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^Daugiau Vienybės. 
Oregon ir Washington. 
Hollywood Artistai. 
Draugas J. Valeckas.

Rašo L. Prūseika.

♦ Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Savo darbą Los Angeles, 
San Francisco ir Oaklande 
jau pabaigiau. Šias pasta
bas rašau Oregon City. 
Šiandien vakare (18 d. gr.) 
čia turėsime prakalbas, į 
kurias sueis Oregon City ir 
Portland lietuviai. Per abu
du miestu lietuvių čia ne
bus daugiau kaip 35 šeimy
nos.

Nuo San Francisco iki 
Oregon Cty — 750 mylių. 
Kelionė ilga, o lietuvių ma
žai. Bet savo daugumoj jie 
mūsiškiai žmonės — vilnie- į 
čiai ir laisviečiai.

♦ 4s

Jei keliais posakiais api
budinti padėtį Californijoj, 
tai vyriausi požymiai yra 
šie: Smarkiai auga sąjūdis 
už darbininkų vienybę. Ca
lif orni jos sostinėj Sacra
mento Darbo Federacijos 
unijos sudarė bendrą veiki
mo centrą su CIO unijom. 
Tas pats įvyko ir Stockto- 
ne. Bendro veikimo 
matosi visur.

Sausio pradžioj 
Darbo Nepartinės 
Konvencija, kurioj 
vaus daugelis lokalų
rikos Darbo Federacijos.

Californijos jaunieji de-į 
mokratai nesenai atlaikė' 
savo konvenciją. Ta kon
vencija visu šimtu nuošim
čių pasisakė už naują daly
bą. Jaunieji demokratai 
smarkiai organizuojasi. * * *

Tuoj po naujų metų Ta
rnas Mooney veikiausia, bus 
paliuosuotas. Apgynimo ko
mitetas ir advokatai smar
kiai darbuojasi, kad parau
ti visas legales pinkles, ku
rias gali užtaisyti reakcio
nieriai. Už Mooney paliuo- 
savimą stoja naujai išrink
tas gubernatorius Olson ir 
vice-gubernatorius Patter
son.

San Francisco ir Los An
geles Amerikos vokiečių 
kultūros'lyga, kuri atsto
vauja įtakingus sluogsnius 
progresyvių vokiečių, pasi
sakė už ekonominį boikotą 
Vokietijai.

San Francisco didžiulė 
. kinų kolonija boikotuoja A. 

P. Giannini bankinį trustą. 
Giannini—Californijos ban-
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FAŠISTŲ PAVEIKTA ARGENTINA, BAN- Mussolinis Panaikino 1935 Mėty Sutartį su SUKILIMAI PRIEŠ FRANCO SUSTABDĖ 
DO SUKELT LOTYNIŠKĄ AMERIKĄ " ' ‘ —

PRIEŠ JUNGTINES VALSTIJAS
 a-------------------------------

Lima, Peru. — Konfe-1 
rencijoj atstovų iš šiauri
nės, Centralinės ir Pietinės 
Amerikos, delegatai Ar
gentinos stengiasi sumušt 
Jungtinių Valstijų pasiūly
mą, kad visos amerikinės 
šalys veiktų išvien, idant 
atremt bet kokį karinį už
puolimą iš Europos ar Azi
jos.

Argentinos valdžia yra 
stipriai paveikta Hitlerio ir 
Mussolinio, ir prieš Jungti
nių Valstijų pasiūlymą ji
nai perša' tik silpną, dvejo-

Francija - Stato Jai Savo Reikalavimus FAŠISTŲ OFFNSYVĄ; 800 OFICIERIŲ ■

■
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žymes janų savo pareiškimą, kad 
“svetimųjų pavojus palie
čia visas” Amerikas. Ar-įvyko

daly- 
Ame-

gintinos delegatai nori pra- 
vest mintį, būk ir Jungti
nės Valstijos gręsiančios 

j respublikoms Cen tralinė j e 
Į ir Pietinėje Amerikoje.

Bet *dauguma tų respub
likų atstovų, kaip praneša
ma, yra linkę priimt Jung
tinių Valstijų pasiūlymą, 
nors Argentina jį ir atmes-

Anglijos valdžia pataria 
Argentinai remt Jungtinių 
Valstijų planą.

Italijos Laivynas Galėsiąs 
Viršyt Francijos Laivyną
Paryžius.—Francija sta

tydinasi keturis karo did- 
l laivius po 35,000 tonų įtal
pos, du 18,000 tonų išve- 
žiotojus karinių lėktuvų, 
tris 8,000 tonų šarvuotlai
vius ir daugiau kaip 120 
naikintuvų, submarinų ir 
kitų mažesnių karinių lai- 

, vų, — viso 340,000 tonų 
įtalpos.

Bet Italija budavojasi 
naujus karo laivus greičiau 
negu Francija, o Vokietija 
dar greičiau; ir jeigu Fran-

kininkų karalius. Bankinin- ’ cPa ^ar nepasmarkintų sa
kų suvažiavime tas ponas vo ^aro laivų statybos, tai 
pasisakė už Japoniją. Dėl P° 1940 metU Italijos kari- 
to jam ir paskelbtas boiko-!nis laivynas jau viršytų

1 Francijos laivyną.
« * *

90 nuošimčių Hollywoo- Milžiniška Minia Chilėj Pa-
< do artistų yra demokratijos 

šalininkai. Jie sukūrė įta
kingą komitetą kovai už de
mokratijos idealus. Jų su
manymu, pradėta rinkti pa
rašai po deklaracija, kad 
Vokietijai būtų paskelbtas 
boikotas.

Manoma
20,000,000 parašų. (Per visą 
šalį). Grupė žymių artisčių 
paskelbė boikotą japonų šil
ko gaminiams. Japoniškų 
šilkinių pančiakų daugiau 
nenešiosią.

Štai kodėl 
Dies’o komitetas

sitiko Ispanijos Vadą
Santiago, Chile. — 100,- 

000 žmonių 
mi sveikino 
lecio Prieto, 

: diečių- vadą,
Prieto atstovaus Ispani- 

surinkti bent jos iškiimėje šį šeš-

demonstruoda- 
atvykusį Inda- 
Ispanijos liau-

y

raganinis 
žiūri į 

Hollywoodą, kaipo į “rau
donųjų centrą.”

* * *
Bendrai imant, Celiforni- 

joj nuotaika gera. Ta Paci-
- 'JKT ’i-

(T^sa ant 4-to pusi.)

Anglijos Valdžia Mulkina Pi
liečius Kas Liečia Paramą 

Generolui Franco’ui

Paryžius. — Italijos val
džia pranešė, kad jinai pa
naikina 1935 m. sutartį su 
Francija.
Oficialiai Italijos Reikala

vimai Franci j ai
Mussolinis rengiasi ofi-

cialiai išstatyt Italijos rei
kalavimus Francijai. Dalis 
tų reikalavimu išplauks iš 
1915 metų sutarties, pagal 
kurią Italija prisidėjo prie 
Francijos ir Anglijos karo' 
prieš Vokietiją.

AREŠTUOTA; DAUG SUŠAUDYTA
1

Čechoslovakija Atidavė Na- Barcelona, Ispanija.
Pranešama, kad įvko žmo-ziam Pont. Pabėgėlį o Jie n- anki1i ’ = nri ‘š wn(sro.

tadienį, kur bus įvesdintas 
naujai išrinktas Chilės pre
zidentas Pedro A. Cerda, 
liaudies fronto vadas. Chi
lės fašistai ruošiasi į prie
šingas demonstracijas.

London. — Anglijoj .sta
toma trys karo laivai 
35,000 tonų įtalpos.

po

P e n k tadienį apsiniaukę
fifa) valstija, savo politiniu šilčiau. — N. Y. Oro Biu-

..............——- ■ ■ ' -...................... ■ -....................................■-

ras.

London. — Darbiečiai 
atstovai Anglijos seime vėl 
kritikavo savo valdžią, kad 
jinai apgaudinėja piliečius 
kas liečia Ispaniją. Anglų 
valdžia pirmiau žadėjo ne- 
pasirašyt sutarties su Ita
lija, kol bus iš Ispanijos at
šaukta bent žymi dalis 
Mussolinio armijos; bet Ita
lija siuntė ir tebesiunčia 
daugiau ir daugiau savo 
kariuomenės, ginklų ir 
amunicijos generolui Fran- 
co’uį, tačiaus Anglijos val
džia pasirašė tą sutartį.

“125 Sovietų Lakūnai”
Teisi ndamas Mussolinį, 

atgaleivis seimo atstovas 
Sir Henry P. Croft tvirti
no, kad per paskutinius du 
mėnesius Sovietai atsiuntę! fa§įgįyg 
125 savo lakūnus Ispanijos 
respublikai.

Atidengia Naujus Są
mokslus prieš Ispani

jos Respubliką

AGENTAI NUžUDe 
MERGAITĘ

nių sukilimai prieš genero
lo Franco “valdžią” šiaur
vakarinėje Ispanijoje, ir 

Weimar, Vokietija. —Na- apie 30 tūkstančių kariuo-

Nukirto Jam Galvą
i

Crneio IlSrlorvmao WDA ziai nukirto galvą Petrui menes pasiųsta prieš suki- bręsia Uždarymas WrA Forsteriui, 27 metų. Jis, lėlius. Šimtai areštuota.

Pašalpiniy Darby 
Bedarbiams

Barcelona, Ispanija.—Mi- 
nisterių kabinetas užgyrė 
mirties bausmes nesenai 
nusmerktiem šnipam, išda
vikam ir ginkluotiem tero
ristam, veikusiem prieš 
liaudies fronto valdžią.

R e s p ubliko's vyriausybė 
sučiupo “siūlų galus” nau
jų didelių suokalbių, kur 
generolo Franco agentai 
p a r a 1 y ž iuoja pristatymą 
maisto į miestus, kužda 
žmonėms, kad respublika 

I “negalinti” atsilaikyt prieš ’ šalies kongresas tuoj pas- 
______ > xir kad “reikią” j kirtų bįlioną dolerių tiem 

spirt savo valdžią pasiduot darbam ’ palaikyt, kaip tik 
generolui Franco’ui. kongresas susirinks į sesiją.

kongresas tuoj po naujų 
metų nepaskirs biliono do
lerių viešiems WPA pašal- 
piniams darbams, tai jie tu
rės būt laikinai uždaryti 
dėl lėšų stokos, kaip per
spėja WPA darbų adminis
tracija. Šiuo laiku turi už7 
siėmimo tuose darbuose 3 
milionai bedarbių, daugiau
sia šeimyniški.

CIO ir Amerikos Darbo 
Federacija reikalauja, kad

bėgdamas iš koncentracijos | Tarp areštuotų esą ir keli 
stovyklos gegužėje, užmušė Franco armijos oficieriai, 
vieną nazį sargybinį ir pa-1 kad jie mėginę iššmuge- 
spruko į Čechoslovakiją; o liuot į užsienį planus fašis- 
dabartinė Čechoslovakų tų ofensyvos prieš Ispani- 
valdžia atidavė Forsterį į 
nazių nagus. Pirmesnioji 
valdžia atsisakė jį išduot.

Jau pirmiau naziai nukir
to galvą Emiliui Bargatz- 
kiui, kuris bėgo su Forste- 
riu iš stovyklos, bet buvo 
pagautas.

jos respubliką.
Sakoma, jog fašistai to

dėl dar nepradėję didžio
sios savo ofensyvos, kad 
reikėję pirma nuslopint su
kilimus.

UI.
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ANGLIJOS “NYKŠTU- 
KAI”-NAIKINTUVAI

Keelersburg, Pa., gruo- 
22. — Upelyje rado užmuš
tą ir maišan įkištą Marga- 
retą Martin’aitę, 19 metų.

Lenkija Atmeta Ukrainą 
Reikalavimą Duot Jiem 

Savivaldybę

Naziy Žiaurumai prieš 
Žydu Našlaičius 

Ir Beduonius

London. — Ateinančiais 
metais Anglija pradės sta
tytis būrius greitų, mažiu
kų naikintuvų - “nykštu
kų,” su naujoviškįausiais 
inžinais. Dalis jų bus ap
ginkluota priešo rlaivinė- 
mis kanuolėmis.

P a s k u t inėmis žiniomis 
gruod. 22., generolas Fran
co suėmė ir atidavė karo 
teismui 800 savo sukilusių 
oficierių. Daugelį sukilusių 
aukštųjų oficierių jis jau 
sušaudė. Minios užpuldinė
ja ir žudo Italijos juodmar- 
škinius karius.

Kodėl Anglų Politikui Edenui 
Patiko Amerika

■i

Varšava. — Lenkijos sei-
Policija mano, kad tai dar-tuo pirmininkas visai nelei- 
bas ■ prostitucijos agentų.1 do svarstyt ukrainų atsto-- 
Jie žadėję tai mergaitei 
vietą raštinėje, paskui no
rėję pasiųst ją į paleistu
vy stė<s namą, o kai jinai 
priešinosi, tai jie ir nužu
dę ją.

vų įnešimą, reikalaujantį 
duot savivaldybę ukrainam 
Lenkijos ribose. Bet jis 
priėmė ukrainų skundus 
prieš 
joj.

lenkų smurtą Galici-

“Coster” — Opiumo ir Gin
klų šmugelninkas

- New York, gruodžio 22. 
—Tapo įrodyta, kad velio
nis milionierius žulikas “F. 
D. Coster”-Musica taipgi 
šmugeliavo opiumo svaiga
lus į Ameriką ir ginklus ge
nerolui Franco’ui. Kada

Sugrįžęs iš

Didieji Europos Šalčiai Atsi
rito iš Sovietuos

London. — Per šalčius ir 
sniego audras žuvo dar ke
li žmonės Europoj.

Šalčių banga atsirito iš 
Sovietų Sąjungos į vakari
nę Europą.' O šalčiausias 
punktas Sovietuose buvo 
Novosibirskas, kur šaltis 
siekė 54 laipsnius ir 
žemiau zero.

O Icelande šilta
Tuo tarpu šaltojoj 

rinėj saloj Icelande
nepaprastai šiltas oras, 45 
laipsniai aukščiau zero, kad' 
farmeriai dirbo laukų dar
bus.

Dabar jau pradeda 
slūgt šalčiai vidurinėj 
vakarinėj Europoj.

pusę

šiau- 
buvo

at- 
ir

Trūkus

40 Žmonių Užmušta Trauki
nio Nelaimėj Meksikoj

Mexico City.
garvežio ratui, išvirto trau
kinys iš bėgių, ir 40 asme
nų tapo užmušta ir keli tu
zinai sužeista, už 45 mylių 
nuo sostinės Mexico City. 
Traukiniu važiavo pel* 1000 
keleivių.

45ISPANAI NUŽUDĖ 
ITALUS- GENEROLO 
FRANCO KAREIVIUS

London, gruod. 22. — Is
panai sukilėliai nulynčiavo 
45 Italijos kareivius, gene
rolo Franco valdomam plo
te. Fašistų vyriausybė suė
mė jau apie 1000 sukilėlių.

NAZIAI PROTESTUOJA 
AMERIKAI PRIEŠ TIE

SOS ŽODĮ

Berlin, gruod. 22. — Vo
kietijos valdžia pasiuntė 
protestą Amerikos vyriau
sybei, kad jos vidaus rei
kalų ministeris Ickes savo 
kalboj Clevelande pavadino 
Hitlerio valdžią kruvinais 
teroristais.

Japoną Spauda Piktai Urz
gia prieš USA ir Angliją
Tokio, gruod. 22. — Ja- 

ponijos spauda vadina 
Jungtines Valstijas “Angli
jos įrankiu.” Kerštauja 
prieš Ameriką ir Angliją, 
kad jos duoda paskolų Chi- 
nijai.

Paryžius. — Pranešama, 
kad naziai Karaliaučiuje ir 
kitur naktį per šalčius iš
mėtė žydų našlaičius vaikus 
iš prieglaudų ir dar mušė 
juos. Naziai taipgi išdaužė
sriubos virtuves, įrengtas j Coster prilipo liepto galą, 
žydam, kuriuos hitlerinių- tai nusižudė, 
kai padarė beduoniais iri -------------------
benamiais. | Berlin, gruodžio 22.—Na-

.zių vyriausybė įsakė švęst 
i senovės vokiečių stabmel
džių saulėgrąžos šventę vie
toj krikščioniškų kalėdų.

Už Ką Naziai Plūsta Ameri
kos Minister} Ickesą

London.
Amerikos, Anthony Eden, 
buvęs Anglijos užsieninis 
ministeris, viešai pareiškė, 
kad Amerikos žmonės yra 
“draugiški ir sykiu vyriš- 
kai-atviri;” kad amerikie
čiai gerai susipažinę su 
Europos ir Azijos politika, 
ir kad geresnieji Amerikos 
laikraščiai gabiai nušviečia 
tarptautinius klausimus.

Anthony Eden ir jo žmo
na taip pat gėrėjosi ameri
kiečių svetingumu ir palan
kumu. Eden pataria an
glam artimiau susipažint 
su amerikiečių pažiūromis.

Berlin. — Nazių laikraš
čiai plūsta Amerikos vidaus 
reikalų ministerį Ickesą, 
kad jis savo kalboj Sionis
tam C1 e v e 1 a n de smerkė 
kruviną Hitlerio terorą.

Tūli nazių laikraščiai rei
kalauja, kad Vokietijos lai
vai daugiau nevežtų Ame
rikos pašto siuntinių. Jie 
užsipuldinėja Ickesą ir už 
tai, kad jis neuždraudė Ča- 
Jio Chaplino judamojo 
veikslo “Diktatorius.” 
judis dar nepasirodė.)

pa-

VOS TIK IŠSILAIKĖ 
LADIERO VALDŽIA

DA-

Paryžius, gruodžio 22.— 
Francijos seimas tik septy
nių balsų dauguma (291 
prieš 284) parėmė ministe- 
rio pirmininko Daladiero 
planą pertvarkyt šalies fi
nansus. Pagal tą planą, 
darbininkai u ž d i r ban tie j i 
tik po $156 per metus, ir 
tai turi mokėt valdžiai 2 
procentus taksų.

SSRS Darbo Knygutės prieš 
Tinginius, Girtuoklius

Maskva. — Sausio mėne
sį bus įvesta dapbo knygu
tės kiekvienam darbininkui 
ir tarnautojui Sovietuose. 
Tose knygutėse bus įrašy
ta vardas pavardė, amžius, 
apšvieta, darbas - užsiėmi
mas, gauti pagyrimai, bo- 
nai; priežastis, dėl ko dar
bininkas apleido darbą, ir 
kt.

