30 vai. vak. Po pro
gramos bus šokiai.

Ne tik mes, lietuviai, bet ir 
visa amerikoniška visuomenė 
šiandien gyvai susidomėjus 
Klaipėdos klausimu, 'jau 
kalbant apie Europą, kur 
žūt butinė dvikova tarp 
zizmo oktopo ir mažesnių
tų. šiandien visur klausiama: 
Kur link eina Klaipėda? Ir 
nelaukiant pridedama: Kur 
link eina Klaipėda, ten link 
eina visos Lietuvos ir jos ne
priklausomybės likimas.

Kokia ištikrų šiandie Lietuvos 
padėtis? Kokiu būdu ji gali 
gelbėtis nuo nazių baisūno? 
Ir daug kitų klausimų bus aiš
kinama rytoj vakarą, gruod
žio 21 d., įvyksiančiose Lietu
vių Komunistų Kuopos prakal
bose. Kalbės R. Mizara ir A. 
Bimba. Prakalbos bus Liet. 
Am. Pil. Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 7 :30. Įžanga nemokamai.

Įsitėmykite! Prakalbos bus 
. Kliubo salėje, o ne “Laisvės”, 
kaip vakar per klaidą buvo 
pažymėta.

Unija Gavo Sutartį
iCIO unija skelbia sutartį 

Greenwood kapinių vedėjais. 
Mokės už 400 nedarbo apdrau- 
dą, nors kapinės įstatymu nuo 
to paliuosuojamos. Garantuoja 
6 dienų darbą į savaitę 
viems ir 3 dienų darbą 
niems duobkasiams ir 
nuo $5.50 iki $7.33 į
duobkasiams ir mašinistams.

SU

pasto- 
laiki- 
algas 
dieną

Atvyksta New Yorkan
Naujai išrinktas į senatorius 

kalifornietis naujadalybininkas 
Downey atvyksta į rytines val
stijas ir pirmas jo pasirodymas 
bus Amerikos Studentų Unijos 
konvencijoj gruodžio 27, Hip
podrome teatre, N. Y.

Šiandien, Laivu Ausonia, Sugrįžta 230 Veteranų; 
Grįžta Vytautas Zablackas, Juozas Nedvaras, 

Wesley Mikalauskas ir Stanley Motiejūnas
Antradienį, gruodžio 20-tą, 

prieš pietus, sugrįžta antra ir 
didžiausia grupe Ispanijos ve
teranų po paliuosavimo visų 
Tarptautinės Brigados karių iš 
karo tarnybos Ispanijoj, šioj 
grupėj yra 230 veteranų. Pir
mesnėj, sugrįžusioj pereitą 
ketvirtadienį, buvo 149 vete
ranai, tame skaičiuje ir lietu
vis Jonas Saveikis iš Clevelan- 
do.

Gauta telegrama, kad 
šiuo būriu, laivu Ausonia, 
grįžta sekami lietuviai:

Wesley Mikalauskas, 
Rockford, Ill.

Stanley Motiejūnas, jaunuo- 
jis iš Paterson, N. J.

Juozas Nedvaras, chicagie- 
tis, žymus darbuotojas, “Vil
nies” redakcijos ir spaustu
vės darbininkas.

Vytautas Zablackas, buvęs 
“Laisvės” Jaunimo Skyriaus 
redaktorius, Brooklyno darbi
ninkiškų organizacijų narys ir 
darbuotojas. Lietuvos Draugų 
Komiteto pirmininkas, po iš
buvimo Ispanijoj virš pusant
rų metų.

Laukiama ir daugiau lietu
vių, bet jų vardų dar negau-

Dalyvaukit Sutikime
Didvyriškiems demokrati

jos gynėjams sutikt šaukiama 
masinė demopstracija. Po pa
sitikimo, sykiu su veteranais 
bus m aršu oj am a į Madison Sq. 
Park.

