
KRISLAI
Vincas Kudirka Apie

“Vienybę.”
Draugas Valeckas.
Pruseikos Laiškelis.
Nežinomas Kovotojas.

v Voldemarininkai šumija.
Rašo R. Mizara.

Kadaise “Varpo” num.
8, 1890, dr. Vincas Kudir-
ka šitaip rašė apie ‘“Vie
nybę Lietuvninkų”, dabar
tinės fašistų “Vienybės”
pranokėja:

“Kas pamena ‘paklodę,’ 
kurios m e t m e n y s buvo 
verpti iš keiksmų ant J. 
Šliupo, o ataudai iš besiko-
liejimų su Saule, paklodė 
pavady ta Vienybė. .. ”

Tai įdomus Lietuvos him
no autoriaus atestatas, su
teiktas “seniausiam lietu
vių laikraščiui!”

* :!<

Drg. L. Pruseika iš Ore
gon City, Ore., rašo:

“Portland, Ore., mirė di
delis mūsų judėjimo drau
gas J.Valeckas. Buvo sava
mokslis išradėjas. 17 d. 
gruodžio kalbėsiu velionio 
laidotuvėse.

“San Franciscoj sunkiai 
serga J. King (Karalius), 
buvęs brooklynietis.

“Los Angeles man pavy
ko 100 nuoš., o San Fran
cisco ir Oaklande ant 80 
nuoš.”

* ♦ 5S

Gaila velionies Valecko. 
Jis buvo biznierius, bet la-
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NAZIAI PLŪSTA ROOSEVELTĄ, KAD
JIS PRIĖMĖ ŽYDU MEDALĮ UŽ AR- 
T1N1MA KRIKŠČIONIU SU ŽYDAIS

New York. — Krikščio
nių episkopatų vyskupas 
Manning, miesto majoras 
La Guardia, judamųjų pa
veikslų direktorius Will H. 
Hays, ir eilė žydų vadų nu
tarė duot prezidentui Roo- 
seveltui Amerikos Žydų 
Medalį kaip labiausiai pa
sidarbavusiam už gerinimą 
ryšių tarp krikščionių ir 
žydų 1938 metais.

Berlin. — Nazių laikraš
čiai surado naują “argu
mentą” prieš prezidentą 
Rooseveltą, kad jam su
teiktas Amerikos Žydų Me
dalis už žmonišką tarpi
ninkavimą tarp krikščionių 
ir žydų. Sykiu naziai plūs
ta žydus už “nachališku- 
mą”, kaip, girdi, “jie drįso 
teikt savo.medalį valstybės 
galvai.”

Pranešama, jog Hitleris 
nieko neatsakysiąs į tai, 
kad Amerikos valstybės mi
nisterija griežtai atmetė 
nazių protestą ir reikala
vimą atsiprašyt. Hitlerio 
valdžia reikalavo atsipra
šyt už tai, kad Amerikos 
vidaus ministeris H. L. 
Ickes smerkė Hitlerį, kaip 
kruviną diktatorių. Ameri
kos valdžia atsakė, jog mil
žiniška dauguma Amerikos 
gyventojų laiko Hitlerį te
roristu ir plėšiku.

Pirmiau nazių spauda 
reikalavo dėl to sutraukyt 
diplomatinius Vokietijos 
ryšius su Amerika. — Bet 
nazių valdžia suprato, kad 
tuom nieko nepeštų; todėl 
nutarė “nutilt dėl kalėdi
nės ramybės.”

Kaip Bjauriai Francija Trukdo-Naikina 
Chinijai Siunčiamus Karo Reikmenis

Hanoi, Farncūziška Indo- 
China. —Šių metų pradžioj 
Francija ketino praleist per 
Indo-China sovietinius karo 
reikmenis, kurių buvo pri
krauti keli pilni laivai; bet 
kai tie reikmenys buvo at
gabenti į Indo-Chinos prie
plauką, tai įsakymas iš Pa
ryžiaus sustabdė jų pralei
dimą.

1,000 Trokų
Kiek vėliau Francijos 

vyriausybe davė leidimą 
pervažiuot į Chiniją tūks
tančiui karinių trokų, lai
vais atgabentų į Indo-Chi
nos prieplauką. Bet kada 
trokai buvo iškrauti ant 
kranto, įsakymas iš Pary

žiaus uždraudė jų praleidi
mą. Taip dauguma šių tro
kų ir tebėra suversti Indo- 
Chinoj.

Daugiai Mašinerijos

do-Chinoj nuolat trukdė ir 
trukdo Amerikos žibalo- 
aliejaus persiuntimą Chi
nijai per Indo-Chiną; su
laiko per savaičių savaites 
net vaistus, atgabenamus 
chinam. I

“Bekojai” Francijos 
Lėktuvai

v

Praeitą vasarą Chinija 
pirko iš Francijos 24 lėk
tuvus; bet tie lėktuvai bu
vo pristatyti be varomųjų 
.sparnelių-propellerių ir į 
lėktuvus įdėti niekam neti
kę kulkasvaidžiai. Tai tik 
tris ar keturis iš tu lėktuvu 
chinai šiaip taip galėjo su- 
sitaisyt ir panaudot kovai; 
kitus, neturinčius propelle- 
rių, negalinčius pakilt, už
klupo japonų bombininkai | 
ir sunaikino.