Kol darbininkas ar tar
nautojas dirbs kokioj įstai
goj, tol ‘jinai laikys ir jo 
darbinę knygutę. Jeigu jis 
pames knygutę, turės užsi- 
mokėt pabaudą.

Sovietų vyriausybė sten
giasi tomis knygutėmis su- 
žiūrėt, kad žmonės taip 
dažnai nebėgiotų be reika
lo iš vieno darbo į kitą ir 
kad neapleistų darbo dėl 
tinginystės, girt uoklystės 
ar “valkatystės.”

Francijos Biudžetas
Paryžius. — Francijos 

seimo atstovai dauguma 
balsų užgyrė valdžios rei
kalavimą skirt $1,782,000,- 
000 reguliarėms valstybės 
išlaidoms per metus; bet 
dar reikėsią šimtų milionų 
dolerių pasmarkintam gin
klavimuisi.

Finansų ministeris Paul 
Reynaud džiaugėsi, kad 
valdžiai pavyko nuslopint 
streikų bangą. Sako, todėl 
Francijos kapitalas -at
griebiąs pasitikėjimą ir 
“grįžtąs” namo iš užsienių.

3 MiL Bušelių Amerikos 
Kviečių Ispanam

a

f

Čia naziaiVienna.
areštavo jau virš 20,000 žy
dų ir katalikų.

Washington.— Amerikos 
valdžia pigiai pardavė 3 
milionus bušelių kviečių 
p e r v i r šiauš amerikiniam 
Raudonajam Kryžiui, kad 
jis tuos kviečius nusiųstų 
maistui civilių žmonių kaip 
Ispanijos respublikoj, taip 
ir fašistų valdoiname plote.

o
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kimai, bet vis vien labai daug reikš ir 
tarptautinei politikai. Jau dabar Lenki
jos valdžia priversta mainyti savo nusi-' 
statymą linkui fašistinės Vokietijos, ar
tintis su Sovietų Sąjunga.

Mes tikimės, kad demokratinių ele
mentų laimėjimas pagelbės sudaryti ry
tuose apsigynimo bloką iš Sovietų Sąjun
gos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Rumunijos, Lenkijos ir gal būti Če- 
choslovakijos prieš Vokietijos fašistų ka
ro agresijas.

Ar Kas Nikaragua Kanalą

Lenkijos Liaudis Prieš Fašizmą
Lenkijos masės visas laikas energin

gai kovoja prieš fašizmą. Lenkijos Ko
munistų Partija priversta gyvuoti slap
tai veik nuo pat Lenkijos nepriklauso
mybės atgavimo, bet nepaisant to, kad 
komunistai veikia slapta, jų įtaka dielė. 
Lenkijos Komunistų Partija yra viena iš 
geriausių masinių partijų Centralinėj 
Europoj. Skaitlinga, turi gerą vardą 
darbininkuos, farmeriuos ir smulkiuos 
biznieriuos. Vienok ji negali savo var
du dalyvauti rinkimuose, jai priseina 
remti pažangius kitų partijų kandidatus 
arba savo kandidatus pastatyti tų parti
jų vardu.

Dabar yra lokaliniai, municipaliniai 
Lenkijoj rinkimai. Jie jau atsibuvo 53 
miestuose ir miesteliuose iš 300 miestų; 
2,000 kaimuose ir rinkimų srityse iš 29,- 
000. Ir šie rinkimai parodė, kad Lenki
jos masės griežtai pasisuko prieš fašistų 
partijų kandidatus, pakrypo į kairę.

Lenkijoj fašistai veikia vardu “Nacio- 
nalės Opozicijos.” Šiais rinkimais jie bu
vo labai sumušti. Pirmiau Vokietijos pa
sienyj fašistai buvo įsigalėję, o dabar 
praneša spauda, kad “fašistai visai iš
šluoti laukan.” Kairieji social-demokra- 
tai ten gavo net iki 30% balsų!

Antra fašistuojanti partija Lenkijoj, 
tai valdžios partija, kuri vadinasi “Tau
tinės Vienybės Centras.” Šiuose rinki
muose ir valdžios partija-‘labai prakišo.

Lodziaus mieste, ‘kuris yra pirmas ,po 
Varšavos didumu ir didžiausias indus
trijos centras Lenkijoj, valdžios partija 
gavo tik 12 vietų į miesto tarybą, iš 80 
vietų. Kitas vietas laimėjo demokratinio 
nusistatymo kandidatai. Varšavoj ir 
Krakovoj laimėjo demokratų kandidatai. 
Manoma, kad kituose rinkimų distrik- 
tuose demokratiniai kandidatai dar dau
giau laimės. Demokratinius kandidatus 
remia komunistai.

Kodėl Lenkijoj fašistų ir fašistuojan- 
čios partijos pralaimi? Todėl, kad Len
kijos masės vis daugiau ir griežčiau nu
sistatė prieš fašizmą užsienyj ir namie. 
Vokietijos ir Italijos fašistų karo agre
sijos, užpuolimai ant mažesnių tautų iš
šaukė masių susirūpinimą ir pačios Len
kijos likimu. Lenkijos valdžia rėmė Vo
kietijos fašistus užpuolime ant Čechoslo- 
vakijos. Tuo pat kartu sutvirtino Hitle
rio galią ir pačiai Lenkijai sudarė pavo
jų-

Dabar kiekvienam protaujančiam 
žmogui aišku, kad Lenkijos užsienio mi- 
nisterio Becko politika buvo naudinga 
Vokietijos fašistams, karo agresoriams, 
o žalinga ne tik kitoms mažoms tautoms, 
bet net pačiai Lenkijai. Lenkija, remda- 
ma Hitlerį, pakirto savo draugiškumą 
su Čechoslovakija, Rumunija, Jugoslavi
ja, Francija ir ypatingai buvo paaštri
nus savo reikalus su Lietuva ir Sovietų 
Sąjunga. Susmuko ta politika tarptauti
nėj padėtyj, susmuko valdiškos partijos 
įtaka ir namie. Ir nepaisant visokių re
presijų prieš demokratinius kandidatus, 
visokių suktybių, masės juos išrenka, o 
fašistus palieka lauko pusėj.

Šie demokratinių kandidatų laimėji
mai Lenkijoj, nors tai yra lokaliniai rin

Generolo Denikino Pareiškimas
Paryžiuj randasi senas caristas gene

rolas Anton Denikin, kuris pereitame 
kare užėmė Rusijoj atsakomingas vie
tas, komandavo ištisais frontais, o 1918- 
1919 metais buvo vyriausias baltagvar
diečių komandierius Pietų Rusijoj ir ve
dė kontr-revoliucinę armiją ant Mas
kvos, kad išnaikinus bolševikus. Jis bu
vo prisiartinęs net prie Tūlos miesto, 
amunicijos ir ginklų fabrikų^ bet Sovie
tų komandieriai Vorošilovas, Budionyj 
ir kiti, vadovystėj Stalino, sumušė De
nikino armijas, prispyrė prie Juodųjų 
Jūrų, daugelį suėmė, o likučiai Anglijos 
ir Franci jos laivais pabėgo. Generolas 
Denikin, pabėgęs užsienyj, rašė “istori
jas,” o paskutiniu laiku apie jį nieko ne
sigirdėjo.

Rusai baltagvardiečiai, visokios padu
gnės, pasidrąsinę iš Hitlerio karo agre
sijų, pradėjo vėl organizuotis karui prieš 
Sovietus. Jie Francijoj turi net “carą,” 
kurie skelbiasi “nedalinamos Rusijos ca-^ 
ru,” tai yra ir Lietuvos, ir kitų buvusių 
po Rusija valstybių. Nesenai tas “ca
ras”—Vladimiras buvo pas Hitlerį, pra
šyti, kad jam padėtų atkariauti nuo bol
ševikų “nedalinamą Rusiją.” Kiekvienas 
supranta, kokia kaina Hitleris sutinka 
caristams padėti—pasiimti sau pusę So
vietų Sąjungos.

Tas “caro” Vladimiro žygis suskaldė 
net pačius rusus baltagvardiečius. Vieni 
iš jų remia “carą” visomis keturiomis, 
kiti abejoja, ar jiems pakeliu j susidėti 
su Vokietijos fašistais ir dar kartą ban
dyti parduoti Sovietų žemę, kurios jie 
nevaldo.

Generolas Denikinas išstojo’prieš “ca
ro” žygį. Jis pareiškė, kad jau keli metai 
atgal Hitleris jam asmeniškai ir kitiems 
rusams baltagvardiečiams generolams 
atidengė planus, kad jis nori atimti nuo 
Sovietų Sąjungos Sovietų Ukrainą, So
vietų Kaukaziją ir Užkaukažiją su tur
tingais žibalo šaltiniais, pavergti Pietų 
Sovietų kraštą, net iki Kaspijos Jūros.

Generolas Denikinas turi dokumentus 
ir tvirtina, kad rusai baltagvardiečiai 
minta Hitlerio pinigais, kad jie parduo
da buvusią savo tėvynę. Gen. Denikinas 
sako, kad kas liečia jį, tai jis nesutiks 
parduoti buvusią Rusiją, savo “tėvynę, 
nepaisant kokia ji yra, balta ar raudo
na.” Kartu jis skaito gėda sau ir ki
tiems baltagvardiečiams, kad “baltųjų 
tarpe randasi ir tokių, kurie už pinigus 
parsiduoda Japonijos imperialistams.” 
Ir toliau prideda: “Niekas negali skai
tytis Rusijos patriotu, kuris vienokiais 
ar kitokiais sumetimais parduoda ją už 
pinigus.”^

Žinoma, Sovietų Sąjungos likimas pri
guli ne nuo vienų ar kitų planų, kokius 
daro baltagvardiečių išmatos užsienyj, 
bet nuo 175,000,000 Sovietų piliečių, nuo 
jų valdžios, galingos Raudonosios Armi
jos, raudonojo laivyno ir orlaivyno, apsi
gynimo prisirengimo ir pasaulinio prole
tariato.

Bet mes atžymime šį faktą, kad fašis
tų karo agresijos, karo planai,' iššaukia 
net tarpe tūlų baltagvardiečių pasipikti
nimą savo sėbrais ir fašistų užmačiomis^ 
kurie nenori iki pačių žemiausių fašistų 
lekajų rolės nusileisti. Matyti, kad buvęs 
generolas Denikinas nenori virsti galuti
nu Hitlerio pastumdėliu ir jis, paskelb- > 
damas tuos dokumentus, sugadino Hit
lerio ūpą.

Dabar labai plačiai rašo 
apie prakasimą kanalo per 
N i c a r a g u ą, Centralinėj 
Amerikoj, tarpe Ramiojo ir 
Atlanto Vandenynų, šis 
klausimas vėl bus svarsto
mas Jungtinių Valstijų 
kongrese po naujų metų.

Jungtinių Valstijų kon
gresas ir senatas 1916 me
tais nutarė ir nupirko nuo 
Nicaragua už $3,000,000 
teisę prakasti tokį kanalą. 
Kanalui padaryti planai, iš
tyrinėta jo vieta. Jis prasi
dėtų Karibiškose Jūrose 
prie Greytown ir baigtųsi 
Ramia jame Vandenyne prie 
Briro miestų. Kanalas tu
rėtų apie 175 mylias, iš to 
skaičiaus apie 80 mylių per 
Nicaragua ežerą. Šio kana
lo prakasimas atsieitų iki 
$722,000,000. Jis tarpe New 
Yorko ir San Francisco 
vandens kelią sutrumpintu 
ant 1,000 mylių, lyginant su 
keliu per Panamos Kanalą.

Planai budavoti Nicara
gua kanalą yra paremti 
veik išimtinai karo strate
giniais reikalais. Panamos 
Kanalas senai budavotas, 
daugelis jo šliuzų (locks) 
yra permaži dideliems ka
ro laivams. Jau dabar or
laivių vežikus “Saratoga” 
ir “Lexington” dideliu var

gu prastumia Panamos 
Kanalu, jie šonais siekia 
šliuzų kraštus. Šarvuočiai 
negali didesni praplaukti, 
kaip 35,000 tonų įtalpos.

Tuo gi laiku Jung. Vals
tijų valdžia gerai žino, kad 
Japonija būdavo j a šarvuo
čius nuo 40,000 iki 45,000 
tonų įtalpos. Jung. Valsti
jos turi budavoti tokius 
pat, kad galėtų atsilaikyti 
ant jūrų. Galėtų pabuda- 
voti tokius laivus ir laikyti 
prieš Japoniją Ramiajame 
Vandenyne, bet tada vėl 
reikalingi toki pat laivai 
ir Atlanto Vandenyne, kur 
numatoma, kad greitai pa
sistatys tokius šarvuočius 
Vokietija, Anglija ir Itali
ja. Planuojama didinti Pa
namos Kanalas, bet tas at
sieitų apie $200,000,000 lė
šų. Kitas dalykas, laike di
dinimo kanalas veik užsi
darytų, neštų nuostolius 
n e p r a 1 e idžiant prekybos 
laivus ir sudarytų pavojų, 
nes tuo galėtų pasinaudoti 
Japonija ir užpulti Philip- 
pinus.

Kadangi Jung. Valstijos 
turi pasirandavoję teisę 
prakasti kanalą iki 2000 
metų, tai yra, dar turi 62 
metus, tai veikiausiai bus 
nutarta prakasti Nicara
gua kanalas.

žioti, bet tyli, nedrįsta, ar lau
kia, kol patys “medžiotojai” 
susipras, ypač, kad šių ihe- 
džiotojų priešakyj stovi as
muo, kuriam bet kokie įstaty
mai turėtų būti ypatingai ži
nomi .. .

Kadangi tokie medžiotojai, 
kurie nesilaiko įstatymų, lai
komi brakonieriais,, tai apylin
kės gyventojai, šiuos naujuo
sius medžiotojus, nors ir turin
čius leidimus, bet laužančius 
medžioklės įstatymų, visai pa
matuotai vadina “legalizuotais 
brakonieriais.”

Hitlerio Jaunimo Organas 
Apie Klaipėdą

“M. D.” išspausdino ištrau
ką iš straipsnio “Varpai skam
ba Klaipėdoje,” tūpusio laik
raštyj “Wille und Macht”:

“Atšaukus karo stovį prasi
dėjo Klaipėdos krašto istorijo
je naujas perijodas.
Vokietijos ir Lietuvos niekas 
daugiau nestovi, kaip tik Lie

LIETUVOS ŽINIOS
Mirusiųjų Šventė Klaipėdoj
Lapkričio 20 d. Klaipėdoje, 

kaip ir kasmet, buvo švenčia
mas taip vadinamas mirusiųjų 
sekmadienis. Klaipė d i š k i a i 
gausiai lankė saviškių kapus, 

■ juos puošė vainikais ir gėlė
mis . Bažnyčiose buvo už mi
rusius laikomos pamaldos.

Daugiausia dėmesio sukėlė 
Klaipėdos Vokiečių Kultūrinio 
Susivienijimo surengtas kare 
žuvusių minėjimas. Apie 10 
vai. Klaipėdos* Turgaus aikš
tėje pradėjo rinktis mokyklos 
ir įvairios kitos organizacijos 
su vėliavomis ir vainikais. 
Aikštėje buvo visi surikiuoti, 
iš kur apie 10:30 vai. eita į 
miesto mišką (ten yra pa
minklas paminėti Didžiajame 
kare žuvusius). Eitynių pra
džioje ėjo organizacijų atsto
vai su vainikais, vėliavos, mo
kyklos, organizacijos ir prie
kyje—Dr. Neumanas. Eitynėse 
dalyvavo apie 7,000 asmenų. 
Prie paminklo choras giedo
jo žuvusiems paminėti giesmę. 
Čia pirmiausia kalbėjo Dr. 
Neumanas, kuris prisiminė vi
sus žuvusiuosius Didžiajame 
kare Klaipėdos vokiečius. Pa
skirai jis paminėjo feldmarša
lus Hindenburgą ir Ludendor- 
fą, kurie Didžiojo karo metu 
Klaipėdą išvadavo iš rusų. To

liau kalbėjo Klaipėdos miesto 
mokyklų patarėjas Le Coute- 
ris. ’ Paminklo viršuje liepsno
jo ugnis. Sugiedotos kelios 
giesmės ir tuo minėjimas bai
gėsi.

x Apleistos Kapinės
Bukonys. 'Bukonių parapijos 

kapinės apleistos stovi be tvo
rų, rudenį pavasarį laisvai vai
kšto gyvuliai. Rod^s, parapija 
nemaža, yra pasiturinčių pa
rapijiečių, be to, yra keli tūk
stančiai paliktų parapijiečių 

) pinigų, bet kodėl nėra kam 
sutvarkyti kapinių — nežinia. 
Kapinės yra prie pat I rūšies 
vieškelio, todėl kiekvienam 
praeiviui sudaro liūdną vaiz
dą.

Legalizuoti Brakonieriai
Panemunis, šiemet keletas 

žinomų apylinkės brakonierių 
įsirašė į medžioklės draugiją. 
Šie buvusieji brakonieriai, ga
vę leidimus, liko nepaprastai 
drąsūs, manydami dabar jau 
galį medžioti kur ir kaip pa
tinka, todėl ir trankosi po sve
timus laukus visai nė nesi
klausdami žemės savininkų. 
Ūkininkai gerai žino medžiok
lės įstatymą, kuriuo be savi
ninko raštiško leidimo drau
džiama svetimoj žemėj med

Kada Wall Stryto Piniguo
čiai Apleido žuliką Musicą- 

Costerj.
Bridgeport, Conn., gruod. 

21. — Pasirodo, jog žulikas 
milionierius Ph. Musica — 
“F. Donald Coster” buvo 
beveik visai nubankrutavęs 
pirma negu nusižudė. Bu
vusieji jo “frentai,” net

Wall Stryto kapitalistai, 
apleido Musicą-Costerį, kai 
pamatė jį “nusišpicuojant.”