Sutikimo demonstracija tu
ri dvigubą tikslą: tinkamai su
tikt didvyriškus kovotojus ir 
pradėt stiprią kampaniją už 
nuėmimą embargo nuo lojalis- 
tų Ispanijos, nes tik tokiu bū
du bus užtikrinta apgynimas 
Ispanijos demokratijos, už ku
rią tie didvyriški kovotojai 
tiek daug paaukojo, o dauge
lis ir galvą padėjo, likosi am
žinai ilsėtis Ispanijoj.

Kiekvienas, kam galima, 
dalyvaukite sutikime!

Tikimasi, kad tūkstančiai 
nevvyorkiečių, tame skaičiuje 
ir gražus būrys lietuvių, pasi
tiks didvyriškus demokratijos 
gynėjus.

Ausonia, Cunard White Star 
linijos laivas, kaip pranešama 
iš linijos raštinės, pribus 1 vai. 
per pietus. Sustos West 14th 
St. doke, New Yorke. Priva
žiuojama gana arti miestavos 
8th Avenue ir BMT 14th St. 

linijomis.

Certifikatai Aukojusiem 
Dienos Alga

Komunistų Partija išleido 
specialius certifikatus/ kurie iš
duodami visiems apdovanoju
siems Komunistų Partijos, 
spaudos ir mokyklų budavojimo 
fondą su dienos alga švenčių 
metu. Lietuviai, kurie išgalėtų 
tą padaryti, prašomi apdovanot 
partiją per Lietuvių. Komunis
tų Kuopą. Jos susirinkimai bū
na pirmadieniais “Laisvės 
15 j.

Su Pilniausiu Pasitikėjimu iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
Grand Street, kampas Roebling Street

Coster Firmos Sukčiai Gabeno 
Fašistam Amuniciją

Sąryšyje su McKesson & Ro
bbins Drug Co. skandalu, pa
tirta, kad jų suktybės lėšavo 
ne tik apie $27,000,000 Ameri
kos visuomenės taupmenų. Kas 
gi žino, kiek gyvasčių žuvo be- 
sigydami sufušeriuotais vais
tais?

Vien iš tos firmos buvo at- 
imta-konfiskuota 576 buteliai 
netinkamos quininos. Kiek pra
ėjo tos kompanijos nesučekiuo- 
tų, nepatikrintų vaistų? Kiek 
praeina kitų Wall Stryto bro
liukų panašių fušeriavimų, suk
tybių? Costeris-Musica ir Wall 
St. yra dvynukai. Jis mokinosi 
nuo Wall St. ir tarnavo jam, 
Wall Strytas Costerį glaudė, jo 
kriminalius rekordus užglostė, 
su juo bendradarbiavo.

Šiomis dienomis laukiama 
areštuosiant žymų Wall Stryto 
finansięrių, kuris esąs įveltas 
Costerio ir Ko. suktybėse.

Tarnavo Fašistam.
Kiekvienam sukčiui meilus 

fašizmas. Fašizmas reiškia at
viram ir slaptam engimui, suk
tybėm ir priespaudai laisvę ir 
sukčiam pelnus. Jis patiko Co- 
steriui ir Ko. Esama davinių, 
kad jie šmugeliavo amuniciją 
fašistams po vaistų antspaudo- 
mis. Amerikos sukčių šmugelis 
daug padėjęs Frankui kariaut 
prieš lojalistus.

Tyrimas tęsiama ir federaliai 
tyrinėtojai pripažįsta, kad tik 
paviršius to skandališko šmu
gelio pradrėksta, gelmių dar

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. 
PRADŽIA 8 VAL. VAKARO. ĮŽANGA 75 CENTAI.

Likeris-degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei jūs pirksite ją iš

'Special
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Komunistų Partijos New 
York o Valstijos Komitetas 
praneša išleidęs brošiūraitę 
anglų kalboj, užvadintą “Your 
Taxes — An Explanation and 
Program.”