šlykštus Sabotažas
Čia tik keli iš daugelio

LIETUVOS VALDŽIA PASIRENGUS DA
RYT DAUGIAU NUOLAIDU NAZI AM 

KLAIPĖDOJ, SAKO MIRONAS
Kaunas. — Lietuvos val

džia “atsižvelgia į Vokie
tijos reikalus Klaipėdos 
krašte,” — pareiškė kun. 
Vladas Mironas, Lietuvos

laikyt Lietuvos nepriklau
somybę sykiu su Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybe.

Lietuva taipgi sutinka 
vest tiesiogines derybas dė-

ministeris pirmininkas, — 
ir stengiasi patenkint Vo
kietijos reikalavimus Klai- 
pėdijoj.

Jeigu reikės, tai Lietuva 
pasiųs vieną savo ministerį 
į Berlyną derėtis kas liečia 
Klaipėdą, — sakė Mironas, 
ir patarė sudaryt Vokieti
jos ir Lietuvos “teisių žino
vų komisiją”, kuri turėtų 
išlygint skirtumus suprati
mų apie Klaipėdos krašto 
konstituciją (statutą).

Lietuvos Tikslas
Lietuvos tikslas, — anot 

premjero Mirono, — yra iš-

lei konstitucinių teisių su 
Klaipėdijos valdyba - direk
torija, sako Mironas..
Džiaugiasi Lietuvos Pre
kybos Sutarčia su Lenkija

Kartu jis sveikino Lietu
vos prekybos sutartį su 
Lenkija. Čia Mironas pa
brėžė tos sutarties svarbą 
dėlei Klaipėdos prieplaukos 
išlaikymo Lietuvos žinybo
je. Jis taip pat pranešė, jog 
artimoj ateityje Lietuva 
praves naujus geležinkelius 
į Klaipėdos kraštą, geres- 
niem ir veiklesniem jo su
sisiekimam su Lietuva.

bai pažangus ir duosnus.
Tūkstančius dolerių išauko- Lietuva, Latvija, Estija 
jo komunistiniam judėjimui e J 7 e J
stiprinti. Kas metai jis at- jf SuOHlija Bijo NaZllĮ, 0 
vykdavo kartą į New Yor-i 
ką biznio reikalais. Kiek-! 
vieną sykį užeidavo į “Lais
vę” ir klausdavo, kuriems 
mūsų reikalams reikalingi 
pinigai. Visuomet paauko
davo. Velionis buvo nuola
tinis “Laisvės” skaitytojas.

Pereitais metais, kai d. 
Pruseika lankėsi Portlande, 
tai velionis jį palydėjo į ge
ležinkelio stotį. Na, o šie
met d. Pruseika palydėjo 
velionį j kapinyną.

Kokia gyvenimo ironija!
*

Drg. Pruseika savo va
karų maršrutą baigs pra
džioj sausio mėnesio, se
kančiais metais. Matyt, jis 
stipriai vakaruose praplės 
“Vilnies” p r e n umeratorių 
skaičių ir padės visam dar
bininkiškam judėjimui.

Jis, tačiau, bėdavoja, kad 
tūlose vietose mūsų drau

DIESO KOMISIJA-PAVOJUS
AMERIKOS DEMOKRATIJAI

Pasitiki Sovietais
Helsingfors, F i n i j a. — 

Laikraščiai Suomijos (Fi- 
nijos) pabrėžia, kad ta ša

Albany, N. Y. — Chica- 
gos Universiteto profeso
rius J. G. Kerwin čia pa
reiškė, kad Dieso vadovau
jama kongresinė tyrinėji
mo komisija sudaro pavojų 
Amerikos demokratijai.

Dies apglosto nazių Vo- 
kiečių-Amerikiečių Bundą 
(Sąryšį), taip pat ameriki
nius fašistus, “Sidabramar- 
škinius” ir kitus; bet jis ke
lia lermą prieš vadinamą

Po kelių mėnesių Franci
jos valdžia žadėjo praleist 
per Indo-Chiną atvežtus 
laivais Chinijai didelius 
krovinius mašinų, reikalin
gų fabrikam ginklų ir amu
nicijos; bet kai tos mašinos 
buvo iškrautos ant kranto, 
tai Francijos valdžia užkir
to jų pervežimą Chinijai.

Prancūzų vyriausybė In-

atsitikimu, kur Francijos
Srapjnė o Chi£: SUKILĘ MANCHUKUO KA

REIVIAI ŽUDO JAPONUSją, sabotažavo, faktinai 
užgrėbė ir netiesioginiai, 
naikino karo reikmenis,' 
laivais atvežamus Chinijai. 
O pagal 1930 metų sutartį 
Francija buvo užtikrinus 
laisvai praleist tokius reik
menis Chinijai per Indo- 
Chiną.

Shanghai. — įnirtusiai 
sukilo prieš japonus Man
chukuo kariuomenė, stovė
jusi Taokowe, Honan pro
vincijoj. Sukilėliai nužudė 
šimtą japonų oficierių ir 

; kareiviu. — Tai nebe pir
mas sukilimas Manchukuo

Šalčiuose Žydai Hitlerininkų 1 T • * TX/T 1.1

Visos Amerikinės Šalys 
Išvien Veiks prieš 

Užpuolikus

Lietuva turi bendrą sutartį 
laikytis bepusiškumo ir ne
leist svetimų kraštų armi
joms veikt tose Pabaltijo 
šalyse.