šaukia Katalikus, žydus ir 
Protestonus Kovon Prieš

“Nazizmo Pavietrę”

New York. — Katalikų 
žurnalo “Commonwealth”

redaktorius M. Williams 
šaukia katalikus, protesto
nus ir žydus į glaudžią vie
nybę kovai prieš pavojų 
“nazių-fašizmo maro” Ame
rikoj.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

is Ispanijos respublikos amerikiečiai kovotojai, pa
deda gėlių vainiką ties Amžina. Šviesa, Madison 

Aikštėje, New Yoi-ke.

tuvos nesilaikymas statuto! 
Būtų beprasmiška, jeigu lietu
viai norėtų tęsti toliau seną 
politiką norėdami tokiais me; 
todais palaužti Klaipėdos Vo-'' 
kiečius.” “Gruodžio 11 d. 
Klaipėdos vokiečiai vėl eis 
prie rinkimo urnų, rinks sei
melį, kuris savotišku būdė yra 
paskutinis vokiškas “parla
mentas.”

Įsisteigė Laisvamanių Etinės 
Kultūros D-jos Skyriui

—Juodaičiai. Lapkričio mėn. 
13 d. įvyko L. E. K. D-jos Juo
daičių skyriaus steigiamasis su
sirinkimas. Išrinkta skyriaus 
valdyba; kitam susirinkimui 
nutarta kviesti iš d-jos centro 
paskaitininką.

Nors Juodaičiuose pažangioji 
spauda, ypač “Lietuvos Ūkinin
kas” ir “Laisvoji Mintis” yra
gausiai skaitomi, bet į L. E. K. 

Tarp D-jos Juodaičių skyriaus narių 
įstojo labai maža.

“Lietuvos ūkininkas”

“LAISVES” VAJUS ŠIANDIEN
Waterbury sumušė Stripeika. Kiek vilties turi Stripeika atsi

gaut, tai jis tik vienas težino.
Visų “Laisvės” skaitytojų, visų dienraščio rėmėjų prašome 

gaut nors po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui laike šven
čių.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Waterburio vaj in inkai punktų turi ...................................  4068
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi ..................... 3881
ALDLD 6 Apskritys punktų turi ........................................ . 3662
ALDLD 9 Apskritys punktų turi ............................  2861
Hartfordo Komitetas punktų turi ....................................... 1931
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi ................. 1848
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi ..................... 1332
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi............ 1131
J. Simutis, Nashua, ir S. Penkauskaš, Lawrence, pkt. turi 974 
V. Černiauskas, Rochester, punktų turi......................................963
Pittsburgh ir apylinkė .............. 939
A. žemaitis, Baltimore ................ 846

F. Kiezis, S. Boston .............. 120
J. Kalvaitis, B’kiyn .............. 120

C. K. Urban, Hudson, Mass......... 695
ALDLD 20 kp., Binghamton .... 634 
Shimaitis, George, Montello .....  632
E. Dovidonienė, Worcester .......  617
K. Peslis ir J. Kalvelis, į

....... Bridgewater ............................ 586 
A. Balčiūnas, Brooklyn ............... 554
A. Buivid, S. Boston ................... 488
M. Klimas, Rich. Hili .............  444
J. Grybas, Trakimavičius ir
Zaruba, Norwood .......................... 416
A. Valinčius, Pittston .................. 354
S. Mason, New Haven................. 341
ALDLD 136 kp., Harrison-
....... Kearny, N. J............................ 324 
J. Rudman, New Haven ............ 320
L. Pruseika, California .............. 264
J. Bimba, Paterson, N. J...........  244
J. Žilinskas, Lewiston, Me..........  243
B. A. žalimas, Worcester .......... 238
S. Paulenka, Lowell Mass..........  232
J. Burba, So. Boston ....................224
J. Adahis, Grand Rapids ...........  214
J. Gugas, Detroit, Mich...............  208
Brldgeporto Komitetas .............. 196
A. Lideikienė, Great Neck .......  170
E. Cibulskienė, Nanticoke .......... 155
V. Padgalskas, Mexico, Me........ 148
P. Šlekaitis, Scranton ................ 187
ALDLD 96 kp., Sudbury, Canada 184
K. Kazlauskas, S. Boston ......... 132
S. Žostautas, Kapuskasing ......... 122
Yuozupaitis, Ch., Atlasburg, Pa. 122
S. Skirages, Detroit .................. 122
F. Getvickas, Athol ...................... 122

S. K. Mazan, Cleveland .............. 110
ALDLD 136 k., HarHson-Kearny lOd 
J. Sholunas, Somerville, CoAh. 100 
Mrs. Svfepoh, Lewiston .............  100
M. Bendinskas, Sumlti'eHee, .X... 100 
O. Stasis, Sellersville .................. 100
C. P. Lewis, Los Angeles 100 
V. Kavaliauskas, Tacoma .......  100
A. Daukantaltė, Boston ..............100
J. Liaudanskas, Lewiston, Me..... 100 
A. Menkeliūnas, Brooklyn .......... 100
M. Shlave, Gardner ................  80
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Hl. ..72 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre.... 66 
V. Jonauskas, Bloomfield ............ 55
E. Vilkaitė, Brooklyn .............  55
J. Jeromeskis, S. Barre, Mass. 44 
M. Slekienė, Gardner .............  44
J. Naruševičius, Red Lake ........ 44
K. Mugianienė, San Francisco.... 44

i V. Globich, Wilkes-Barre............ 44
J. Gaidls, Maynard, Mass......... . 44
I. Klevinskas, Scranton ............ 88
J. Sleivis, Chelsea ........................ 22
J. Ruseckas, B’klyn ................... 22
J. Kairys, b’klyn ......................... 22
A. Barčius, So. Boston'.............. 22

“Laisvės” štabo darbininkai, kurie 
pasidarbavo šiame vajuje:

D. M. šolomskas .................   654
G. Kuraitis ....................................  248
P. Buknys ...........................k............fe40
R Mlzara ................................. :.... 160

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš noriu žinoti, kurioje 
Jungtinių Valstijų valsti
joje galima gauti apsivedi
mo leidimas ir civilis for
malumas ant sykio, arba be 
laukimo kelių dienų ar sa
vaičių? Būsiu dėkingas už 
suteikimą atsakymo į ma
no klausimą.

“Laisvės” Skaitytojas
Atsakymas

Kiekvienoje Jung tinių 
Valstijų valstijoje ir'terito
rijoje yra reikalaujama ap
sivedimui leidimo arba “lai- 
snio.”

Be jokio laukimo apsive
dimui leidimą galima gauti 
šiose valstijose: Alabama, 
Arizona, Arkansas, Indi
ana, Iowa, Kansas, Ken
tucky, Louisiana, Missouri, 
New Jersey,^ New York, 
North Carolina, North Da
kota, Oklahoma, South Da
kota, Utah, Vermont, Ore
gon, Washington ir West

Virginia.
O penkias dienas reikia 

laukti leidimo šiose valsti
jose: Colorado, Connecti
cut, Maine, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, Mis
sissippi, New Hampshire, 
Ohio ir Wisconsin.

Trig dienas leidimo rei
kia laukti šiose valstijose: 
California, District of Co
lumbia, Pennsylvania, Tex
as; dvi dienas reikią laukti 
Maryland valstijoje.

Gavus apsivedimui leidi
mą, atlikimui apsivedimo 
formalumų reikia laukti 
penkias dienas šiose valsti
jose: Iowa, Vermont, Min
nesota, Rhode Island, Wis
consin ir Wyoming; tris 
dienas reikia laukti New 
Jersey; Delaware reikia 
laukti 92 valandas, New 
Yorke 72 valandas.

Visose kitose valstijose, 
paprastai, nereikia laukti: 
gavo apsivedimui leidimą 
ir tuojau gali apsivesti.



Kiek Zedžiy Reikia Ki
tai Kalbai Suprast

Kiekvienoje kalboje yra 
neperdidelis skaičius daž
niausiai pasikartojančių, 
kasdieniniu žodžiu, na, sa- 
kyšime, 11 ar 12 šimtų; ir 
išmokus juos gerai suprast 
ir vartot, jau žmogus nesi
jaus “grinorium” tarp šne
kančiu ta kalba. Keblumas 
tik tame, kad stokuoja va
dovėlių, kur tikrai būtų pa
duoti būtiniausio ji žodžiai 
ir jų subudavojimas j gy
vos kalbos sakinius. O kai 
to nėra, tai žmogus gali su
prast ir mokėt parašyt net 
tūkstančius neparinktų žo
džių, ale jis vis šlubuos kas
dieninėje svetimoje kalboje.

Kaip iš tikro mažai žo
džių tereikia paprastai kal
bai, parodo ir Vokietijoj pa-

* darytas tyrinėjimas.
Aštuonerius metus ten ke- 

t Ii šimtai stenografų ir sta
tistikų rinko iš’įvairių kny
gų ir laikraščių tokius žo
džius, kurie dažniausiai pa
sikartoja.' Taip jie ištyrė 
11 milionų žodžių, ir atra
do, kad pirmieji dažniausiai 
vartojami 66 žodžiai vokie
čių kalboj pasikartoja 5,- 

, 462,068 sykius. Tai sako, 
su 66 tokiais žodžiais jau 

< galima pusiau suprast kas
dieninę vokiečių kalbą.

. Pirmieji gi 320 žodžiu pa-
if" . šikartoja 7,883,468- sykius, 

tarp 11,000,000 žodžių iš vi
so. Tad su šiais 320 žodžių 

•*. galima suprast jau tris ket
virtis vokiečiu kalbos bei 
rašto. O išmokus 1,100 daž
niausiai vartojamų žodžių, 
tai svetimtautis jau. sako
ma, galėtų suprast 87 pro
centus visos vokiečių kal
bos.

Prezidento Roosevelto 
kalbos per radio vra aiš-

• kios ir atrodo įvairios žo-
* džiais, bet, kaip skaitliuo-

jama, jis kalbėdamas į pu
blika nevartoja daugiau ne
gu tūkstantį skirtingu žo
džių. —K.

Generolai Jau “Nenažista” 
Tos “Lakštingalės”

. - Nesenai prasidėjo byla 
prieš naktinę šokikę Feze, 
Prancūziškoj Morokkoj. Ta 
saliūninė gražuolė yra va
dinama “Lakštingale.”

/4Z Jinai kaltinama, kad nu
žudžius kita šokikę vardu 
Čerifą, kurios lavonas at
rastas J krenšvie. Sykiu 
“Lakštingale” kai t i n a m a 

'kaip svetimos šalies karinė 
šnipė.

Bet teisme jinai nuduoda 
buvusi ir esanti Franciios 
patriote ir dare-i “karžygiš
ka.” Ji. be kitko, papasa- 

. kojo ir istoriją, kain pati
• buvus peršauta, begelbėda- 

. ma vieną Francijos oficie-
riu.

Bet našankti liūdvt oficie- 
riai užginčija, kad jinai bet 

; kada būtų gelbėius kokį 
Francijos karininka.

Teismo salei sėdėdami, 
generolai ir pulkininkai nu
davė, būk jos visai nepažįs
tą. Toks jų nudavimas la
bai nepatiko “Lakštingalės”

I Kodėl Amerikonai Bijo 
I Trylikto Numerio?

Vienas sumanymas ka
lendoriui pataisyt tai būtų 

1 įvest 13-kos mėnesių metus, 
' po keturias savaites mėne- 
Isiui; taip ir susidarytų 52 
; savaitės; kilniem gi metam 
: galima būtų daryt priedus.

Bet sunkiausias įvedimas 
i 13-kos mėnesių tai būtų 
Jungtinėse Valstijose. Čia 
žmonės, nežinia kodėl, yra 

J nuo senai įsikalbėję sau, 
1 būk tryliktas numeris esąs 
I “nelaimingas.”

Amerikone niekad neso- 
i dins 13-kos svečių prie sta
lo; trylikta mėnesio diena, 
o ypač dar penktadienį, lai- 

! koma nelaimingiausia. Jei- 
: gu traukinio vagonas būtų 
i pažymėtas 13-tu numeriu, 
j jis gautų važiuot tuščias, 
. gal apart vieno kito drąses
nio žmogaus.

Aukštuosiuose namuose- 
dangorėžiuose, viešbučiuose 
ir departmentinėse krautu- 

■ vėse tryliktas aukštas yra 
. numeriuojamas 12B arba 
vadinamas “tarpiniu” (mez
zanine) ar pažymimas kaip 
kitaip, tik ne 13-tu nume
riu.

Keistas prietaro reiškinys 
šalyje, kur tokia daugybė 
mokykylų ir laikraščių.

Visi tyrimai atmeta pasa
ką apie 13-to numerio nelai
mingumą; bet prietaringi 
asmenys nušneka, būk try
likto numerio nelaimių tik 
todėl nėra daugiau, kad 
žmonės jo vengią! —A.

Už Cemento Išradimą Anglas 
Aspdin Buvo Nubaustas

Kaip už Apgavystę
Paskutinėmis dienomis su- 

ėio 100 metų, kai Anglijos 
pilietis Aspdin išrado ce
mentą.

Kad išradėjas skelbė, jog 
cementas daug stipresnė 
mūrijimui medžiaga negu 
kalkės, už tai buvo teismo 
nubaustas kaip “apgavi
kas”; ir tik vėliau pradėta 
.vartot cementas, kai Aspdi- 
nas jau buvo varge miręs, 
visų užmirštas.

JAU LENGVA PAŽINT 
KEPENŲ LIGONIUS

Kraujas žmonių, sergan
čių kepenų ligomis, turi 
tam tikrų baltų celių, kaip 
parodė Michigano Univer
siteto profesorius dr. R. 
Isaacs. Jo atradimas labai 

| palengvina gydytojam pa
žint, kada žmogaus nesvei
katos centras yra kepenys.

advokatui, ir jis pradėjo 
rodyt tų karininkų paveiks
lus, kur jie nusifotografa
vę sykiu su įtariama šnipe 
“Lakštingale,” ir skaityt 
raštiškus dokumentus, liu
dijančius, kad jie turėjo 
meiliškų ryšių su jąja. To
dėl gal ir jie bus kvočiami, 
ar neišplepėjo “Lakštinga- 
lei” kokių karinių slapty
bių. —ž.

AR KLAIPĖDA LIETUVIŠKA AR VOKIŠKA?
Vokietijos valdžia 1910 į tiniai sąmoningų lietuvių 

metais darė visuotiną sura- buvo beveik pusė Klaipėdi- 
šinėjimą šalies . gyventojų; i jos gyventojų. Ir tai po 700 
tai jau 28 m®tai tam atgal, i vokiečiu šeimininkavi-! 
Įdomu, kiek tada Klaipėdos ; .
krašto gyventojų užsirašė imo tame kl’aste’ 
vokiečiais, o kiek lietuviais.'! O kai Lietuvos valdžia

Valdiškiem surašinėto-11925 m. surašinėjo Klaipė- 
jam tada 71,781 klaipėdie-1 dos krašto gyventojus* 
tis pasisakė esą vokiečiai, j 4,351 iš kiekvienos dešini
nes jų tėvai jau vokiškai ties tūkstančių užsirašė 
kalbėjosi; o “prigimtais” kaip vokiečiai, 2,759 kaip 
lietuviais užsirašė 67,124 ■ lietuviai ir 2,518 tik kaip į 
klaipėdiečiai; vadinasi, tau- “klaipėdiečiai.” Vadinasi,'

Teismai ir Jy Teisybė Anglijoj ir Amerikoj
Tūlas Wendling buvo nu- 

smerktas mirt už apiplėši
mą ir nužudymą bravori- 

Ininko Kellerio sūnaus, A- 
Imerikoj, ale mirties bausmė 
[pakeista kalėjimu iki gyvos 
[ galvos.

Wendlingas kalėjime iš
vargo 25 metus, ir visai 
atsitiktinai paaiškėjo, jog 
Kellerio .sūnų nužudė kas 
kitas. Tikrasis žmogžudis 
buvo suimtas už kokį tai 
smulkų nusikaltimą, ir be- 
kvočiant išsiaiškino, kad jis 
yra žudikas. Tuomet Wen
dlingas, suardytas kalėjime 
fiziniai ir dvasiniai, buvo 
išlaisvintas kaip nekaltas.

Pasigėręs George Hebron

Prieš Bereikalingas
Operacijas

Visada būdavo be reika
lo padaroma žmonėm ope
racijų: išpjaunama visai 
sveikas apendikas, geri ton- 
silai ir kt. Kartais gydyto
jas per klaidą padaro ne
reikalingą operaciją; bet 
tūli besąžiniški gydytojai 
taip pjausto žmones tik no
rėdami daugiau uždirbt.

Ypač paskutiniais laikais 
padidėjo skaičius chirurgų, 
kurie perša žmonėms berei
kalingas operacijas. Šį f ak
ta aikštėn iškelia dr. J. J. 
Golub, direktorius Sąnarių 
Ligų Ligoninės New Yor
ke; ir jo raportą apie tai 
išspausdino žurnalas Ame
rikos Ligoninių Sąjungos.

Kovai prieš besąžiniškus 
operacijų piršlius ir daryto
jus, daktaras Golub siūlo 
įsteigt New Yorke ir kituo
se miestuose tarybas, ku
rios susidėtų iš geriausių 
sąžiningų,gydytojų. Ir kuo
met pavienis daktaras per
ša žmogui operaciją, tai 
žmogus galėtų atejt į tokią 
specialistų tarybą ir gaut 
teisingą patarimą. Dakta
ras Golub sako, kad ir kiek
vienoj ligoninėj turėtų būt 
mažesnė, trijų gydytojų ta
ryba, kuri spręstų, ar reika
linga operacija tam ar ki
tam žmogui, kuris ūmai| li- 
gonvežimiu atgabenamas į 
ligoninę.

Anot dr. Golubo, tokias 
gydytojų tarybas galėtų pa
laikyt miestų valdybos arba 
apskritinės gydytojų orga
nizacijos.

susiginčijo su policijos kon- 
ste'ibeliu Cooku 1929 m., 
Manchesteryj, Anglijoj, ir 
buvo už tai suimtas ir pi
niginiai pabaustas. Išeida
mas iš teismo, jis pagrūmo
jo konsteibeliui: “Aš tau 
atsilyginsiu.”

Tą pačią naktį nežinia 
kas nužudė konsteibelį, ir 
Hebronas tapo suimtas ir 
nusmerktas pakart, bet 
bausmė pakeista amžinu 
kalėjimu.
4 1937 metais Londone buvo 
areštuotas vienas plėšikas. 
Betardant jį, paaiškėjo, kad 
jis, o ne Hebronas nužudė 
minimą konsteibelį. Tad 
Hebronas liko paleistas iš 
kalėjimo ir duota jam 25 
tūkstančiai dolerių atlygini
mo už aštuonerius metus 
kalėjimo.