Labai įdomi ir taksų mokė
tojams (kuriais oficialiai ir ne
oficialiai visi esame) labai svar
bi. .Kam prieinama anglų kalba 
—įsigykite. Iš brošiūraitės 
svarbių ištraukų tilps sekamo
se “Laisvės” laidose. Tėmykite.

rimais, paskui savo beverčiu 
plaukų tonikų. Tie keliai ir ry
šiai lengva buvo panaudot kitai 
prekei—amunicijai.

Paleido Melus.
Dalykų žinovai griežtai 

ginčijo Hearsto 
“Sunday Enquirer 
burbulą, būk siųsta amunicija 
“Ispanijos Raudoniesiems.” Jie 
sako, kad “tai yra paika paša- Mass, 
ka.”

Nežiūrint daugybės iškeltų arba 
faktų apie sukimą publikos 
sufušeriuotais vaistais, apga- 
vingais garsinimais ir įvairiais 
būdais, vaistų firmos susidėjo 
su visomis priešnaujadalybinė- 
mis spėkomis Kongrese, kad 
nedaleist pravest įstatymų ap
saugojimui publikos. McKesson 
firma visuomet buvo priešaky
je kovų 
į trustų

PAJIEŠKOJTMAI
Pajieškau apsivedimui pasiturin

čios merginos arba našles 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, 

(294-299)
Pasirandavoja du kambariai pas 

lietuvius. Galima būt vedusi pora 
i pavieniai. Savininkas namie 

nuo 6 vai. vakaro iki 9 vai. vaka
ro. Kreipkitės pas A. Večkj, 408 
Grand St. (dvejais laiptais), Brook
lyn, N. Y.

prieš valdžios 
reikalus.

kišimąsi

MIRE
Naudis, 45Anna 

žiaus, mirė šeštadienį,
am- 

gruo- 
džio 17, Cumberland ligoninė
je. Gyveno 40 Division Ave. 
Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 20 d., Mt. Olivet 
(Alyvų Kalno) kapinėse. Kū
nas pašarvotas Garšvos kop
lyčioje, 231 Bedford Ave.

m.

Baltrus Medelis, 65 m. am
žiaus, mirė sekmadienį, gruo
džio 18, 759 Halsey St. Lai- 
tuvės įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 22 d., šv. Jono ka
pinėse. Kūnas pašarvotas po 
viršminėtu antrašu.

Jis paliko nuliūdime žmo
ną Anną, sūnų Joną, dukteris: 
Anną, Helen Venis, / moteris 
Frano Venio, anūkę Helen, 
dukterį Matildą Belskie, žen
tą John Belskie, anūką John, 
seserį Mary Marchaitis, brolį 
Motiejų Medelį ir brolį An
taną Lietuvoj, ir dvi seseris 
Gendrę ir Magdę.

Virš minėtomis laidotuvė
mis rūpinasi graborius J. Gar
šva.

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

Mateušas Simonavičius

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

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.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai, gali

ma pusiau vartoti kuknią. Kamba- 
! riai garu šildomi, yra karštas van- 1 
duo ir kiti vėliausi įtaisymai, Elek- : 
trą ir gasą užmoka savininkas. Ron
da $25.00 j 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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

STREET168 GRAND 
Brooklyn, 

Tel. Evergreen 8-7171

Tinkamiausia Kalėdoms Dovana!
Pasirink geros kokybės čeverykus savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems iš lietuviškų krautuvių, tokia do
vana nuolat primins apie nuoširdų jųjų parūpintoją ir 

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

Bridgewaterio Lietuvių Darbininkų Išdirbystes, 
tikrai geros kokybes avaline.

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

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

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

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

RHEA

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian* 
Swimming Pool, Fresh

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

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

Sun. all day and night

Tel. Evergreen 7-2875 L-1S70

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtines 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

O
Icabd

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

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