Sykiu Suomijos spauda 
išreiškė baimę pavojaus vi
som tom šalim iš Vokietijos 
pusės.

e e I XXXVXXIA.O XX J *4VO JLCV-

Kas liečia Sovietus, tai i §istų stovyklą, sako profe- 
sako, Baltijo šalių santi- sorįus Kerwin. Dies įkvepia 
kiai su Sovietais yra geri. jįem būk fašizmas

Vokiečiai Minėjo Kalėdas 
Krikščioniškai prieš 

Nazių Norą

“komunizmo pavojų.” Tuo- norėjo 
mi Dies gąsdina ypač smul
kiuosius ir vidutinius biz
nierius ir stumia juos į fa-

Stovyklose Neteko 
Ranku ir Kojų

komandierius: 
kareiviai jau daug 
atsisakė maršuot į 
prieš chinus.

Manchukuo 
kartų 

frontą

Todėl, girdi, netiktų 
jaus reikalaut kokių 
cialių “užtikrinimų” 

’vietų pusės.

tuo- j “apsaugotų jų nuosavybę 
sPe" nuo komunizmo.”

New York. — Išgelbeti
gai neplatina užtenkamai' visi 20 žmonių nuo skęs- 
literatūros, pav., naujai iš-ltančio Norvegijos prekinio 
leistų brošiuraičių, liečian
čių opius klausimus.* *

į.v Toji liga pasireiškia
tik vakaruose, o ir tūlose 

, mūsų kolonijose rytuos.
Draugai pamiršta, kad yra

laivo “Schodack.”

ne dabar yra, kaip jis gyvena, 
nežinia. Matyt, dar tebeko
voja. * * *
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tekis darbas, kaip platini-1 _SugrĮzę is Lietuvos zmo- 
nes pasakoja, kad labaimas literatu ros, ypačiai 

brošiūrų. Jie mano, kad vi-
v

sas svietas jau užtenkamai ^°ja 11 f
daug Lietuvos valdininkų

1, kad Lietuva 
užmeztų artimus santi-

i kius” su Hitleriu. Girdi, 
..tuomet Lietuva būsianti 
J išaugi.

Nereikia nei aiškinti, kad 
tie valdininkai — voldema
rininkai. Jie Lietuvai nieko 
gero nelemia. Voldemaras 
visuomet buvo pro-hitleris- 
tas. Tokius žmones mes tu
rime smerkti ir privalom 
reikalauti, kad Lietuva eitų

mokytas ir todėl nereika
lingas skaitymo.

Žinoma, tai klaida 
reikia išgyvendinti 
greičiausiai.* * $

Aną dieną teko 
su brooklyniškio 
darbininku, Vincu 
Jis padavė man laišką, pa
vasarį gautą iš Ispanijos, 
nuo lietuvio kovotojo J. 
Rominso. Rominsas —broo-j į £>loką su Sovietų Sąjunga 
klynietis. Mes iki šiol nei;ir kitom mažom valstybėm, 
nežinojom, kad jis išvyko kuriom grūmoja pavojus iš 
Ispanijon kariauti. Kur jis Hitlerio pusės.

ir 
kuo-

kalbėtis 
Mišiūno 
Žvirbliu.

Šimtai Žuvo per Kalėdines 
Linksmybes

New York. — Pirmąją 
kalėdų dieną Jungtinėse 
Valstijose prarado gyvybę 
293 žmonės, besilinksmin
dami, bevažinėdami, beme
džiodami, susipykę šaudy- 
damiesi, kai kurie per gais
rus sudegdami ir tt. Vien 
automobilių nelaimėse žuvo 
209.

Berlin. — Nazių
‘ i sutraukt 

prie uždegtų laužų 
ir aikštėse švęst 
vokiečių stabmeldžių 
lėgrąžos šventę” vietoj ka
lėdų; bet milžiniška daugu
ma žmonių kreivai žiūrėjo 
į tą “pagonišką” šventę ir 
minėjo krikščioniškas kalė
das.

Šimtai tūkstančių vokie
čių apipylė radio stotis rei
kalavimais kalėdinių gies
mių, vieton pasakų apie na
zių garbinamus, būtus ar 
nebūtus, “pagoniškus” vo
kiečių didvyrius; tai nazių 
valdomos radio stotys ir nu
sileido krikščioniškiem jau
smam daugumos žmonių.

valdžia 
žmones 
gatvėse 
senovės 

“sau-

Berlin. — Neapšildomose 
koncentracijos s t o v yklose 
šimtai žydų per šalčius su
sirgo plaučių įdegimu (pne-. 
umonija); desėtkams taip 
nušalo rankos, kojos ir kt., 
kad tie sąnariai turėjo būt 
nupjauti per operacijas.

Popiežiaus Kalėdiniai Skun
dai prieš Fašistų Terorą
Roma. — Kalėdinėje kal

boje popiežius skundėsi i 
kardinolam, kad fašistai 
visoj Italijoj daužo ir gro
bia Katalikų Veikimo cen
trus ir užpuldinėja dvasiš
kius (Milane ir kitur).

Franco Skelbiasi Danę Lai
mis; Liaudiečiai Užginčija

Saragossa, Ispanija, gr.
26. — Fašistai praneša.