Anglijos įstatymai skiria 
atlyginimą už nekaltai pra
žudytą laiką kalėjime. 
Jungtinėse Valstijose be
veik negirdėt atlyginimo 
už prarastus kalėjime me
tus.
< Anglijoje dabar yra įsta
tymas, kad niekas negali 
būti nuteistas mirti už 
žmogžudystę, kol nesuras
tas- lavonas. Šis įstatymas 
išėjo po to, kaip vienas as
muo buvo nuteistas mirti 
ir bausme įvykdyta, o “nu
žudytasis” po kelių metų 
pasirodė esąs gyvas, svei
kas ir linksmas. Dalykas 
buvo šitoks.

Vieną dieną dingo lordo 
Gensborn namų užveizda. 
Kada jo buvo visur jieško- 
ma, tai atsirado žmogus, 
kuris pasisakė policijai, kad 
jis, jo motina ir brolis nu
žudę namų užveizdą, norė
dami apiplėšti. Tariamasis 
žudikas smulkiai nupasako
jo visas aplinkybes. Po ke- 

“MEILĖS” MOKYKLA”
Londone atsidarė nauja 

“aukštoji meilės mokykla.” 
Jos kursai tai patarimai 
meilės ir vedybų klausi
mais. Šią mokyklą kol kas 
lanko tik kunigai ir slau
gės (norsės).

Paskutiniai Tarpt. Liuosno- 
riai Išvyko iš Ispanijos
Barcelona, Ispanija. — 

Tautų Lygos komisija pati
krina, kad iš Ispanijos res
publikos jau tapo išsiųsta 
šimtas paskutinių tarptau
tinių liuosnorių,' kariavusių 
už Ispanijos liaudies val
džią prieš fašistus.

“tikrieji” vokietininkai dar 
nesudarė nė 50 procentų 
visų klaipėdiečių.

Bet kodėl jie tokia didžia 
dauguma pasviro į Vokieti
jos pusę per dvejus pasta
ruosius rinkimus Klaipėdos 
seimelio? Tam yra dvi pa
matinės priežastys: viena 
tai nazių teroras; o kita, 
dar svarbesnė priežastis tai 
blogas Lietuvos valdžios ap
siėjimas su Klaipėdos kraš
to gyventojais. —J. C.

lių metų “užmuštasis” grį
žo iš užjūrio ir labai nuste
bo, kad dėl jo slaptos ke
lionės įvyko toks “nesusi
pratimas.”

Amerikoj gana dažnai 
pasitaiko, jog nesveikų 
nervų žmogus ateina į poli
ciją ir sako, kad jis tą ar 
tą užmušęs, pagrobęs, iš- 
žagęs ir tt. Bet “prisipa
žinimai” čia griežtai ir ga
biai kvočiami, ir tokie ne
va “piktadariai” paprastai 
gauna keliu į užpakalį, ir 
laukan. Jie gauna ir per
sergėjimų, “kad jeigu dar 
kartą taip prisipažins,” tai 
eis į kalėjimą arba į pami
šėlių namus. —J.

Anglijos Gamybos Cen
tras ir Jo Lietuviai

Mes, amerikiečiai, mano
me, kad šioje šalyje yra di
džiausi pramonės centrai 
visame pasaulyje. Bet už
sieniuose, Anglijoj, Sovie
tuose ir kitur, taip pat yra 
milžiniškų gamybos centrų.

Imkime, pavyzdžiui, kad 
ir Anglijos fabrikinį miestą 
Manchesterį. Jis turi 11 
tūkstančių aukštų fabrikų 
kaminų, ir 6 tūkstančius 
įvairių dirbtuvių.

Man chest eryj gyvena 
apie 800 tūkstančių žmonių, 
daugiausia d a r b i n i n kai. 
Tarp jų yra ir 500 lietuvių 
šeimynų. Lietuviai ten dau
giausia staliai, siuvėjai ir 
kiti amatininkai bei darbi
ninkai; ne vienas turi ir sa
vo dirbtuvėles.

Manchesterio lietuviai tu
ri gerą vardą tarp anglų, 
ir vietiniai laikraščiai ’ gra
žiai atsiliepia apie dides
nius viešus lietuvių pasiro
dymus. Bet jų v jaunimas 
gana atšalęs nuo lietuvy
bės; ir visame mieste nesą 
nė vieno lietuvio mokytojo 
ar šiaip inteligento.

Kaip didžiausias Anglijoj 
pramonės centras, Man- 
chesteris yra aprūkęs, pa
niurus ir atrodo nešvarus. 
Daugelis gatvių yra siau
ros, kreivos ir atrodo ap
leistos. Bet jame yra įdo
mių istorinių vietų ir pui
kių naujoviškų pastatų: 
800 mėtų senumo didelė ka
tedra, knygynas su 700 
tūkstančių knygų ir kt. Tas 
knygynas, beje, yra pana
šiai pastatytas, kaip Balta
sis Rūmas Jungtinių Vals
tijų prezidentų.

Lengviau Bedą Įkalbėt, 
Negu Ją Atsaukt

Nesenai indas hipnoti
zuotojas įkalbėjo vienam 
žiūrovui didžiausią šaltį 
viename teatre Irvington 
miestelyj, Anglijoj. Sakė, 
tu tyrinėji šalčiausius kraš
tus ir dabar esi ant Šiau
riu Poliaus; šaltis dabar 
ten yra 40 laipsnių žemiau 
zero. Ir žiūrovas iš tikro 
pradėjo drebėt nuo šalčio.

Toliau hipnotizuotojas- 
fakiras įkalbėjo tam žmo
gui, kad ten esą spragos 
tarp didžiųjų ledų, ir liepė 
saugotis, idant neįsmuktų į 
tarpledę ir nenugrimstų į 
bedugnę.

Užhipnotizuotam žmogui 
pasidarė taip šalta, kad jis 
jau garsiai kaleno danti
mis. Galop, atėjo laikas 
pabudint tą žiūrovą iš įkal
bėto svaigo, ir hipnotizuo
tojas sušuko: “Pabusk! nes 
visa tai buvo tik juokas! 
Tu nebuvai ir nesi Šiaurės 
Poliuje!”

Bet žmogus nepabudo ir 
vis, baisiai drebėdamas, ka
leno dantimis. Hipnotizuo
tojas tad pagriebė jam už 
rankos ir ėmė jį purtyt, bet 
nieko nepagelbėjo. Tada 
atsikreipė į publiką ir prisi
pažino, kad jis jau nepajė
gia paliuosuoti tą žmogų 
nuo įkalbėto šalčio svaigo. 
Todėl žmogus buvo nuga
bentas į ligoninę, ir gydy
tojai pradėjo jį žadint. Bet 
ir gydytojams iš karto ne
sisekė. Jiem teko dvi va
landas darbuotis, iki, galų 
gale, jie paliuosavo tą žmo
gų nuo nebūto šalčio. —L.

Kodėl Fidži žmogėdžiai 
Vartoja Šakutes, Valgy

dami Žmogieną?
Fidži salų žmogėdžiai gy

ventojai jau senų senovėje, 
valgydami žmogieną, var
tojo šakutes (videlcius), 
kad ir medines.

>
Kai jie valgo lavoną nu

žudyto savo priešo, tai ti
kisi, kad jo stiprybė ir vi
krumas pereisią į juos. Bet, 
girdi, priešo mėsa netinka 
valgyt tiesiog iš rankų. Fi- 
džiečiai mano, kad ranko
mis čiupinėjant valgomą 
žmogieną, tai dingstanti 
“stebuklinga” jos pajėga.

Be to, Fidži žmogėdžiai 
įsivaizduoja, kad nuo čiupi- 
nėjimo rankomis žmogiena 
nustojauti savo skonio ir 
sultingumo. —“L. ž.”

“RAYONO VILNONAS”

Sovietu Sąjunga Kaipo 
Nikelio Gamintoja

Buvusioj “dykumoj” Ko
los pusiausalyje, šaltojoj 
šiaurėj, Sovietai atidarė 
metalo nikelio kasyklas ir 
fabrikus-valyklas.

Tai Sovietai bus pirmoji 
Europoj valstybė gaminan
ti nikelį. Numatoma, kad 
daugiu iškasamo ir apdir
bamo nikelio Sovietų Są
junga užims bent antrą vie
tą pasaulyj, tiktai po Ka-
mados, kaip paduoda Lietu- ei jos kolonijų buvo netyčia 
vos Telegrafo žinių agen- atgabenta kokių nuodingų 
tūra. vorų.

Londono “Kvailyjij” 
Kliubas

Londone jau 50 metų gy
vuoja originalus kliubas, 
kuris didžiuojasi savo pava
dinimu “kvailųjų kliubas.” 
Kliubo nariai susirenka 
kartą per metus viename 
seniausių Londono restora
nų. Tada išklausomi pra
nešimai ir priimami nariais 
tik tokie, kurie nors kartą 
savo gyvenime yra padarę 
kokią stambesnę kvailystę 
ir vėliau patys prisipažins 
ir apšauks save, “kokis aš 
kvailys.”

Štai pavyzdys, kokie atsi- 
| tikimai yra prieinamiausi

■

būti priimtam “kvailųjų 
kliube.”

Du asmenys neseniai bu
vo priimti šio kliubo na
riais. Vienas, tūlas Johnas 
Gibsonas, šių metų rugsėjo 
mėn. kritiškomis dienomis 
tiek buvo patriotizmo ap
kvaišintas, kad vienu ir tuo 
pačiu laiku įsirašė savano
riu į karo laivyną, sausu
mos kariuomenę ir karo oro 
laivyną.

Gibsonas gauna ragini
mus iš 3 žinybų, ir pats ne
žino, kaip čia išsinarplioti. .

“Kvailųjų kliubas” nuta
rė Gibsoną priimti ne tik 
eiliniu nariu, bet nutarė 
jam suteikti už 1938 metus 
“kvailųjų karaliaus” diplo
mą, t. y., tokią garbę, ku
rią kliubas suteikė vos ke
letui asmenų per visą savo 
gyvavimą.

Vienas škotas prieš kele
tą mėnesių keliavo trauki
niu per Škotiją. Staiga la
bai susižavėjo gražiu gam
tos reginiu. Nejučiomis jis 
patraukė stabdžio rankeną. 
Traukinys sustojo ir taip 
išstovėjo 10 minučių, kol 
buvo išaiškinta sustojimo 
“priežastis.” Čia šis škotas 
sočiai galėjo pasigerėti šios 
vietos gamtos vaizdu ir... 
žinoma, tuoj buvo priimtas 
nariu į “kvailųjų kliubą.” 
Traukinio sustabdymas jam 
kaštavo 50 dolerių.

Šiomis dienomis įvyko to 
kliubo metinis bankietas. 
Bankietas prasidėjo ir pasi
baigė tuo, kad dalyviai dai
navo choru dainelę: “Mes 
esame visi kvaili, kaip 
avys.”

“Lietuvos žinios.”

I

4

Kai kurie fabrikai Ame 
rikoj pradeda taip apdirbi- 
nėt medinį šilką “rayoną,” 
kad jo materija duoda tiek 
šilimos kaip vilnonas. Se
kretas tame, jog taip išpu
rena rayono plušelius, kad 
tarp jų užsilaiko kūno su
šildytas oras lyginai gerai, 
kaip ir vilnų audimuose.

NEŽINOMA LIGĄ
Paryžiuje pastaruoju lai

ku pasireiškė kokia tai dar 
nežinoma liga; ja suserga 
daugiausia moterys. Visos 
tos ligonės sakosi prisilie- 
tusios prie didelio voro. 
Manoma, kad tai iš Fran-
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DAR KELETAS GRAŽIŲ SV IKINIMŲ
Per ištisas tris dienraščio laidas ėjo biznierių ir profesionalu pasveikinimai Kalėdomis ir Naujais Metais savo 
klijentų ir prietelių. Tie sveikinimai yra didelė moralė ir materiale parama dienraščiui “l aisvei. Už tai mes 
Širdingai dėkuojame sveikintojams ir vėliname jiems gero pasisekimo. Pažangioji lietuviu visuomenė privalo 

kreiptis į tuos biznierius, kurie remia apšvietus ir kultūros darbą.
-*

JOSEPH DOBROW
(DOBROVALSKIS)

REAL ESTATE IR INSURANCE AGENTAS

Į SVEIKINU VISUS BROOKLYNO IR APYLINKĖS 
? LIETUVIUS IR LINKIU VISIEM LINKSMAI

PRALEISTI KALĖDAS IR NAUJUS METUS.

580 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-8862

CHARLES VICUNAS
BAR and GRILL

—* ė——

Sveikinu savo kostumerius, draugus ir prietelius 
Kalėdomis ir Naujais Metais.

Laike švenčių labai norėčiau pasimatyti su visais.

O su naujais metais noriu įsigyti naujų pažinčių 
Esu pasirengęs gražiai priimti svečius visuomet, o ypatingai 

laike švenčių.

284 SCHOLES ST. BROOKLYN, N. Y.

S. Masiulis if l\ Zonis

SVEIKINAME GERBIAMĄJĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ 
KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS. LINKIME

KUO LAIMINGIAUSIŲ 1939 METŲ.

LAUKIAME LINKSMO PASIMATYMO PER ŠVENTES.

518 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

D. & Z. BOTTLING CO

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS LINKS
MAI PRALEISTI ŠVENTES IR SUSILAUKTI 

LAIMĖS 1939 METAIS.

D. & Z. išdirbama sode yra puikiausias gėrimas. 
Pristatome ant pareikalavimo.

252 KENT AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Širdingiausiai Dekuoju
širdingiausiai dekuo

ju visiems biznieriams 
ir profesionalams už su
teiktus pasveikinimus, 
šventėmis dienraštyje 
“Laisvėje”; dekuoju vi
siems, kurie per mane 
davė užsakymus “Lais
vei” padaryti 'sieninius 
kalendorius ir dekuoju 
tiems, kurie davė pasi- 
skelbimus ilgesniam lai
kui.

427 LORIMER STREET

ir Sveikinu!

Grand Rapids, Mich.
Pašelpinių Draugijų Veikimas

L. S. ir D. P. D. priešmeti- 
nis susirinkimas įvyko gruod
žio 13-tą. Norinčių įstoti į 
Draugiją buvo perskaityta 38 
aplikacijos ir visos buvo pri
imtos. Pereitame susirinkime 
buvo priimta 40. Iki šiol jau 
mes turim naujų narių 78. O 
vajus tęsis iki metinio susirin
kimo, tai yra, iki sausio 10, 
1939 metų. Pilna šimtinė nu
matoma, o gal dar ir su kau
pu. Smagūs mūsų susirinki
mai, pilni energijos.

Pirmą sykį mūsų istorijoj 
rašosi į mūsų Draugiją tiek 
daug jaunų merginų ir vai
kinų, ir šiaip jaunų žmonių. 
Gal būt, kad mes turime už 
pirmininką W. J. Morris, jauną 
žmogų, Amerikoj gimusį ir už
augus. Morris yra gerai pasi- 

/ mokinęs ir plačiai apsipažinęs 
su literatūra, turi nepaprastą 
gabumą palaikyme tvarkos. 
Džiaugiasi tuomi visa valdyba 
ir visi nariai.

S v
Rinkimai Valdybos dėl 1939 m.

Į pirmininkus buvo persta
tyta W. J. Morris ir A. J. Ka- 
reckis. W. J. Morris ^avoll3 
balsų, o A. J. Kareckis 19. 
Valdyba išrinkta ta pati, ku
ri buvo 1938 m.

Valdyba dėl 1939 m. susi
deda iš sekančių narių :;

Pirm. W. J. Morris, vice-pir- 
mininku J. Rožinskas, proto
kolų raštininku D. Gelgota, 
finansų raštininku A. Daukša, 

} iždininku K. Rasikas.
Ryšiai su Kitomis Draugijomis

1930 metais užėjus bedar
bei, tūkstančiai žmonių liko
si išmesti iš dirbtuvių. Pra
dėjo užsidarinėti vienas po 

Į kitam bankai, nusinešdami 
į milijonus dolerių žmonių šu

tau pintų pinigų. Pradėjo atim-

dinėti namelius, kuriuos žmo
nės buvo apsipirkę bei pasista
tę, kad atėjus senatvei galėtų 
užbaigti gyvenimo dienas savo 
pastogėj. Pradėjo žmonės ne
rimauti ir jieškoti išeities. 
Pradėjo rinktis į pulkus, lai
kyti susirinkimus, kad ap
svarsčius likimą.

Minėtiems susirinkimams 
jie gaudavo vietos pašelpinių 
draugijų namuose. Miesto val
dininkams nepatiko, na, ir 
pradėjo kabinėtis prie pašel
pinių draugijų neteisingais 
apkąltinimais.

Pašelpinės draugijos pradė
jo j ieškot išeities. Lietuviai ir 
lenkai sudarė tam' tikslui są
ryšį, kad atsispirti prieš ne
teisingus užpuolimus. Sąryšiui 
vardas duotas Advisory Coun
cil of Aid Societies, Grand 
Rapids, Mich. Susirinkimai 
yra laikomi kiekvieno mėne
sio paskutinį panedėlį.

Prie minėtos organizacijos 
jau priklauso 16 pašelpinių. 
draugijų, gyvuojančių po įvai
riais vardais, su apie lO tūksr 
tančių narių, ir jau yra daug 
gerų dalykų nuveikta..

Praeitą pavasarį mūsų val
donai buvo užsimanę, kad 
kiekviena draugija turi padė
ti į valstybės iždinę po $2,- 
500 ir nei jokio nuošimčio už 
tai1 negauti. Taipgi, kad 
kiekvienos draugijos pirminin
kai turi prisiekti ir pasirašyti, 
kad nepadarys mažiausio pra
sižengimo. Jeigu tokia našta 
būtų įėjus į galią, tai daug 
mažesnių draugijų būtų buvę 
priverstos nustoti gyvuoti, nes 
nebūtų galėjusios sukelti mi
nėtą sumą pinigų. Taipgi,^ 
jeigu katros ir būtų galėjusios 
sukelti reikalingą sumą pini
gų, bet jeigu būtų pardavu- 
sios per klaidą nenariui sti
klą alaus ir būtų policija pa
gavūs, tuojaus būtų praradus

kliubo leidimą. Visoms drau
gijoms pasipriešinus, viskas 
pasekmingai likosi atremta.

Mes Lietuviai Susipažinom
Per eiles metų čia gyvuoja 

keturios pašelpinės draugijos 
ir beveik kas metai buvo ban
doma pądaryti kokį sąryšį 
tarpe lietuvių, bet vis nenusi
sekdavo ir taip metas po. metų 
slinkdavo.

Gyvenimo aplinkybėms susi
dėjus, mes buvome priversti 
dalyvauti bedarbių tarybose, 
unijos susirinkimuose, ir da
bar Advisory Council susipa
žinom, kad mūsų yra tos pa
čios mintys ir tie patys sie
kiai. Todėl ir tarpe lietuvių 
yra gaminami įstatai dėl sąry
šio.

Taigi, lietuviai turėsime są
ryšį ir karts nuo karto turėsi
me pasitarimus. Laimingo pa
sisekimo !

Matoma mums, visiems, kad 
yra atlikti dideli darbai ir 
daug dar yra reikalinga atlik
ti. Reikalinga pasiaukojimo 
ir tam tikro prajsilavinim.o, 
kad pasekmingai darbą varyti 
pirmyn.

L. S. ir D. P. D. palikome 
tą pačią valdybą dėl 1939 
metų; mat, ta valdyba pui
kiai atliko, savo užduotį šiais 
metais. Pasitikime, kad tą 
patį padarys ir sekančiais me- 
tais.K Mes nariai privalome 
pagelbėti kuom galima.

Dabartiniu laiku yra baro 
gaspadorium A. Kasparaitis 
(ristikas.}. Rengia kas suba- 
tos vakaras šokius, nedėldie- 
niais po pietų mankštymosi 
ristynes. Taipgi rengia puikų 
pasilinksminimą naujų \metų 
vakarą. Nepamirškite-.

Narys.
P. S. “Laisvės.” No. 281 

korespondencijoje buvo pasa
kyta: “Pirm.. W. J. Norris,” o 
turėjo būti “W. J. Morris.”

Vincas Kriaučiūnas 
“Laisvės” agentas

Linkiu visiems links
mai praleisti šventes ir 
turėti kuo geriausių pa
sisekimų 1939 metais.

t

Sekančiais metais tu
rėsiu gražiausių paveik
slų kalendoriams. Tuom 
mane aprūpins “Lais
vė.”

BROOKLYN, N. Y.

KRISLAI

WEST HAVEN BEER & ALES, he.
Pristatome Aly Bizniams ir Įvairiems Draugijų Pokiliams

Širdingai sveikiname visus lietuvius Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėmis. Linkime laimės 

ir linksmybės 1939 metais.

Mes pasirengę jums patarnauti baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

98 NORTH 7th ST. BROOKLYN, N.
Tel. Evergreen 7-5471

| dranga Jonų Valeskų, ku- WORCESTER, MASS 
ns Portland, Ore., isgyve-: 9
no apie 30 metų. Dar prieš 
karų jis išrado mašinų, ku
rį, kaip peilis, pjauja gele-' 
žines štangas, barus. Tai 
buvo plačiai išgarsėjęs iš
radėjas, nors iš Lietuvos 
atvyko beveik bemokslis. 
Senukas buvo stipriai susi
rišęs su darbininkų judėji- sinuodijo.

(Tąsa iš 1 pusi.) 
ūpu, panaši didžiajai New 
Yorko valstijai Tik man 
rodos, kad Californijos de
mokratai. kairesni.
“People’s World,” liaudies 

dienraštis Pacifiko pakraš-- 
tyj, darosi vis įtakingesnis. 
Jį remia net tūli kongres- 
manai ir Californijos asem- 
blymėnai.

V H* •
Bet Oregon valstijoj pa

dėtis daug sunkesnė. Perei-. 
tuose rinkimuose čia pra
varyta įstatymas prieš 
streikus, prieš pikietavimų, 
prieš boikotų. Reakcionie
riai veikė, pasislėpę už pe
čių jų sukurtos organizaci
jos ^Associated Farmers.” 
Lietuviai farmeriai, gyve
nanti šalę Oregon City, 
man sakė, kad tikrų farme- 
rių toj organizacijoj nėra.

Prieš tų įstatymų bend
rai nusitarė kovoti Ameri
kos Darbo Federacija ir 
CIO unijos. Ir čia cemen
tuojasi darbininkų vienybė.

Kaslink “Associated Far
mers,” tai kapitalistai ban
do išplėsti jų veikimų visoj 
šalyj. Tai didelis pavojus, 
prieš kurį reikia kuo pla
čiausia kovoti 
farmerius su 
ir smulkiais 
miestuose..

>■; =t:
Washington valstijoj pa

dėtis daug .geresnė. Com
monwealth Federation toj 
valstijoj veikia, labai gerai. 
Jji plečia kuo smarkiausių 
propagandų už demokratinį mėnesio kai • nežinia kur ■ — ■ -r 1 • i • • ' 1—1

, vienijant 
darbininkais 

savininkais

I

frontų. * *
Vakar mes palaidojom

*

buvo 
trys 
deg-

Česnienei irgi nelaimė pa
likus be vyro. Kur reikės 
našlei moterėlei pasidėti? Ap
gailestauja kaimynai ir pažįs
tami draugai.

Bet su policija visai kas ki
ta. Ji pasigailėjimo neturi 
ant našlės moterėlės. Tie 
širdžiai už trijų dienų po 
ro palaidojimo atsilankė 
Česnienę ir padarė kratą, 
rado mūnšaino ir 
dėl jo darymo.

Tikra Nelaimė
Kelios dienos atgal 

rašyta “Laisvėj,” kad 
lietuviai užsinuodijo su 
tine, du iš jų išgijo, o vienas,
J. česna, gyvenantis ant 21 
Kansas St., numirė. Iš pra
džių buvo manyta, kad jie už- 

Bet daktaram pa- 
mu, kuriam išaukavo tūks- darius tyrinėjimą ant česnos 
tančius dolerių Ypač (įaug vidurių, pasirodė, kad jokių I traukta į teismą, pripažinta 
aukavo Ispanijai.

Jo lavonas -
. Portland© krematorijoj. Sa- save gėrimo, 
vo testamente paliko turto skendo alkoholyje, česna bu- 
ir darbininkų spaudai.

be- 
vy- 
pas
Ąt-

prietaisus 
Česnienė pa-

nuodų nebūta, bet numirė iš kalta ir paleista po kaucija, 
perdaug prigėrimo. Geriau Bedarbis.

Siįdegintas pasakius, tiek daug prisipylė į| 
kad ir pats nu- 

iy ii v umviivA c česna bu* _
! vo palaidotas 9 d. gruodžio, džia išleis $100,000,000 plie-
| su Vilniaus parapijos bažnyti- niniams įrengimams apsau-

Fašistų Lėktuvai vėl Naikina l a iv pqppq]vvh' unni’tmontinius ir kitus nri live - kad ir “nesceslyva smertim apartmentimus ir Kitus pn-

perdaug prigėrimo

London. — Anglijos vai-

Užfrontės Miestus
• Barcelona, Is pan i ja. — 
Italijos ir Vokietijos lėktu
vai paleido šimtus bombų į 
Manresų, Tarregų ir šešis 
kitus užfrontės miestus ir 
miestelius; 26-šis civilius 
žmones užmušė, o 89-ms su
žeidė.

Valdiški Lenkijos Fašistai 
Grasina Žydams

Varšava.—Valdiška ^pu- 
s i a u” - fašistinė , partija, 
Tautos Vienybės Stovykla 
reikalauja greičiau iškraus
tyt .daugius žydų iš Lenki
jos, nes, kitaip, teksiu da
ryt tokius žygius prieš žy
dus Lenkijoj, kaip ir Vokie
tijoj.

Berlin. — Jau pustrečio

dingo didelis Vokietijos lėk
tuvas su 10 keleivių ir 3 
įgulos nariais.

numirė. vačius namus.

Amerikos valstybės sekretorius Hull kalba Limos 
konferencijoj, kur dalyvauj’a 21 respublikos 

(abiejų Ameriką) atstovai.

■jį U v ■rijįi-AU'tu
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The Christmas Gift TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W 8

minding the 
night, another 
Mrs. Garner’s

What a day

FOUR DAYS before Christmas 
and so much to be done, and 
such a pitifully small sum to do it 

with. A dollar for 
Schuler baby that 
two for doing old 
Christmas shopping.

A that was — that precious, new fiver 
for typing on that Haitz manus
cript. That was something worth 
laboring hours and hours for. But 
eight dollars — only eight dollars.

Old Jed might get a job if I 
bought him a nice shirt and tie to 
go with that suit I talked Mr. 
Haitz into giving him. Yesterday 
little Mary cried because her hands 
were nearly frozen by the time she 
had reached school. Just a small 
pair of gloves ’ — but her mother

The Gifts of the Magi 
x Are the Gifts of the Heart

at Jane’s house for Christmas day. 
Leaves her youngsters all alone — 
I can’t see why Jane’s mother 
would’t let them come into the re
creation room in the cellar. What! 
Let four little niggers run loose in 
my house? My, my — indeed not. 
I wonder how 
in picking out 
or how much 
hers is white.

company of 
That’s an

fer the 
Herman. 
Bess.

much choice she had 
the color of her skin 
better she is because 
Personally, I do pre

black 
ask

have been

OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIES Y&t£sJ8®i

Vete Zablackas, Lithuanian Youth Leader, 
Returns with Ab. Lincoln Brigade Veterans

Teachers Flunk Stu
dents, and Vice-Versa

small 
idea. I’ll

friends
Lee was
house where

received word

ever 
leav-

They 
since that night when 
ing dinner at Jane’s 
Bess cooked and Bess
that her husband had been killed 
on the railroad. Lee liked this color
ed woman for the courage and ne
ver failing cheerfulness against 
odds, 
raise

with which she undertook 
her four children alone.

* * *
arrived at Bess’ small

all
to

After serving more than 17 months 
in the Abraham Lincoln Brigade, 
Vytautas Zablackas, well known 
and loved among Lith-American 
youth, returned this Tuesday on 
the shop Ausonia with 322 other 
veterans of the war for demo
cracy in Spain against fascism.

The members of the Brigade 
were greeted at the pier by friends 
and relatives and later went to 
Union Square where they placed at 
the base of Abraham Lincoln’s sta
tue a wreath that bore the inscrip-

GRADINGS, STUDES SAY, 
ARE HONEST—VERY

Joseph Nedvaras, 
“Vilnis”, and J.

was editor of the

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND
FRIDAY

Educators, Students Endorse Washington 
Peace, Democracy Congress, January 6-8

says, “Five loaves of bread can be 
bought for the price of a pair of 
woolen gloves.” They all need 
bread, so—. That family down by 
the coal yard—Oh God, nine child
ren—Sweaters—at least I can get a 
couple and maybe a pair of shoes 
for that baby just starting to walk. 
Wonder how far that eight dollars 
will go?

*

scru- 
was 
wel- 
first

need, 
these

So many in such desperate 
I feel so helpless. Why should 
people be without absolute neces
sities when even in my English 
class at school, Jane is getting a 
new squirrel coat- (she has only 
three winter coats). Elsie a plati
num wrist watch and others can’t 
even think of anything they can pos
sibly want that they don’t have. Why

Lee 
pulously scrubbed flat and 
greeted with varied shouts of 
come, for this was not the
time she came there on an errand 
of good will. “Bess, would you let 
me borrow your children for a few 
hours on Christmas? Jane told me 
you’d have to work there that day 
and I thought—.” As Lee paused 
questioningly, the meaning of what 
she’d just 
her face 
swered.

“Law’s

said dawned 
was beaming

on Bess and
as she an-

chile I’se

can’t things be a little more evenly i slight misgivings 
distributed. At least let the others I remembered that
have enough to eat, warm clothes 
to wear. Not have to do without 
gloves so one can have bread.

I guess I won’t have enough mo
ney to make that basket for Bess. 
Boy it’s too bad she has to work up

day’s work,” said 
a deranged man 

“All in the day’s 
and 
and

•“Alt in the 
the Mayor when 
attacked him. 
work,” say the Italian, German 
Japanese bombers over Spanish 
Chinese cities.

•Stanley Rengle, member of
LDS National Youth Committee, is 
being sent to a one-week organiz
ational leadership training 
being conducted 
Youth

done been 
breakin’ mah heart over leavin’ 
them alone on Christmas but you 
sure that you all won’t be too much 
trouble?” she asked.

“Oh, of course not, it will be the 
nicest day of the year, I’m sure.” 
And so it was agreed.

Lee left Bessie’s house in high 
spirits but she neared home with• 

> for she suddenly 
remembered that her mother had 
no inkling of the impending visit. 
To be sure, mother was a good 
sport, but—how was she going to 
take this? Lee entered the kitchen 
where mother was making out the 
grocery list for the holidays.

“Mom, we always eat too much 
on Christmas, why?”

Her mother looked at her puzzled 
and said, “Well perhaps its just an 
old Lith custom or because we al
ways have so much.”

“Have so much,” Lee slowly 
ed her mothers last words, 
they have so little.”

Mother said, “Who has so 
and what are you driving at?” 

“It’s this way, mother. If we all 
had a little less couldn’t we, sort 
of, spread it . out to cover four 
more very small plates?”

“In other words you’ve invited 
four more people for Christmas din
ner?”

foreign soil. Among them were 
Wesley Mikalauskas, of Rockford, 
Ill.; Stanley Motiejūnas, of Pater
son, N. J., and 
of the Chicago 
Kumpis.

Vete Zablackas
“Laisve Youth Section” from Janu
ary 1935 to May 1936. Upon his 
departure for Spain on May 3 the 
editorship \vcnt to Walter Kubi
lius, 
ers often read clear accounts of 
situation in Spanish cities ; 
trenches in letters addressed to1 
“Dear Friends.” These letters were 
published with the familiar signa
ture of “Salud!, Vete.”

He was very active among the 
many Lithuanian organizations of 
youth and adults, taught at the 
Ateities Žiedo Mokyklėlė and was 
particularly active in the Brooklyn 
Aido Chorus and Builders Branch.

present he is an alternate on 
National 
LDS and 

may fully

the

school 
by the American 

Congress in New York.
100%: Not to have been 
was John Orman’s clear and 
description of the present

of words for the 
and Vete was the 
youthful orchestra 

We were about 10

our fingers 
strings and 
cheeks Vete 
two, three,

LYS. Well,

Spain Vete 
hospital in 
a delirium,

missed 
factful 
Lithuanian political scene and the 
factors leading up to it. The Pro
gressive Weekly carried this excel- 

^lent full-page article in its Decem
ber 18th issue . . .

•Vete Zablackas’ return gives 
this writer a chance to float on 
Memory’s Stream. Someone had 
given us a tenor banjo (they mis
took the artist 

f artist of music) 
conductor of a 
at that time.
years old or so and had no mu
sic in our souls. As 
clumsily strummed the 
the tears ran down our 
would say, “Now, one,
strum, strum, one, two, three.” . . .

•Many years later, when Vete 
was editor of the Youth Section, 
we interviewed him and decided to 
write an article for the 
we’re still writing . . .

/ •Before leaving for
■ took the writer to the 

his car. Later, during
the writer dreamt that he had met 
Vete upon his return from Spain 
in summer in front of Laisve Hall, 
and he was wearing a very light 
sweater, saying hello alone.

•But the dream didn’t fulfill it- 
self. We met/ Vete in winter, with
in Laisve Hall, in a crowd of people, 

.z x and wearing an overcoat. Our last 
hope that we had clairvoyant pos
sibilities was completely shattered.

•And then there was the time 
when the car was 

' stalled some wintry 
Long Island during 
Hike of the Builders.

in conclusion, Walter Ku- 
on behalf of the Laisve 
Section, extends to all 1H 

writers and contributors 
wishes that the Christmas

carries over into many years 
daily work and our daily 
to nfhke this life a better

echo-
“and

little

“Well, they are very small people. 
Mother, it’s Bessie’s boys. They 
will be so alone, and its Christ
mas and yęu know, ‘Good Will To 
All Men’ that probably includes 
small colored children and—and— 
Jane’s mother wouldn’t even let 

i them play in the cellar while Bess 
served the family upstairs. Mother, 
you’ve got to let them come. I’ve 
already asked them.”

In the end Lee’s mother gra
ciously consented and returned to 
her grocery list, adding on a 
more necessary items.

few

her 
get

Christmas morning Lee had 
brother drive over with her to 
Bess’ boys. They were all eagerly 
waiting, tubbed, scrubbed, shining 
and happy in their anticipation of 
what the day held for them. Her
man and Irwin, the four year old 
twins had evidently been fully 
dressed for quite some time for 
they appeared to be warm in their 
neatly mended hand-me-downs. Her
man looked especially fine in a 
grand overcoat the sleeves of which 
reached to his knees and the hem 
almost touched the floor. Lee 
thought, it would be funny if it 
wasn’t so tragic that it hurt way 
down deep. Lee bundled the ex- . 
cited youngsters into the car and 
in no time they were in her house 
lost in admiration of the beautiful 
Christmas 
ing room, 
hustled to 
the family
grew almost the size qf saucers 
when the large brown turkey was 
placed on the table and Lee’s fa
ther carved luscious generous slices 
and heaped their plates full. They 
zestfully set to this important busi
ness of cleaning those plates and to 
Lee that turkey seemed to have a 
charmed flavor and tasted better 
than anything she had ever seen.

* * *

tree standing in the liv-
They were quickly 

the table where already 
was seated. Their eyes

frozen and 
morning in 

a Moonlight 
The thought 

Hing down a highway back-
still gi^s us the shivers ... 

•We wonder how Santa Claus feels 
riding with his reindeer over 

c hildren’s hospital in

Vete Zablackas
have fallen 

democracy.” 
were other 
who had 

fascism on

tion, “To the men who 
in Spain in defense of

Returning with Vete 
Lithuanian young men 
volunteered to fight

SAN JUAN, Puerto Rico.—Stud^- 
ents at the University of Puerto 
Rico, smarting under set-backs in 
scholastic grading, turned on fa
culty members this week and grad
ed them according to what the 
students thought of their abilities.

Student gradings are due this 
While in Spain the read- week at the closing of the first

semester. The students moved
and first,! and graded their teachers A, 

4 “ ' B, C, D, or F. A number of in
structors were given an “F,” sig
nifying “without preparation or ta
lent and ought not to be in the 
university.”