Lima, Peru. — Aštunto- 
Visa-Amerikinė konfe

rencija vienbalsiai priėmė 
pasiūlymą Jungtini^ Vals
tijų ministerio C. HuU’o,— 
kad visos 21-na respublika 
šiaurinėj, Centralinėj ir 
Pietinėj Amerikoj veiks iš
vien, idant bendrai atmušt 
visokį karinį įsiveržimą iš 
Europos ar Azijos ir at
remt bet kokį priešingą 
žingsnį, grūmojantį bile 
vienai amerikinei šaliai.

Konferencijos priimta re
zoliucija išreiškia pasiryži
mą bendromis jėgomis ap
gint visišką nepriklauso-

ji

• .. - ~ , gint visibKą nepiiniaubU"
kad j ie Segi e ^upės sntyj^ įr ^ielybę kiekvienos

- - - -iamerikinės respublikos ir
saugot taiką visame Ame
rikos žemyne. Esant reika
lo, visų tų kraštų užsienio 
reikalų ministerial suva
žiuos tartis apie bendrus 
veiksmus.

| Hitleris ir Mussolinis ta-

sumušę liaudiečius 25 my-1 
lių fronte, šiaur-vakarinėj 
Katalonijoj, ir užėmę Tor- 
rebesses, Almatret ir kelis 
kitus miestelius. Dabar fa
šistai grumiasi linkon Leri- 
dos; norį prasilaužt iki 
Tarragona prieplaukos.

LIAUDIEČIAI ATKARIA- v0 stįprįaį paveikę Argen
VO POZICIJAS ■ • • ’ ’ ■ • -

Barcelona, I s p a nija.
ltiną; tai jos delegatai ilgai 
I priešinosi Jungtinių Valstk 
i jų planui dėlei bendro vei-

Popiežius taip pat guodė- Respublikos valdžia užgin- • amerikiniu kraš
VnJ lUTnacnUnw aniįvoli’S. I klH10 VISU aiPCl 1KH11U KPaS'
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125 Užmušti, 300 Sužeista 
Geležinkelio Nelaimėje

Bucharest, Rumunija. — 
Baisingai susikūlė vienas į 
antrą du keleiviniai trauki
niai naktį, sniego audroj 
ties Refti; ir 125 žmonės 
tapo užmušti, o 300 sužeis-j 
ta (pagal pirmutinius pra
nešimus).

Brussels. — Belgijos sei
mas nubalsavo $20,000,000 
kariniam oro laivynui per 
metus.

. Žmogžudiškas “Kalėdų 
Diedukas”

Grafton, Ohio. — Bedar
bis Rousseau su žmona Min
nie kirtosi kalėdom svetimą 
eglaitę; norėjo medeliu pra
džiugint dvi savo mažas 
dukreles.

84 metų amžiaus farme- 
rys Wm. Chase pamatė 
Rousseaus bekertant jo eg
laitę ir paleido du šūvius iš 
šautuvo; vyrą nušovė, mo
terį pavojingai sužeidė.

O tas plaukais ir barzda 
apsileidęs žiaurus senis bu-| 
vo apylinkėje vadinamas 
“Santa Claus,” “kalėdųPhiladelphia, Pa.—Amos ____ ___ _

Richardsonas' minėjo 102! dieduku!” Jis tuoj areštui 
metų savo amžiaus. tas.

si, l^ad Mussolinis sauvališ- čija bet kokius didesnius fa-
kai uždraudė italam vesti 
žydes, o žydam tuoktis su 
italėmis. Popiežius sakė,

šistų laimėjimus ir prane
ša, kad respublikiečių ka
riuomenė atgriebė nuo f

jog Mussolinis užgavo “ma- šistų tris pozicijas Tremp. 
no žilą galvą” ir tuom, kad srityje ir kontr-atakuoja

tų prieš užpuolikus iš Eu
ropos <ar Azijos. Bet, galų 

£^_>gale, ir Argentina įstojo į 
tokį bendrą frontą.

belaukdamas andai a Hitle- Juos kitose fronto dalyse.
rio, išpuošė Romą kreivais 
hitleriškais kryžiais, “prie- i 
šais Kristaus kryžiaus.”

O vis tiek popiežius 
baigdamas pašlovino Itali
jos karalių kaip “kilniau
sią” ir Mussolinj kain 
palyginamą ministerį.”

81-ny Metų Seniui Dygsta 
Nauji Dantys

Čechoslavija Šoka Pa 
gal Hitlerio Muzika 

Visame Kame

i

“ne-

Daug šalčiau ir, turbūt, 
snigs.

Shinnstown, W. Virginia. 
—Atėjo pas dentistą J. T. 
Cameron’as, 81 metų am-1 Pagal Vokietijos nazių ko- 
žiaus, kad sudėtų jam dirb- mandą, Čechoslovakijos val
timis dantis. Dentistas ap- džia galutinai uždarė Ko- 
žiūrėjo ir sako: “Nesisku- munistų Partiją, užgrobė 
bink su dirbtinais danti- visą jos nuosavybę, ir iš
mis: tamstai dygsta nauji meta žydus 
dantys ir štai jau prasika- švietimo 
lė du krūminiai.” i įstaigų.