“It is an emotional rather than 
an intellectual manifestation,” com
mented the University Chancellor.

Youth Committee of 
after a rest, so that 
recuperate from the 
war, he will become

At 
the 
the 
he
experiences of 
again the active and capable youth 
leader.

To Be Welcomed by Youth 
Thursday. .

On December 29 Vete Zablackas' 
and other Lithuanian returned ve
terans will he officially welcomed 
at a mass meeting which local 
Lith-American youth are now pre- 

an- 
the 
ex- 
the 
and

paring. Further details will be 
nounced in the next issue of 
LYS. Vote will undoubtedly 
plain the present standing of 
war for democracy in Spain,
will bring out the methods where
by Lithuanian-American youth can 
do their part for the defense of 
democracy.

LDS’er Star of Columbia Team

Aki
RADVILAS

Two of 1,000 Students 
Found Syphilictic

A Modern Dictionary

A Redundant Review of 
B more Chorus Elections

When the last spoonful of plum 
pudding had disappeared, Lee sug
gested games in the living room. 
The older boys promptly adopted an 
old erector set that Lee’s brother 
had discarded, the twins were capt
ivated by a small barnyard full of 
all sorts of miniature animals. The 
afternoon had nearly gone when fi
nally Bess came to take her brood 
home. Her eyes lighted up joy
ously when she saw them all play
ing contentedly op the floor.
fore they left Lee filled tbeir pock
ets with goodies and
Erector set was wrapped up 
along with the whole barnyard.
Lee’s brother offered to discern

the

WASHINGTON.—The American 
Social Hygiene Association indicat
ed in a report that two out of eve
ry 1,000 American, college students 
are infected with syphilis.

The findings were based on 
blood tests of 78,388 undergraduates 
in more than 500 colleges, 
blic Health
nounced the statistics,, said 
rate is practically 
that of non-college 
of the same age.”

The survey also 
syphilis is about 15 
prevalent among 
than among men. 
corresponded to
prevalence rates for sexes.

The pu-
Service, which an- 

“this 
the same as
young people

indicated that 
per cent less 

college women 
This difference 

the nation-wide

tear behind, the smile which accom
panied a “Merry Christmas, child, 
and may God bless you.” Lee 
watched the car as it trundled out 
to the street and she 
“Peace on Earth,, Good 
ard' Men,” thinking all 
of the time when three 
came bearing gifts for a

ain a stable in Bethlehem.

whispered1, 
Will Tow- 
the while 
wise 
child

men 
born

SHAPE-UP . . The arbitrary hir
ing of workers by a foreman or 
straw boss who may make his se
lection through favoritism, whims 
or receiving a kickback. The term 
is peculiar chiefly to longshoremen. 
Out of a large surplus of labor, an 
inconstant supply of day-to-day 
work, longshoremen can be gua
ranteed an equitable rotation of 
jobs only through use of the union 
hiring hall.I

SEVERANCE NOTICE . . Pay
ment upon discharge. There are no 
laws to prevent an employer from 
throwing his employee out on the 
street with nothing but the last 
pay envelope between-him and an
other job or starvation. Union con
tracts, containing a scale of se
verance notices whose rate is com
puted upon, the number of years 

‘spent in the employer’s service, 
provide the only protection.

SKILLED WORKER . , The wage
earner whose work is of such a 
complex character that he requires 
long training and apprenticeship! to 
qualify for the job. This operator 
may or may not finish the- entire 
product to which he has contributed 
his skill. Machines have done much 
to decrease the numbers of skilled 
workers. '

American demo
methods to stop

Munich pact, a

B’klyn Chorus to Hold 
New Year’s Eve Dance

This is what you might call 
putting one over on the official cor
respondence committee, which, in 
my opinion, has an efficiency rating 
of about 50%.

Seems as if thingš have livened 
up in our organization once again 
and now the youth of the chorus 
have taken a larger part of the, Council, 
work for themselves. In the re
cent elections of officers, the youth 
led the way. Charlie, Jacobs, Jr., 
copped the vice-presidency and Al 
Pivarun edged in on the recording 
secretary’s job which he intends to 
snag later on. The vivacious and 
vertiginous Virginia dragged down 
the financial secretary’s job and to
gether with the mild and meek 
Mildred and the rip-snorting and 
renascent Ruth made up half of the 
committee of the Lyros Chorus 
Package Party to be held on Ja
nuary 28, 1939. 
consisted of 
legheny Als 
Charlie.

Also the 
dred plus 
from Rolan Park, and the amaz
ing and apparent Albert made up 
the committee whose job it is to 
audit the committee’s books of a 
recent supper.

Mr. Deltuva’s remark in reference 
to the 
Halloween party brought 
pressed hints 
Party isn’t 
burning fire 
Mr. Deltuva 
of the Baltimore Lyros Chorus and 
John Jasaitis keeps 
treasurer.

At present there 
parties and doings 
end that I can 
of them. Also, 
tain Lithuanian 
ing the. chords 
hey in keeping 
activity and 
from what everyone says, this club 
is going places. While I am on 
the subject of youngsters, I’d 
to make a polite suggestion to 
adults of the chorus: socials 
tract youngsters, so keep on 
socials.

—Roaming Rozzo of Ruxton.

The other half 
the two allotropical AU 
and tbe lone Corrigan,

mild and mellow Mil- 
the rip-snortin’ rascal

deceleration of a recent 
unsup- 

that this New Year’s 
going to be a slow 
either. Incidentally, 

was elected president-

his position as

many 
year- 
track

are so 
over the 

hardly keep 
I hear that a cer-
youth club is giv- 
a run for its mo- 
the youngsters in

entertainment, and

like 
the 
at- 
the

NEW YORK. — Assistant Dean William H. Cary, Jr. of Har
vard University has given his endorsement to the American Con
gress for Peace and Democracy which will convene in Wash
ington, D. C., Jan. 6-7-8. Mr. Cary said that he expects to attend 
the sessions as a delegate. 1

Accompanying the educator’s let
ter to the Congress offices, 268 
Fourth Ave., New York City, was a 
statement which decried the rise of 
fascism and urged 
cracy to formulate 
its spread.

“Now, after the
growing number of Americans are 
realizing,” he said, “as we failed to 
realize before, < that without the fi? 
nancial and tactical support of 
Chamberlain and his crowd, the 
fascist governments could not have 
come to power, or, once in power, 
could not have long survived.

“American democracy must find 
■ effective ways to stop international 
fascism. If we do not soon become 

Į informed, realistic, united, in op
posing fascism, it will soon be too 
latę. Today, though we are at the 
eleventh hour, there is still time to 
be effective.”

Student leaders who have endors
ed the Congress include: Joseph P. 
Lash, national secretary, American 
Student Union; Robert G. Spivack, 
United States secretary, Internatio
nal Student Service; Edward L. 
Nestingen, national peace chairman, 
National Inter-Collegiate Christian

TO CARRY ON TRADITION 
DECEMBER 81

and once again 
opportunity to 

New Year with 
Chorus.

Dance at Laisve Hall, 
St., Brooklyn, N. Y. 
and, better time is be- 
by the committee and

Once again the old year is pre
paring to leave us, 
you will have the 
usher in a Happy 
the Brooklyn Aido

As has been the usual custom 
for years (and years and years), 
the chorus will hold once more on 
Saturday, December 31, its Annual 
New Year’s 
427 Lorimer

A bigger 
ing ' planned
you will get much in return for 
your 40 cents admission. There 
will be dancing to the strains of 
George Kazakevich’s orchestra.

The chorus extends a most hearty 
invitation to all*friends of the cho
rus to come and join in our sor
rowful fa -ewell to 1938 and our 
hearty welcome to 1939.

—Comm.

Movie Stars Back Move 
To Boycott Fascism

Santa Comes to Lowell 
During Xmas Dance

pa
to 

for

HOLLYWOOD.—Motion picture 
executives and stars are signing a de
claration of independence, calling 
on President Roosevelt and Con
gress to sever economic relations 
with Germany.

Within the next few weeks they 
plan to ask millions of theatre 
trons throughout the country 
sign copies of the document 
forwarding to Washington.

It urges that “all economic con
nections between the government of 
the United States and Germany be 
totally severed until such time as 
Germany is willing to re-enter the 
family of nations in accordance 
with the humane principles of in
ternational law and universal free
dom.”

Melvyn Douglas, actor, who pre
sided at a meeting of fifty leaders 
of the movie industry at the Be
verly Hills Jiome of Edward G. Ro
binson, where the movement was 
launched last week, said it was a 
spontaneous affair.

“The President has done all he 
'can in the matter,” Douglas told 
the gathering. “He can’t order an 
embargo because this is not a dict
atorship.

Favor Embargo on Relcii
“The idea is to place an embargo 

on Germany, which would weaken 
its position immeasurably. Such a 
step would set a precedent for the 
rest of the world.”

Douglas said it was expected that 
between twenty and thirty million 
signatures of theatre patrons would 
be obtained within the next three 
weeks.

Seeing as I have now been of
ficially commissioned with the job 
of letting the world know about 
that tiny spot on the U. S. map— 
so large that it shows our popula
tion to be about 100,000 in round 
figures—well, here goes about our 
Chorus activities in Lowell, Mass.—

First and very pleasant to re
port is just a half-dozen lines about 
a “Vaudeville and Dance” held by 
our Chorus on December 3rd 
Odd Fellows 
a little too 
ther petered 
a few good
trick, our “Maestro,” and a funny 
dialogue by the sisters, R. G. and E. 
G. Still the dance was a great suc
cess in attendance and spirit. The 
friendliness and sociableness of eve
ryone was noticeable. Wc wish to 
thank Montello and other support
ers for coming and helping 
“raise the roof.” The evening 
very ably chairmanned by our 
sident

at 
Hall, Lowell. It was 
bad our program ra- 
out and consisted of 
selections by B. Pc-

Joe Daugirda, who aad
I the hard job of seeing that eve- 
j rything was moving and who often 
works much harder than any of 
us appreciate. Mrs. Kyotis, Bill K., 
Joe Z., Alf. P., John C., drg. Pau- 

' lenką, Daugirda, and Chulada 
1 worked very hard and practically 
the entire evening at their various 
posts to make the affair a hit.

- Bowling Tournament Well 
On Its Way

Besides busying ourselves with 
plans for socials, we are also bcwl- 
ing quite seriously. And have we 
got some /’rack bowlers! Every 
Wednesday evening, without fail, 
there is almost a 100% turn-out 
for bowling. Pt-s-s-s, I don’t be
lieve I’m supposed to spill this but 
Bill K. hit a 135 in bowling the 
other night. Stanley P. ) as hit 
123 John G.—120; Frank C.—119; 
John C.—118; Emily K. around 89 
or 90; Ruth G — 91, and there 
are still other good scores. I just 
can’t help talk a little with these 
scores. We’re all excited about 
entering the LMS and the LDS 
Bowling Tournaments. So-o-o-o-

THE BIG DANCE
St. Nick is coming to to\Vn Sun

day, December 25, 'when the Balso 
Chorus is having their Xmas party 
at the Central St. Club. Favors— 
joke grabs to be brought by each 
one coming
are sch 'uled for that evening.’ 15c 
opens the gates to the “Fun Par
ty.” Yep—see you there.

Sunday at our meeting, the Cho
rus also made a few incomplete 
plans, for a Concert and Dance to 
be held ar <ind February 11, 1939, 
or so. Fr m the discussion at the 
meeting, it looks as the’ we’ll have 
a good program, etc. There’ll be 
fuller details about this later. All 
other choruses around here please 
keep this date open and plan to 
come down to orr “shindig.”

Our ncx. Choi s practice comes 
after the Holida -
1939, at 4 p. in., at 338 Central St., 
Lcwell. Resolved—that each mem
ber bring one new member with 
him. There’s going to be new songs 
so be sure to plan to come. See 
you there and then.

Cheerio,
Hepztbalu

eats — games, etc..

January 8,
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(Tąsa)
Jurgis paskleidė visus pinigus ant stalo, o moteriš

kė, susiskaičiusi, įsidėjo į kišenių. Paskui vėl apsišluostė 
savo taukuotas rankas ir pradėjo rengtis, išmetinėdama. 
Ji buvo taip nutukusi, kad jai buvo nesmagu pasiju
dinti, taigi stenėjo ir žiopčiojo ant kiekvieno žingsnio. 
Ji nusimetė savo apsiaustą, visai nei neužsigrįždama 
nuo Jurgio, užsidėjo korsetą, apsivilko kitais drabu
žiais. Paskui užėmė daug laiko, kol pritaikė savo juo
dąją skrybėlę, skėtis taipgi buvo kur ten užsimetęs, o 
taipgi ir jos krepšelis su įrankiais, kuriuos prisiėjo su
rankioti iš visur. Taigi Jurgis laukė dantis sukandęs iš 
nekantrumo. Išėjus į gatvę, jis ėjo keliais žingsniais 
pirmiau jos ir tarpais atsigrįždavo, lyg ir norėdamas 
tuomi ją paraginti eiti greičiau. Bet ponia Haupt galėjo 
eiti tiktai žengdama iš lėto ir tai ji gana sunkiai alsavo.

Galiaus jiedu priėjo namus ir virtuvėje rado būrelį 
įgązdintų moterų. Dar nebuvo pervėlu, nes buvo girdėt 
Onos riksmas; tuo tarpu ponia Haupt nusiėmė savo 
skrybėlę, apsidairiusi, kur ją gerai padėti, išsiėmė iš 
savo krepšelio pirmiau seną apsiaustą, paskui lėkštelę 
žąstaukių, su kuriais ji pradėjo savo rankas tepti. Jeigu 
prie daugiau ligų tenka tuosius žąstaukius vartoti, bo
butė turi didesnį pelną, taigi ji saugiai laikydavo tuo
sius mėnesius ar metus pasidėjusi spintoje ar kur kitur 
drauge su suterštomis drapanomis.

Paskui jie ją privedė prie kopėčių ir Jurgis girdė
jo, kaip ji suriko, nusigandusi: “Gott im Himmel, kam 
jūs atvedėte mane į tokią vietą, kaip šita? Aš negalėsiu 
tomis kopėčiomis užlipti. Aš ir per tą skvlę neįlysiu! Aš 
nei nebandysiu—na, aš galiu užsimušti. Kokia tai vieta, 
moteriškei gimdyti... kur ten pastogėje, į kurią tik 
kopėčiomis galima prilipti? Jūs turėtumėt gėdytis!” 
Jurgis stovėjo tarp durų ir klausė jos barnių, per ku
riuos ir Onos vaitojimų nebuvo girdėti.

Pagaliaus Anelei pasisekė ja nuraminti ir ji bandė 
užlipti, bet ją prisiėjo apstabdyti ir persergėti, kad pa
stogėje nėra grindų ir kad ji apsisaugotų ten eidama. 
Ten grindų visai nebuvo — jie tik užmetė viename šone 
senų lentų, kad mūsų pažįstamoji šeimyna galėtų gy
venti; jokio pavojaus nebuvo t,ame šone, bet kitoje pa
stogės daly buvo tik skersiniai luboms ir iš apačios tinko 
eilė, ir, žinoma, jeigu kas nors būtu užsistojęs ten, tai 
būtų ir įsmukęs. Kadangi ten aukščiau buvo pusiau 
tamsu, tai jie nutarė, geriau būsią, kam nors lipti pir
miau su žvake. Taigi čia vėl pasipylė visa eilė šūkavimu 
ir išmetinėjimų, kol galutinai Jurgis pamatė, kaip pora 
kojų, beveik tokių, kaip dramblio, pranyko skylėje 
aukščiau kopėčių ir pajuto, kaip visi namai ėmė drebėti 
poniai Haupt pradėjus eiti. Anelė priėjo prie jo ir paėmė 
jam už rankos.

“Dabar,” pasakė ji, “tu išeik. Daryk, kaip aš tau 
sakau— tu padarei, kiek galėjai, o dabar tik po kojų 
pinsiesi. Išeik ir būk kur nors.”

“Bet kur aš galiu eiti?” užklausė Jurgis, nežino
damas ką daryti.

“Aš nežinau, kur,” atsiliepė ji. “Būk gatvei, jeigi1 
neturi kur užeiti, tik eik. Ir būk ten visą naktį!”

Pagaliau ji ir Marė gražumu išstūmė jį pro duris i1 
jas uždarė. Tai buvo apie saulėlaidą ir darėsi šalčiau— 
lietus persikeitė į sniegą, o pažliugęs ant gatvių snieg?f 
pradėjo šalti. Jurgis, savo menkose drapanose, drėbėjr 
ir susikišęs rankas į kišenius, leidosi tolyn. Nevalgei 
taip ilgai, jis buvo silpnas ir jautėsi visai blogai; atsi
minė, kad ne per toli nuo ten tūla karčiama, kur seniau 
jis užeidavo pietus valgyti. t Gal ten jie pasigailės jo 
arba gal kokį pažįstamą susitiks, taigi ir leidosi link tor 
vietos, eidamas greitai, kaip pajėgė.

“Hello, Jack,” pasveikinu jį karčiamninkas, tuojau 
jam įėjus. Packingtowne jie visus svetimžemius ir dar
bininkus vadina “Jack”. “Kur tu prisilaikai?”

Jurgis priėjo tiesiųg prie baro. “Aš buvau kalėjime,” 
atsakė jis, “ir ką tiktai išėjau. Turėjau pėsčias namon 
pareiti ir neturiu nei cento prie savęs, o taipgi ir neval
giau nuo pat ryto. Aš netekau namų, mano pati serga 
ir aš visai blogame padėjime.”

Karčiamninkas pažvelgė į jo nublankusį veidą su 
pamėlynavusiomis, drebančioipis lūpomis. Paskui pastū
mė didelę bonką artyn, tardamas: “prisipilk!”

Jurgio rankos drebėjo taip, kad jis vos galėjo banką 
išlaikyti. -

“Nesibijok,” ragino karčiamninkas; “prisipilk!”
Jurgis išsigėrė geroką degtinės stiklą, o paskui pri

ėjo prie užkandžių stalo, kaip jam savininkas patarė. 
Jis valgė, kiek tik drįso, kimšdamas taip greit, kaip 
tik jis galėjo; po to pabandęs ištarti savo padėkavonę, 
nuėjo ir atsisėdo šalę raudono pečiaus karčiamos vidury.