Praga, čechoslovakija.

iš valdiškų, 
ir visuomeniškų
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tuvos. Francijos valdžia priešakyje su 
Daladier velkasi paskui Angliją, naikina 
demokratijos iškovojimus, stiprina fa
šistų agresijų apetitus ir pačiai Fran- 
cijai sudaro rimtą pavojų.

Todėl mes kreipiame skaitytojų aty- 
dą, kad jie kuo plačiausiai paskleistų 
mūsų dienraštį, kad lietuviai skaitytų 
savo klasinę spaudą, spaudą, kuri pa
jėgia teisingai patiekti žinias ir pada
ryti atatinkamas išvadas.

Pildosi Mūsų Išvados
Dar niekados pasaulis nebuvo taip 

sujudęs, pilnas svarbių įvykių, kaip šia
me šimtmety. Neužtenka tik žinoti, kas 
jau įvyko, bet reikia numatyti ir ateitį. 
Mūsų dienraštis “Laisve”, analizuoda
mas esamą padėtį, nurodo, kurlink daly
kai vystysis. Ir tas pasitvirtina.

Metai laiko atgal P. Grigaitis važinė
jo su prakalbomis ir, aiškindamas pa
saulinę situaciją, fašistus—Mussolinį ir 
Hitlerį perstatė, kaip kokius išdyku
sius vaikus; jis tada aiškino, kad de
mokratija kantri, kad jau ta kantrybė 
baigiasi ir Anglija ir Francija ištaškys 
Vokietijos fašistus ir Mussolinio gaujas, 
jeigu jie nesiliaus išdykavę. Jis dėjo viltį 
tik į buržuazinę demokratiją. Dabar už 
metų laiko kiekvienas matome, kad An
glijos ir Francijos demokratija ne tik 
nepastojo Hitlerio ir Mussolinio -karo 
agresijoms kelio, bet jos leido Hitleriui 
pavergti Austriją, sudraskyti Čechoslo- 
vakiją, pavergti ją, sauvaliauti Euro
poj, smaugti Ispanijos liaudį, pripažino 
Mussoliniui Ethiopiją, nusileido Japoni
jai Chinijoj ir net pačios užsidėjo reak
cijos kepurę.

Mes kitaip žiūrėjome į pasaulinę si
tuaciją. Mes sakėme, kad vienatinė vals
tybė, tikrai kovojanti už taiką, tai So
vietų Sąjunga. Tai ji daro viską, kad 
išlaikius pasaulyj taiką, kad pastojus fa
šistų agresijoms kelią, kad išgelbėjus 
mažesnes ir silpnesnes tautas nuo pa
vergimo. Tas pilniausiai pasitvirtino. 
Sovietų Sąjunga nuoširdžiai gelbėjo Is
panijos ir Chinijos liaudims; ji griežtai 
stojo už Lietuvą, kada jai susidarė pa
vojus; ji vienatinė kietai buvo nusista
čius gelbėti Čechoslovakiją; ji po aštrių 
mūšių išmetė iš savo žemės japonus, su
pliekė juos, bet apsistojo ant sienos, kad 
išvengus karo; ji ir dabar dirba tam, 
kad bendromis jėgomis pastojus karo 
agresoriams kelią, kad išgelbėjus silp
nas ir mažas tautas nuo pavergimo. Ir 
dabąr jos diplomatai dirba, kad suda
rius nuo Juodų iki Baltijos Jūrų bloką 
iš Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Esti
jos, Lietuvos išvien su Sovietų Sąjunga 
ir pastojus kelią Vokietijos fašistams, 
išgelbėjus tas tautas nuo pavergimo.

Mes čia priminsime tik tą, ką rašė
me “Laisvėj” lapkričio 11 d., 1937 me
tais, apibūdindami pasaulinę padėtį:

“Abelnai, Italijos ir Vokietijos fašis
tai išvien su Japonijos imperialistais 
veikia sutartinai. Kur vienas puola, tai 
kiti jam padeda. Italijos fašistai puolė 
Ethiopiją, jiems gelbėjo Vokietijos ir 
Japonijos plėšikai. Japonai užpuolė Chi- 
niją, jiems geibsti Italijos ir Vokietijos 
fašistai. Italijos ir Vokietijos fašistai 
žudo Ispanijos liaudį, su jais pilniausiai 
sutinka Japonijos imperialistai.

“Gi demokratinių šalių tarpe susita
rimo, vienybės nėra# Anglijos imperia
listai atvirai lošia Ispanijos fašistų nau
dai. Francijos valdžia tik plepa prieš 
fašistus, bet palaiko Anglijos planus ir 
tuom padeda fašistams.”

Tas pilniausiai pasitvirtino. Anglija 
oficialiai susirišo su Ispanijos fašistais 
ir padėjo Hitleriui pravesti jo plėšikiš
kus planus Austrijoj, Čechoslovakijoj ir 
rankas atpalaidavo užpuolimui ant Lie

Hitlerio Planai 1939 Metam
Tuojau po to, kaip Muniche Anglija 

ir Francija išdavė Čechoslovakiją ir kar
tu mažas tautas Hitleriui, Vokietijos fa
šistai paskelbė savo 10 metų planą.

Hitlerio dešimties metų užkariavimų 
planas apima 1938-^1948 metus. Pagal 
tą planą 1938 metais Vokietijos fašistai 
turėjo užkariauti Austriją ir čechoslo
vakiją. 1938 metų savo planus jie pil
niausiai pravedė. Kovo mėnesį pavergė 
Austriją, gyvavusią virš 1,000 metų, ku
ri dabar turėjo 32,377 ketv. mylių plotą 
ir 6,760,000 gyventojų. Spalių mėnesį jie 
sudraskė Čechoslovakiją, virš 10,000 ket. 
mylių ir 4,000,000 gyventojų tiesiog pri
jungdami prie Vokietijos. Bet ir likusi 
Čechoslovakiją yra po Hitlerio letena. 
Politiniai ji pilniausiai pasidavė Hitle
riui, įvedė terorą, persekiojimą komu
nistų, unijistų, demokratų, žydų. Ekono- d 
miniai Vokietijos fašistai pilni bosai Če- 
shoslovakijoj. Jie karo sumetimais ten 
praveda gelžkelius, plentus ir kanalus.

1939 metais pagal tą planą Hitleris tu
ri atsiimti nuo Lietuvos Klaipėdos Kraš
tą. Nesenai Karaliaučiaus mieste Hitle
rio agentas pasakė klaipėdiškiams fašis
tams: “Po Nhtijų Metų mes jus išliuo- 
suosime.” Hitlerio nėra vien planas atsi
imti tik Klaipėdos Kraštą, kartu jis nori 
nusinešti ir visą Lietuvą.

1939 metais Hitleris turi pavergti ir 
Lenkiją, kuri pirmiau laikėsi jo politi
kos. Lenkija užima 150,013 ketvirtainių 
mylių žemės plotą ir turi 32,132,936 gy
ventojus. Lenkija pavergus didelį plo
tą Vakarų Ukrainos su apie 7,000,000 ar 
8,000,000 ukrainiečių; didelį plotą Balta
rusijos su apie 3,000,000 baltarusių; Vil
nijos kraštą su apie 500,000 lietuvių. Hit
leris žino, kad pusė Lenkijos, tai kitų 
šalių žemė ir daugiau, kaip trečdalis 
gyventojų, tai kitos tautos. Jis žino, kad 
tokia valstybė nėra tvirta, kada ten nė
ra tautų laisvės. Jis bando suskaldyti 
Lenkiją ir tada visus tuos plotus pa
vergti.

1939 metais Hitleris turi savo užda
viniu pavergti ir Vengriją. Vengrija yra 
tarpe Vokietijos, Čechoslovakijos ir Ru
munijos. Ji užima 35,911 ket. mylių ir 
turi 8,688,349 gyventojus. Nuo Čechoslo
vakijos gavo virš 4,000 ketv. mylių ir 
apie 1,200,000 gyventojų. Hitleris žino, 
kad Vengrija turi derlingus laukus, o 
tuo pat kartu ji yra ant kelio linkui Ru
munijos su jos turtingais žibalo šalti
niais.

Taigi, 1939 metais Hitlerio aukomis 
turi būti Lietuva, Vengrija ir Lenkija— 
trys valstybės. Latvijos, Estijos ir Kini
jos likimo nenužymi, veikiausiai jos jun
giamos su Lietuvos likimu.

Vokietijos fašistai jau dabar šaukia: 
“Deutschland, Deutschland uber Alles!” 
(Vokietija, Vokietija virš visko!). Bet 
jiems tas nepavyks, jeigu didesnės ir 
mažesnės tautos susijungs į vieną bloką 
apsigynimui. Jeigu Rumunija, Vengri
ja, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Fi- 
nija ir Sovietų Sąjunga sudarys bendrą 
apsigynimo bloką, tai vokiški fašistai 
bus sukriušinti taip, kaip rusai kryžio
kus sukriušino ant Čudsko ežero ledo 
1242 metais, taip, kaip lietuvių-lenkų-ru- 
sų armijos, vadovystėje Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto, sunaikino kryžiokus 
prie Žalgirio 1410 metais! Nužymėtos 
tautos gali apsiginti nuo vokiškų fašis
tų, bet apsiginti ne kiekviena skyrium, 
o visos bendrai. Bendram išsigelbėjimui 
reikia sudaryti bendrą bloką.

LAISVU

Argentinos atstovas, Dr. Jose Maria Cantillo, kalba Limos konferencijoj, kur 
jis nesutinka su tūlais Jungtinių Valstijų pasiūlymais gynimuisi nuo fašistų.

Kongreso Konferencija Pagrindiniai 
Diskusavo Lietuvos Klausimą

Pasiuntė Telegramą Smetonos j Po įvairių kitų raportų, 
Valdžiai Raginant Ginti Klai-( zoliucijų komisija 
pėdos Kraštą ir Reikalaujant! Lietuvos situacijos ir

Demokratijos Atsteigimo 1

re- 
raportavo 
• užsieni

nės politikos klausimu. Nurodė, 
kad negalėjo prieiti prie vie
ningumo, tai patiekė dvi rezo
liucijas tik apdiskusavimui. Už 
V. Andrulio pasiūlytą rezoliu
ciją balsavo du .komisijos na
riai, o už P. Grigaičio rezoliu
ciją vienas narys. Tačiau, kad 
išvengti kongreso veikloj try- 
nimąsi, komisija nusitarė re
zoliucijų konferencijoj nepriim
ti, o patiekė kaipo medžiagą

ŽINIOS IŠ LIETUVOS-
Klaipėdos Darbininkams t 

Pakelti Atlyginimai
Šiomis dienomis Kaune lan

kėsi Klaipėdos darbininkų de
legacija, kuriai vadovavo Klai
pėdos darbininkų ir amatinin
kų susivienijimo pirm. Adomo
nis. Delegacija Kaune rūpinosi 
ekonominiais i r kultūriniais 
reikalais, lankėsi pasmin. kun. 
Mironą ir kit. ir prašė, kad 
Klaipėdos krašto įmonių, ku
riose dalyvauja V. iždas savo 
kapitalais, darbininkams mo
kami atlyginimai būtų padi
dinti ir prilyginti atlygini
mams, kuriuos moka kitos 
įmonės.