Kaip paprastai šiame pasauly, taip ir tada, gerai 
radus, ne ilgai galima džiaugtis. Jo permirkusios drapa
nos tuoj aus pradėjo garuoti ir visa karčiama bjauriai 
prismirdo trąšinės dvoku. Už valandos paleis darbinin
kus iš skerdyklų ir jie, žinoma, neis į vietą, kuri Jurgiu 
atsiduoda. O taip gi tai buvo šeštadienio vakaras, už 
kelių valandų ateis smuikininkas su trimitininku ir už
pakaliniame karčiamos kambary aplinkiniai žmonės 
sueis pašokti ir pasivaišinti alumi ir dešraitėmis iki ant
ros ar trečios valandos ryto. Karčiamninkas porą kartų 
nusikosėjo, o paskui atsiliepė: “Ar girdi, Jack, tau, tur
būt, jau reikės išeiti.”

Minėtasis karčiamninkas buvo pripratęs matyti su

nykusius ir nusigyvenusius žmones; jis kas nakt iš
trenkdavo lauk apie tuziną tokių pat suvargusių, suša
lusių, apleistų, kaip ir šitas. Bet tieji tai vis būdavo jau 
visiškai apsileidę, iš kurių jau nieko gero nėra, kuomet 
Jurgis dar kovojo su savo likimu ir dar pas jį ganėtinai 
mandagumo buvo užsilikę. Jam nuolankiai pakilus, kar
čiamninkas atsiminė, kad jis seniau pas jį visados už
eidavo, o veikiai ir vėl gali būti geru, nuolatiniu svečiu. 
“Tau trumpa, aš matau,” ištarė jis. “Eik šičia.”

Karčiamos užpakaly buvo skiepo laiptai. Ten bu
vo dvejos durys: vienos aukščiau, kitos žemiau, abejos 
sandariai užrakytos; tenai paprastai būdavo saugi vieta 
patalpinti nusigėrusį svečią, jeigu išrodė, kad jis dar turi 
pinigų, arba kokį besimaišantį politikoje, kurį neparan
ku būna ištrenkti pro duris.

Ten Jurgis perleido naktį. Degtinė tik pusiau jį 
sušildė ir jis negalėjo miegoti, būdamas taip nusikama
vęs; jis pradėdavo linguoti į užpakalį ir į priešakį, bet 
smarkiau krustelėjus, veikiai tas praeidavo ir taip jis 
sėdėjo, drebėdamas nuo šalčio. Valandos slinko viena 
po kitos, bet jis žinojo, kad dar ne rytas, nes, iš kito 
rūmo girdėjo balsus muzikos, juokavimus ir dainavi
mus. Vėliau, viskam aptykus, jis pasitikėjo, kad jį pa
leis eiti gatvėn, o kad niekas jo rūme nepasirodė, pra
dėjo manyti, kad karčiamninkas turėjo apie jį pamiršti.

x (Bus daugiau)
-A----------------- :--------------

Boston, Mass.
A

Bostone per ilgą laiką buvo 
mėginama sutverti ir palaikyti 
lietuvių kalbos mokyklą savo
mis spėkomis, bet tie mėgini
mai rimtų pasėkų nedavė, nes 
tam buvo keletas priežasčių, 
kurias čia nenagrinėsiu. Vie
nok reikalas tokios mokyklos 
visų visad buvo jaučiamas. 
Dabar Massachusetts valstijos 
apšvietos departmentas, šalia 
kitų tautų kalbos skyrių, įve
dė ir lietuvių, kalbos skyrių.

Pasisekimas šio skyriaus 
priklausys nuo .mūsų pačių 
lietuvių. Jeigu mes sudarysi
me skaitlingas klases, tas sky
rius pasilaikys ant vįsados. 
Lekcijas gali imti suaugę ir 
vaikai. Mokinama lietuvių 
gramatikos, sintaksės ir kitko. 
Mokestis už metų kursą visai 
maža, tik $7. Dabar registra
cija eina dėl antro pusmečio 
mokslo, kuris prasidės po 
Naujų Metų.

Mes Bostono lietuviai turime 
pasistengti, kad padaryti 
uuos lietuvių kalbos kursus 
pastoviais, o Massachusetts 
ipšvietos departmentas mums 
suteiks nuoširdžią pagelbą tą 
itsiekti.

Šiems kursams būnant Vals
tijos Apšvietos Departmento 
žinioje, čia dėstoma grynai tik 
'ietuvių kalba, be jokių parti- 
iinių filosofijų ir priemaišų. 
Todėl šie kursai turi būti re
miami visų lietuvių be skir
tumo, ir visi, kurie tik jaučia 
reikalą nuodugnesnio pažini
mo savo kalbos, turi ateiti ir 
užsiregistruoti. Tas labai rei
kalinga mūsų, jaunuoliams ir 
jaunuolėms, nes jaunuoliai, 
nepažindami savo tėvų kalbos, 
'štautėja, ko 'nei vienas lie
tuvis nenori matyti. Bostono 
lietuviai lengvai gali sudary
ti klasę iš 200 ar 300 moki
nių, jei tik mes parodysime 
noro tam.

Kituose Massachusetts mies
tuose, kur tik gyvena lietuvių, 
Apšvietos Departmentas 
įsteigs lietuvių kalbos klases, 
jei susidarytų nors, rodos, po 
25 mokinįus.

Bostone pamokos įvyksta 
penktadienių vakarais, State 
House, Gardner Auditorium. 
Vedėjas daktaras/Pilka. Visų 
informacijų kreipkitės ypatiš- 
kai pas dr. Pilką. iZavis.

---------------------- -
Sudegė Naujas Laivas

Trieste, Italija. — Sude
gė italų baigiamas statyt 
Švedijai naujas garlaivis 
“Stockholm,” 28,000 tonų 
įtalpos, — nežinia dėl ko
kios priežasties.

Cleveland, Ohio
Pasitikite iš Ispanijos Sugrįž

tančius Veteranus

Subatoje, gruodžio 24 d., 1 
vai. po pietų, ant stoties Bus 
Terminai, E. 9th St. ir Supe
rior Ave., atvyksta grupė 
Abraham Lincoln Brigados 
veteranų. Dabar tik sugrįžo 
iš Ispanijos. Pasitikime šių 
veteranų prašomi visi daly
vauti. Atsiveskite savo pa
žįstamus ir draugus.

—o—
Lietuvių Komunistų Frakcijos 

Susirinkimas

Penktadienį, gruodžio 23 d., 
lietuvių komunistų frakcijos 
susirinkimas bus 920 E. 79th 
St. Prasidės 8 vai. vakare, 
šiame susirinkime turėsime 
svarstyti ateinantį koncertą, 
kuris įvyksta vasario 5 dieną, 
1939 metų. Prie to koncerto 
reikia greitai rengtis, gerai 
garsinti.

Yra ir daugiau reikalų, ku
riuos būtinai reikia aptarti. 
Prašome visus frakcijos na
rius dalyvauti šiame susirin
kime. I. A. V.

Diplomatai Įžiūri Lenkijos 
ir Sovietų Apsigynimo 

Frontą
Kad Lenkija panaujino 

ir pagerino savo nepuolimo 
sutartį su Sovietais ir da

bar veda tokias prekybos 
derybas su jais, į tai užsie
niniai diplomatai žiūri kaip 
į būdavo jimą Lenkijos 
fronto su Sovietais apsigy
nimui nuo Vokietijos.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Kalėdos yra linksma šventė. Links
miausia dovana yra bonka geros 
Degtinės, Vyno arba Šampano.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS turi begalinį pasi
rinkimą visokių gėrynių, sutaisytų gražiose 

dėžėse dovanoms.

Kiekvienam pirkėjui Lietu-' 
viskas Kalendorius dykai.

Įj

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Keap St, Brooklyn, N. Y.
X. STRUMSKIS, sav. Tel. Ev. 7-2089
Lie. L-72.

E

E

s

e
E

1939 Metų Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventės 
raudonai atžymėto^. Kaina 20c. kiekvienas

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

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

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

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

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

3

3
u

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji.

Mes patys paimame ir patys pristatome rakandus.

L7JJLUALLU1J.L1.L!JJJJAAL!JALU^

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

■t 
I

• Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham.Ave. Brooklyn
KALeDŲ SPECIALAI 

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

Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches $0*50 
nuo ................................................. •...................... ™
17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece $/Z.75 
Dresser Set) ...................................................... vJ

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

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

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
• Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

wwm*nwin*tn*w*iA*iA*iA*iA*in*in*in* tn* m* tn* to* m*

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, pabaro**'7*- 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, v

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Cl.w£ei Avė. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais



LAISVEPenktad., gruodžio 23, 1938

Clevelando Kronika

liati-

kuri

So. Boston, Mass.Haverhill, Mass4

iš

25-to

Pittsburgh ir Apielinke
fašistus kar-

Tai didžiausia, geriausia, žemiausia kai

*

i

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

palai- 
laisvo

per 
tokis, 
arti-

Antras labai svarbus klau
simas, tai buvo apkalbėjimas 
partijos narių suregistravimo,

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovei

Cooper pasi- 
ir širdingiau-

Atsikraustė Nepageidaujamas
Per daugelį metų Haver- 

hill’io lietuviai neturėjo savo 
tarpe profesionalų, na, ir pa
sėkoj to, visi lab.ai gražiai,

jaunųjų Komunistų Lygos 
Suvažiavimas

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Kapinių Korporacijos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 25 d., 2 vai. po pietų, 40 Fer
ry St. Prašome visų narių skaitlin
gai 
bių

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

Jis 
jis 

pa- 
pe-

36-42 Stagg St. Tel. 
Varpo Keptuvės Keksai

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.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel, Evergreen 7-1312

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11-tos kuopos priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 25 d., 10:30 vai, ryto, 29 
Endicott St. Šis susirinkimas svar
bus yra tuomi, nes bus renkama 
valdyba 1939 metams. Visų narių 
privalumas dalyvauti šiame susirin
kime, ir užsimokėti už duokles. — 
Fin. rašt. J. N. (300-301) 1

svarbiame susirinkime. (300-301)

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

............... . A ,

JMMI

Gruodžio 17 d. Miesto Au
ditorijos mažame teatre buvo 
atidarymas Ohio valstijos Jau
nųjų Komunistų Lygos suva
žiavimo. Kol pradėta progra
ma, svečiai ir delegatai pralei
do smagiai pusvalandį laiko, 
dainuodami liaudies ir revo
liucines dainas. Tai buvo ti
kras “community singing.” 
Negerai, kad korespondentai 
pamiršo spaudoje paminėti 
apie šį itin svarbų suvažiavi
mą, kur mūsų Lyros Choras 
dalyvavo programoj.

Lyros Choras atidarė suva
žiavimo mitingą, sudainuoda
mas Amerikos himną, Interna
cionalą ir kitas dvi gražias 
daineles. Gaila, kad trečda
lio dainininkų nebuvo. ’ Kas 
tuos jaunuolius-jaunuoles su
laikė, kad nebuvo atidaryme 
tokio prakilnaus suvažiavimo?
Taipgi dalyvavusieji progra- broliškai ir sutartinai sugyve- 
moj po sudainavimo pranyko.
Draugai Cooper ir Thompson 

Pagerbta
Ohio komunistai jaunuoliai 

turėjo linksmiausią valandą 
pasitikdami dd. Jack Cooper, 
mūsų pavieto komiteto pirmi
ninką, ir Bob Thompson, vals
tijos komiteto organizatorių. 
Abu yra tik ką grįžę iš Is
panijos, kur išbuvo karo fron
te 18 mėnesių. Jack Cooper 
su kapitono ranga. Jis atsi
žymėjo pasauliniame plote, 
kuomet Ebro upės fronte vie
nas paėmė 208 
eitius nelaisvėn.

Draugas Jack 
tikta didžiausia
šia ovacija, kuomet jis įžengė 
Mažajin teatram Daugeliui 
tryško saldžioji džiaugsmo 
ašara, matant tą drąsųjį de
mokratijos gynėją su su
gniaužta kumštimi martuojant 
ir saliutuojant draugus/ Po 
dŽiugingos ovacijos sekė Coo- 
perio kalba.

Kaip Suėmė 208 Fašistus 
Ebro Fronte

lio vietos joms perdaug. Ir dar 
taip sutrumpintos užkemšamos 
paskutiniuose puslapiuose. Pa- 
dėkavonės Dienoje jam pa
čiam teko pergyventi septy
nias oro atakas ant Barcelo- 

l nos miesto. “Įsivaizduokite,” 
sako kap. Cooper, “tokį gy
venimą, kur, sirenos balsą iš
girdus, viso miesto gyventojai 
turi bėgti į saugias vietas. 
Vieni ’spėja, daugelis nespė
ja dasigauti į saugumo vietas 
—skiepus. Tą dieną Barcelo- 
noj tik vienon valgyklon mes- 

| ta oro bomba 30 užmušė ir 
i virš šimtą sužeidė.

“Pastaruoju laiku lojaliątų 
miestų bombatdavihias padau
gėjo. Gi apie tas tragiškas 
pasekmes spauda užtyli-nera- 
šo. Kapit. didlapiai slepia fa
šistų barbarizmą. Jie padeda 
Hitleriui, Mussoliniui ir gen. 
Frankui prieš Ispanijos liau
dį.”

Kap. Cooper nurodė reika
lą pagelbos Ispanijos
džiai, kuri kariauja už viso 
pasaulio demokratiją; 
gina visų demokratinių vals
tybių kovos frontą. Ragino 
reikalauti J. V. valdžios nu
imti embargo ir parduoti gin
klų ir duonos Ispanijos loja- 
listams. Kapitono Cooperio 
kalba paliko didelio įspūdžio 
klausytojuose. M—-ka.

“Daily Workerio’’ vajaus ir 
Darbininkų Mokyklos parem- 
gimo, kuris įvyks gruodžio 24 
d., prieš Kalėdas. Tame pa
dengime rodys naują Sovietų 
filmą “Country Bride.”' Taip
gi bus užkandžių ir šokiai. 
Viskas atsibus Workers School 
svetainėj, po num. 648 Grant 
St., kampas 7th Ave. Įžan
ga tiktąi 35 centai ypatai.

Toje pačioje vietoje bus ir pašome visų narių dalyvauti šiame

Globėjai: J. YokUbnas, 228 Pihė 
St. ir J. Lekacinskas, 135 Logan St, 
Gardner, Mass.;

Maršalka, J. Ambrosas, 60 Eme
rald St., Gordner, Mass.

L. S. D. laiko susirinkimus kiek
vieną menesį, pirmadieniais. Money 
orders arba čekius,. malonkite siųsti 
Draugystės vardu. (300-301)

N. S. PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, 25 d. gruodžio įvyk

sta partijiečių susirinkimas kaip 2
Į vai. po pietų savam name. Todėl,

Darbininkų Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

no. Trejetas metų atgal ha- 
verhilliečiai gavo lietuvį dan
tų gydytoją, bet kadangi tas 
kitokia politika neužsiima, 
kaip dantų traukimu, tai jis 
į viešą lietuvių gyvenimą per
mainų neatnešė.

Bet praeitą vasarą kardi
nolas O’Connell atsiuntė į Ha- 
verhillį labai liesą, jauną lie
tuvį kunigą, kad atversti su
rambėjusius Haverhillio lie
tuvius bedievius į vierą šven
tą, išgelbėti jų paklydusias 
dūšeles iš pragaro žiočių ir 
padaryti jas, paklusniomis 
bažnyčiai. Jeigu jam tas pa
siseks padaryti, tai, kaip sa
ko, “Then watch me grow.” 

Kol kas dar tas kunigas ne
moka lietuviškai kalbėti, o jau 
žiūrėkit, per trumpą laiką su
spėjo susimedžioti į savo pote
rių mokyklą (Sunday School) 
apie pusę šimto vaikučių ir 
kalėdų eglaitės baliuką rengia 
dėl šimto ar dviejų.

Argi Haverhillio lietuviai 
per daugelį metų laisvo, ra
maus gyvenimo tik tiek teiš
moko, kad duotis save taip 

ir leistis
jis suėmė uždėti ant savo sprando vėl 
kareivius, tą patį vergijos jungą, nuo 

kareivių kurio buvo su tiek daug var- 
apžiūrėti go pasiliuosavę ? Jis ateina į • v i — _ ___ i _ i y_ i..

RADIO
Šeštadienio, Dec. 24-to radio 

programa per stotį 
8:00 vai. ryte bus sekanti:

1— Dainininkė Emilija Ru- 
dokiutė iš South Bostono.

2— Kalbės Adv. S. šalnienė 
Cambridge apie Kalėdas.
3— 'Radio Kontestas.
Sekmadienio, Dec.

Kalėdų programa per stotį 
W0RL, 9:30 vai. ryte bus se
kanti :

1— Longin Bitinio, Jr. Cava
liers orkestrą iš Cambridge.

2— šešios Birutės iš Bosto
no vadovaujant Valentinai 
Minkienei.

Steponas Minkus.

kitas parengimas, tai Naujų 
Metų šokiai. Įvyks šeštadienį, 
gruodžio 31 d. Tai bus “floor 
show” ir orkestrą. Įžanga 
$1.25 ypatai. Pelnas eis Dar
bininkų Mokyklai.

—o—
Pereitą savaitę pasimirė Si

monas Rrasnickas, 60 m. am
žiaus, paėjo iš Suvalkų nuo 
Alytaus. Paliko suaugusią 
gana didelę šeimyną: mote
rį, 4 sūrius ir 3 dukteris. Buvo 
tikintis žmogus ir tapo palai
dotas šv. Kazimięro kapinėse. 
Laidojo gana skaitlingas bū-

WORL, I rys žmonių.
—o—

P. Jankus atidarė naują kar- 
Čiamą-restaurantą ant kampo 
Rėedsdale St. ir Chetew St. 
Tai jau penkioliktas lietuvis 
biznierius North Sidėje.