Vakar šis klausimas buvo 
svarstytas Ministerių taryboje 
ir nutarta pakelti atlyginimus 
nuo 4 ligi 10%. Tiems darbi
ninkams, kurie ligi šiol gauda
vo mažesnį atlyginimą, bus 
taikomas didesnis atlyginimo 
padidinimo procentas ir atvir
kščiai.

Fr.ancūzŲ Indo-China Nepra
leidžia Reikmenų Chinijai

Shanghai.— Francija jau 
beveik nepraleidžia karo 
reikmenų per savo koloniją 
Indo-China į Chiniją; todėl 
Chinai gabensis reikmenis

per Burmą, esančią fakti- 
noj Anglijos kontrolėj.

New York.—Skęsta Nor
vegijos žibalinis laivas 
“Smaragd,” 600 mylių nuo 
New Yorko. Kol kas išsi
gelbėjo tik 7 iš 20 jo įgulos 
nariu, v

Berlin, gruodžio 23.—Vo
kietijos spauda nė vienu žo
džiu neprisimena, kad Ame
rika griežtai atmetė Hitle
rio reikalavimą atsiprašyt 
dėl to, kad Amerikos minis- 
teris H. L. Ickes pasmerkė 
brutališką Hitlerio diktatū
ra.

Chicago, Ill.

Sekmadienį Lietuvių Audito
rijoje įvyko labai svarbi Ame
rikos Lietuvių Kongreso Chica- 
gos skyriaus konferencija. Da
lyvavo 155 delegatai nuo 64 
organizacijų, atstovaujant 14,- 
539 narius.

Konferenciją atidarė sky- 
riaus pirmininkas Dr. Montvi-1 diskusijoms. 
das. Jis ir vedė konferenciją ir, . - 
skyrė komisijas. Mandatų ko-' V. Andrulio pasiūlytoj rezo- 
misiją sudarė A. Juris, Ą. Lit- liucijoj pareiškiama tvirtas 
vinas ir K. čepukas. Rezoliu
cijų komisija ■— V. Andrulis, 
P. Grigaitis ir Masonas. Nomi
nacijų komisija — C. Kairys, 
F. Abekas ir Kundroška. ,

Skyriaus sekretorės p-lės Mi- 
kužiūtės’ raportą priėmė.

Skyriaus iždininko C. Kairio nuo voldemarininkų ir jų talki- 
raportas priimtas.

Konferencija prasidėjo su P. vos 
Grigaičio ir V. Andrulio refera
tais. P. Grigaitis dėste, kad 
Lietuvos padėtis rūsti, kad 
Klaipėdos kraštui gręsia atplė
šomas nuo Lietuvos. Nurodinė
jo, .kad kas dabar vyksta, tai 
tautininkų valdžia kalta už tą, 
nes nedavimu demokratijos tą 
kraštą stūmė toliau nuo Lietu
vos.

Iš kitos pusės, ateinanti gan
dai apie Lietuvoj sąjūdį reika
laujant koalicinės valdžios ir 
tariamą voldemarininkų pakili
mą, referuotojo nuomonė, kad 
greičiau yra tautininkų val
džios leidžiamos neteisingos ži
nios, nes tokių žinių ir pirmiau 
buvę, kaip tautininkai 1926 
metais pasigrobė valdžią, kaip 
1935 metais buvo ūkininkų su
kilimai.

V. Andrulis referavo 
so darbuotės išplėtimo 
m u čia Amerikoje. Jis 
kad ir Amerikoje yra 
elementu, kad ir čia reikia 
davoti demokratinis frontas ir 
dėtis su taikos ir demokratijos 
šalininkais. Ypač, sakė referuo
to j as, turėtų kongresas koope
ruoti su Amerikos Taikos ir 
Demokratijos Lyga, kuri yra 
didelė šioj šalyj jėga prieš fa
šizmą.

Be to, referuotojas nurodė, 
kžM yra plati kultūrinio, ir ap
sviltos darbo dirva, kurią sa
vo veikimu turėtų užpildyti 
kongreso skyriai.

Kadangi referatas rašytas ir 
jis tilps “Vilnyje,” tai plačiau 
apibudinti nematau reikalo.

Kongresas priėmė telegram i- 
nes formos rezoliuciją, reika
laujančią Lietuvos valdžios vi
sais galimais būdais ginti Klai
pėdos kraštą ir reikalaujančią, 
kad Lietuvoj atsteigtų demo
kratinę santvarką.

kad ir demokratiška Lietuva 
prieš agresorius negalėtų atsi
laikyti, nes jos geografinė ir iš
orinė padėtis, tai ne Šveicarija, 
tad Lietuvai reikia blokuotis 
prieš fašistinius agresorius su 
taikos jieškančiomis šalimis.