D. P. Lekavičius.

Anglijos Mainai su Musso- 
liniu Afrikoje

London. — Darbietis sei
mo atstovas Dalton iškėlė 
aikštėn, kad Anglijos val
džia derisi jsu Mussoliniu 
duot Italijai ruožą-kelią per 
Angliškąjį Sudaną į Ethi- 
opiją mainais už bevertį 
Ethiopijos kamputį.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Wdddhaveii, L. L, N. Y.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Kapitonas Cooper atpasako- lengvai suvedžioti 
jo trumpai, kaip 
208 gen. • Franco 
“Su mažu būreliu 
man buvo pavesta 
tam tikrą apielinkę, iš kur j mūsų gyvenimą: toks švelnus, 
vakarykščiai fašistai buvo pa
sitraukę,” sako kapitonas. 
‘‘Joje vietoje aš buvau paim
tas fašistų brigados nelaisvėn. 
Tas įvyko, kuomet mes netikė
tai perėjom Ebro upę ir už- 
davėm jiem smūgį. Tūlos fa
šistų kariuomenės dalys buvo 
sumuštos, kitos greitai pasi- 
tfaukė, o ši, kuri mus suėmė, 
netekus ryšių, buvo pasilikus. 
Tos brigados karininkai manęs 
klausinėjo, kokias spėkas mes 
čion turime. Sakiau, kad mū
siškių yra penki korpusai, kuo
met tebuvo vienas. Taipgi ne
žinojau, kaip toli arba arti 
dar mūsų kariai buvo. Nuro
džiau, kad jie yra apsupti, ir 
bus geriausiai jiem, jei pasi-

* duos.
“Pernakvojus jų nelaisvėj, 

ant rytojaus gen. Franko ka
rininkai po diskusijų mano pa
siūlymą priėmė. Su baltom 

į skepetaitėm ant durtuvų tuos 
“Belaisvius” vedžiau kelius 
kilometrus į savųjų pusę. Pa
siekus mažą būrelį saviškių, 
jie sudėjo šautuvus, 
užtikrinau, jog netoliese mū
sų kariuomenės yra daugiau. 
Tai taip fašistų kareiviai bu
vo perduoti mūsų nelaisvėn.”

Kokias Žinias Didlapiai 
» Skelbia

Toliau kapitonas Cooper nu
rodė, kaip šios ir kitų šalių 
kapitalistų didlapiai skelbia 
žinias iš Ispanijos, o labiau
siai apie fašistais lojalistų mies
tų bombardavimus. Paskuti
niu laiku ypatingai, stebėjo 
kapitonas Cooper, tos žinios 
taip trumpinamos, kad ir co-

toks malonus, kaip tik nekal
tas avinėlis, ir išliktųjų 
yra nekaltas avinėlis, nes 
yra išmokytas sužiniai, su 
gelba poterių, dangaus, 
klos, dievo ir velnio, palaiky
ti mus darbdavių vergais. Jis 
dabar mus paguodžia, patar
nauja be užmokesčio, bet ateis 
laikas, kada jis savo atsiims 
su nuošimčiais.

Svarbiausia atminkime, kad 
mes seniai esame turėję kovų 
už geresnį duonos kąsnį, tu
rės jų ir mūsų vaikai. Laike 
tų kovų, kaip visi kunigai, 

• taip ir šis pasiliks viešai ar 
slaptai ginti darbdavių reika
lus, o ne darbininkų.

Kiek teko iš pasikalbėjimo 
sužinoti, tai šis mūsų kunigas 
yra ne tik iš principo, bet ir 
iš įsitikinimo šalininkas, 
kytojas ir garbintojas 
darbininkų išnaudojimo 
darbdavius, tad, kaipo 
jis nėra darbininkams 
mas ar draugas. O tuo labiau 

kuomet negali būti darbininkų užtarė-
ju, kada darbininkams užta
rimas reikalingiausias.

Tad mūsų obalsis turi būti, 
kad nei vienas jaunuolis nepa
tektų į jo tinklą, o seniai juo 
labiau neturėtų sū juo turėti 
jokių reikalų. Mes apsiėjom 
per tiek daug metų be kuni
go, apsieisim be jo ir ateityje.

Draugas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gruodžio 18 d. buvo laiky

tas Komunistų Partijos miesto 
tapybos susirinkimas. Svar
biausias klausimas apkalbėji
mui buvo surengimas Lenino 
mirties paminėjimo mitingo 
sausio 21 d., 1939, Carnegie 
svetainėje. 1 Išrinkta komisija 
iš 15 narių. Kalbetojurri bus 
drg. Earl Browder, Komunis
tų Partijos sekretorius. Ko
misija susideda iš visokių or
ganizacijų ir kalbinės grupės 
turi prisidėti prie to svarbaus 
darbo.

dalyvauti, nes turime daug svar- 
dalykų aptarti. >' (300-301)

———------4—.
GARDNER, MASS.

Lietuvių Sūnų Draugystes Valdybos 
Antrašai 1939 m.

Pirm. K. Balsučius, 10 Crawford 
St., /Gardner, Mass.

Vice-Pirm., V. Genis, 8 Wrajt St., 
Gardner, Mass.;

Prot. Rašt., A. Žekonis, 107 Co
nant St., Gardner, Mass.;

Fin. Rašt., A. Nakutis, 18 Jack- 
son Hill Rd.,’ Gardner, Mass.;

Kasierius, M. Šleiva, 80 Lennon 
St., Gardner, Mass.;
——m iiiiIB|ir

Švenčių Sezonu Pilkitės Sau

Su Pilniausiu Pasitikėjimu iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
Grand Street, kampas Roebling Street

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
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

VARPO KEPTUVĖ
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

nuojanti, labiausia PATIKIMA 
Likerių Krautuvė Brooklyne.

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

Special*

mc CALvCftr Dobtum c«

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Now Yorko^/^W Zi ntos
Rezoliucija Lietuvos Klausimu

Brooklyno lietuvių masinis mitingas, įvykęs gruodžio 21 d., 
1938 metais, Lietuvių Piliečių Kliubo svetainėj, sušauktas 
Brooklyno Lietuvių Komunistų Kuopos, išklausęs nuodugnius 
kalbėtoju išaiškinimus apie dabartinę padėti Lietuvoj, pa
reiškia :

Dabartiniu laiku didžiausias Lietuvos priešas yra Vokie
tijos naziai, kurie, su pagelba Klaipėdos hitlerininkų ir Lie
tuvos voldemarininkų, rengiasi Klaipėdą atplėšti nuo Lietuvos 
ir prijungti prie Vokietijos; taip jau daro spaudimo ant Sme
tonos valdžios, kad privertus ją nutraukti Lietuvos draugiškus 
santikius su Sovietų Sąjunga ir pasukus Lietuvą hitleriškos Vo
kietijos globon.

Mes čia susirinkę pasmerkiame tokius nazių žygius. Lie
tuva neturi būt antra Čechoslovakija. Šalin kruvinas nazių ran
kas nuo Klaipėdos ir Lietuvos!

Mes stojame už gynimą Klaipėdos, už gynimą Lietuvos ne
priklausomybės. Reikalaujame nazių agentų veiklą Klaipėdoj

Geriausia apsauga Lietuvai gali būti bendroj Pabaltijos vai- i 
stybių sąjungoj ir susitarime su Sovietų Sąjunga. Lietuva, 
Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija, bendrai veikdamos su So
vietų Sąjunga, gali pastoti Hitleriui kelią maršuoti į rytus.

Pačioj Lietuvoj, ypatingai šiuo laiku, reikalinga bendros 
visų žmonių akcijos prieš nazių pasikėsinimą. Smetonos val
džia įrodė savo darbais, kad ji nei nori, nei gali apvienyti 
visą tautą šioje pavojingoje valandoje. Tiktai demokratiniai 
sudaryta vyriausybė suvienytų visą tautą ir atmuštų kraštui 
pavojų iš naziškos Vokietijos pusės. Todhėl mes vėl reikalauja-

būdais remti tokią vyriausybę, kuri apvienys Lietuvos žmones 
ir energingai gins Lietuvos nepriklausomybę nuo nazių pa
vojaus.

Šalin hitlerininkai nuo Klaipėdos ir Lietuvos!
Lai gyvuoja Lietuvos nepriklausomybė!

Vytautui Sutiktuvės ir Prakalbos Apie 

Ispaniją Bus Šį Ketvirtadienį

I

be- 
iš- j

Jau buvo minėta, kad pereitą 
antradienį sugrįžo iš Ispanijos 
Vytautas Zablackas, po išbuvi
mo Ispanijos liaudiečių karo 
tarnyboj virš pusantrų metų. 
Jo sutikimui, Lietuvių Komite
tas Ispanijos Demokratijai 
Remt rengia prakalbas, kuriose 
kalbės Charles Young, 
ankstėliau sugrįžęs iš Ispanijos | 
kovotojas, J. 
Vytautas.

Prakalbos 
nį, gruodžio 
Central Palace didžiojoj salėj, panijon.
16 Manhattan Avė., Brooklyne.1 mios programos iš tarptautinio 

Sugrįžusiems veteranams vi- Ispanijai remt komiteto.
suomenė turi šimtus visokiau
sių klausimų, nes susidomėji- 

mas Ispanijos padėtimi yra 
galinis. Tie klausimai bus 
aiškinti prakalbose. Tuo pat 
kiu mitinge turėsime galimybę
išreikšt savo džiaugsmą dėl 
draugų sugrįžimo 
jiems atatinkamą 
už pasišventimą 

biskį’ gynimui.
Sutiktuvės žada

Siurba, ir patsai įspūdingos ir audringos. Pa- 
j kviesta Aido Choras, kuriame 

Vytautas dainavo per ilgą 
Brooklyn eilę metų prieš išvykstant Is- 

Taipgi tikimasi įdo-

ir atiduoti 
pasveikinimą 
demokratijos

būti tikrai

įvyks ketvirtadie- 
29-tą,

Apie
tai pranešime vėliau.

Rengėjai.

Pikietuoja Vikriko 
Krautuvę

Bučerių Unija dabar veda 
pikietą prie Vikriko bučemės- 
krautuvės, 123 Grand St. Prie
žastis—savininko atsisakymas 
pripažint uniją.

Sulyg unijos pranešimo, da
lykas dėjosi sekamai: Pas 
Vikriką apie du metu dirbo 
Pranas Mašauskas, unijistas, 
vienintelis samdomas darbi
ninkas. Unijai įsitvirtinus ap
ylinkės bučernėse—grosernė- 
se, pareikalauta, kad ir Vikri- 
kas pripažintų uniją. Jis suti
kęs darbininkui pakelt algą 
$5, bet nepripažint unijos. 
Unijistas Mašauskas, aišku, 
tokios sąlygos negalėjo priim
ti, kadangi unijistai pirmon 
vieton stato pripažinimą uni-

jos, nes be jos nebūtų galima 
nei algų nustatyti. Jis paskel
bė streiką ir, padedant kitiem 
unijos nariam, pikietuoja 
krautuvę, prašo kostumerius 
padėt laimėt streiką.

Derybose savininką atsto
vauja advokatas Jurgėla, o 
darbininką atstovauja unijos 
agentas. Jei savininkas nesi- 
tars, unija žada kreiptis į visų 
amatų lietuvius unijistus, ku
rie sudaro didžiumą pirkėjų, 
kad jie padėtų unijai padaryti 
krautuvę unijine. Nevelinant 
p. Vikr.ikui blogo, norėčiau 
patart su unija taikytis, nes 
veik visos tos apylinkės krau
tuvės yra unijinės ir likusioms 
anksčiau ar vėliau prisieis su
sitaikyt, neverta dėl to pyktis 
su darbininkais nei su kostu- 
meriais.

G. N., Unijistas.

BALLROOM

22-ras METINIS BALIUS 22-ras
KALĖDŲ ŠOKIAI

Rengia
Young Men’s Lithuanian Ass’n

1/

Įvyks Sekmadienio vakare

Gruodžio 25 December
BUS GRAND PARADISE

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

Kviečiame Didžiojo New Yorkb 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.

.1

LAISVE

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

4302 FLATLANDS AVENUE

Clement Vokietaitis

Rep.

$2.09“New

S.

Iš Komunistų Prakalbų

Tinkamiausia Kalėdoms Dovana!
Mateušas Simonavičius

GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

jums dabar ir toliau su

STREET

L-1370Tel. Evergreen 7-2375

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Apsižiūrėkite, Ką Perkate?

. IIIIIIM^
GARSINKITES "LAISVĖJE

darbininkų

Klaipėdos

U-tas.

M M MMMMMM MI

tminiini tm iot tm to*

Paradise Ballroom, 318 
St., Brook lyne. Įžanga

168 GRANO STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

R ei

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

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

tikrai 
kokybės avalinė

krautuvėse rasite

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

WPA Mokytojų Unija, jei 
reiks, teismo keliu gins savo 
narius nuo patvarkymo imti 
pirštų žymes, nes tai pirmas i 
žingsnis varžyt civiles laisves.

VALANDOS:
1-2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutartį.

Tel. Navarre 8-1919

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. J 
Visas maistas geriausios rūšies.

KAINOS ŽEMOS
RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

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

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

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

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NAUJIENA DEL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Howes eleVfclterio stoties

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu toki- 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai' 
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.,, kamp. Broadway 
ir Stone A ve., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Lin<- 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6131

Puiki Vieta Sutikt 
Naujus Metus

Lietuvių Jaunų Vyrų 
Sąjungos Balius

Girdisi, kad aidiečiai pla
nuoja visokių surprizų. naujų 
metų sutikimo baliui, žinoma, 
jei iš anksto pasakysime, tai 
nebus surprizas—tad nežinosi
te iki ateisite. Vienas dalykas, 
kas nėra surprizas, tai kad ai
diečiai dabar pardavinėja ti- 
kietus, už kuriuos bus galima 
gaut dovanas. Yra trys gra
žios ir naudingos dovanos: 1. 
Vilnonė kaldra, 2. Muzikališ- 
kas “Powder Box,” ir 3. Se
tas “Book. Ends.” Visi, kurie 
dar neturite tikieto, greit nu-, 
sipirkite nuo aidiečių, kad ga
lėtumėt dalyvauti gavime vie- mieste, 
no iš tų daiktų. Tikietai par
siduoda po l()c.

Gruodžio 31 visada būna 
daug parengimų, bet Aido 
Choras stengiasi padaryti 
savo parengimą tokiu, ku
riame visi atsilankiusieji pasi
linksmins, ir sykiu su drau
gais sulauks Naujų Metų, šo
kiams gros Brooklyne gerai ži
noma ir patinkanti George 
Kazakevičiaus orkestrą.

Lietuvių Jaunų Vyrų Sąjun
ga (YMLA) rengia Kalėdų 
šokius, kurie jau yra išsidir
bę smagaus baliaus kreditą, 
šis jau 22-ras jų metinis ba- į 
liūs. Turės gerą Jan Frede- j 
ries’ World’s Fair Orkestrą, 
įvyks gruodžio 25-tos vakarą, 
Grand 
Grand 
75c.

Išleido WPA Rankvedį
WPA administratorius N. Y. 

p-nas Somervell, pra- 
'neša, kad naujai išleisto WPA
rankvedžio kopijos bus išda
linta 175,000 WPA darbinin
kų. Rankvedis turi 60 pusla
pių, kišeniuje telpančio forma
to. Jame atsakoma įvairiausi 
klausimai sąryšyje su WPA 
darbais, teisėmis ir pareigomis 
darbininkų, tuose darbuose.

Įžanga į šį puikų balių tik 
40 c. Bus visokių valgių ir gė
rimų, tai galėsite linksmai pa- 

■ sivaišinti.
Būkite su aidiečiais 

Year's Eve” baliuje.

Gruodžio 21-mos vakarą, 
Pil. Kliubo salėje, Lietuvių 
Kom. Kuopa surengė prakal
bas aiškint Klaipėdos ir visos 
Lietuvos dabartinę padėtį pa
saulinės politikos eigoj.

Prakalbas sakė R. Mfzara 
ir A. Bimba. Kalbėtojai nuro-j 
d ė, kad Lietuva ir jos nepri
klausomybė dabar randasi di
džiausiame pavojuje iš nazių 
pusės ir kad ne tik Lietuvoj, 
bet ir kitose pasaulio šalyse 
gyvenanti lietuviai turim nuo
dugniai tą pavojų išdiskusuo- 
ti, pažinti, kas Lietuvos drau
gas, kas priešas ir susivieny
ti gelbėjimui Lietuvos nepri-j 
klausomybės. Kadangi, kaip 
buvo seniau, taip ir dabar te-1 
bėra Lietuvos nepriklausomy
bei gint reikalinga visos tautos 
vienybė, tad buvo stipriai pa-' 
brėžta reikalas atsteigt Lietu
voj demokratinę santvarką, 
nes be jos tautos vienybė ne
galima.

Sutrauka to nrasinio mitingo 
dvasios aiškiai matoma šiame 
puslapyje telpančioj rezoliuci
joj, kuri tapo vienbalsiai pri
imta.

Publikos dalyvavo gana 
skaitlingai, imant atydon šven
čių sezoną, kuris paprastai bū
na nepatogus masiniams mi
tingams. Vakaro pirmininkui 
J. Gasiunui .paprašius aukų lė
šoms padengti, suaukota 
$15.71. Aukojusių vardai bus 
paskelbti ryt dienos “Laisvėj.”

Rep.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Telephone: E Vergreen 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.

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

Turėjusieji reikalų krautu
vėse raportuoja, kad daugu
moj krautuvių parduodama 
Japonijos, Vokietijos ir Itali
jos prekės. Ypatingai tas pra
ktikuojama žaislų, visokių dė
žučių, pirštinių, šalikų ir ki
tokių mažmenų srityje. Kai 
kur nenori nei rodyti Ameri
kos dirbinių, nes už importuo
tus gauna daugiau pelno.

Pirkimas tų šalių prekių 
reiškia rėmimą
priešų, Chinijos ir Ispanijos 
liaudies skerdikų,
ir Lietuvos graborių, ir atėmi 
mą darbų iš tų amatų darbi 
ninku Amerikoj.

RESTAURANTAS

aptięka
520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

corner Union Avenue

^TUVIS PAS LIETUVI

Penktad., gruodžio 23, 1938

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

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

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy 3-jų metų senumo 

į pint -- -------39c
Pint ----- 73c

C’b • 1 ■ VF71 • bottled in bondotrnight W hlSKey 4-riq metų senumo 

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

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

Užsakymai telefonu Telefonas Stagg 2-8021
greitai atliekami License No. L-389.

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 j

Bridgewaterio Lietuvių Dar
bininkų Išdirbystės, 

geros

Milčiaus
didelį pasirinkimą visokios 

rūšies batų ir batelių bile 
šeimos nariui.

Nepraleiskite progos ir nepirkite kitur nepasiteiravę 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.

....... ... ■■■M
Lietuvos-Amerikos Importo 

Ir Eksporto Bendrovė
Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum
pius, rūkytą bekoną, luncheon meat, raugin
tus agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesnieins kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation

157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK

)