V. Andrulis suvedamoj kal
boj žymėjo, kad taikos j ieškan
čios šalys—Rumunija, Lenkija 
ir Sovietų Sąjunga, susiblokuo- 
darnos sudarytų tokią jėgą ir 
kai prie tos jėgos palaikymo ei
tų Francija ir Anglija (Ameri
kos kontinentas jau blokuojasi 
prieš agresorius), tai ir Klai
pėda būtų išgelbėta* ir Lietuvos 
nepriklausomybė užtikrinta.

P. Grigaitis suvedamoj kal
boj žymėjo, jog būtų diktavi
mas, nurodyti, kad Lietuva tu
rėtų dėtis prie kitų šalių. Jo 
nuomonė, tai pačios šalies da
lykas. Jis baigė kalbą pareikš-' 
damas, kad Lenkija su Sovietų 
Sąjunga susitarė bendrai veik
ti prieš ukrainų tautą.

Didelė didžiuma abejojo apie
(Tąsa ant 4-to puslapio)

ALYTUS
Neprašyti Svečiai

Silgionys, Butrimonių valsč. 
Minėto kaimo laukuose dabar, 
rudens laiku, vaikščioja nepra
šytų svečių—brakonierių. Jie 
vaikščioja po laukus nepaisy
dami, ar tai rugiai ar kviečiai 
—brenda visur, kaip koki gy
vuliai. Vertėtų ūkininkams 
paprašyti, kad tokie “svečiai” 
daugiau nebevaikščiotų, ir ne
naikintų gražių pilkų kiškelių 
ir kitų mūsų laukų žvėrelių.

kongi’e- 
klausi- 

nurodė, 
fašizmo 

bu-

1 liucijoj pareiškiama 
protestas prieš hitleristų kėsi
nimąsi atplėšti Klaipėdą nuo 
Lietuvos ir tvirtai raginama 
Lietuvos valdžia kovoti už Klai
pėdą. Taipgi atžymima, kad 
Lietuvos nepriklausomybei pa- 

jvojus gręsia ir iš vidaus, tai

j ninku ,veikimo, traukimo Lietu-* 
""3 po Vokietijos skvernu, j 
Taipgi rezoliucijoj griežtai rei
kalaujama demokratijos atstei- 
gimo Lietuvoje, bet nurodo, 
kad ir demokratinė valdžia be 
blokavimosi su kitomis taiką 
mylinčiomis šalimis negalėtų 
apsiginti nuo agresorių, tai nu-' 
rodo, kad Lietuva turėtu dėtis 
prie tų valstybių taikos bloko,! 
kuris sudarytų atsparią 
gynimo 
šiandien 
Sovietų 
susiblokavime. 
nant, rezoliucija nurodo, kad 
Vilniaus klausimas dabar būtų 
galima kelti. Gi mes, amerikie
čiai, čia turėtume daugiau rū
pintis Vilniaus klausimu.

P. Grigaičio rezoliucijoj pa-’ 
smerkiama hitlerininkai, kurie Į 
kėsinasi Klaipėdą atplėšti nuo 
Lietuvos, ragina Lietuvos val
džią visais galimais būdais gin
ti Klaipėdos kraštą ir reikalau
ja demokratinės santvarkos at- 
steigimo Lietuvoj. Bet ji 
smerkia voldemarininkų 
taipgi, neišreiškia opinijos, 
riuo keliu Lietuva, nors ir 
tų demokratiška, galėtų palai- testuoti, pradėjo ir mūsų _ 
kyti savo savistoviškumą ir ap-'zidentas Rooseveltas it katali- 
ginti Klaipėdą. | kų kunigai, nors ir ne visi.

Kad pasiūlytas rezoliucijas'Labai dalykas,
konferencija nepriimtų, .kaip! Bet aš nesuprantu, kod'ėl 
komisija susitarė, o jos pasilik- tas pats Rooseveltas ir tie pa-

tik ,m<ĮdŽl*ga’ tys katalikų kunigai Beprotes-
tuoja prieš Ispanijos liaudies 
žudymą ir draskymą, juk tie

i patys barbarai naikina Ispani
ją, kaip ir žydus, tik su dides
niu žiaurumu? Išžudė jau 2 
kartu tiek, kiek išviso yra žy
dų Vokietijoj. Chinijoj taipgi 

'yra jau išžudyta apie tris kar
tus daugiau, negu iš viso žydų 
Vokietijoj.

Kodėl žydų šešius šimtus

apsi- 
jėgą. O tokia jėga 
reiškiasi Rumunijos,! 

Sąjungos ir Lenkijos 
Tuo keliu ei-1

Randama Archeologinių 
Iškasenų

Barstyčiai. Geldėnų k. ūki
ninko K. Bružo laukuose, piet
ryčių pusėje, ariant dirvą ras
ta medalis, bet jau neišskai
tomas; gerokai apdilęs. Be to, 

i rasta daugiau senovės žalva
rinių grandžių, panašių į apy
rankes, visaip išgraviruotų. 
Vertėtų kiek smulkiau ištirti 
šią vietą, gal rastųsi daugiau 
archeologinės medžiagos.

“Lietuvos Ūkininkas”

Prašome Apmokėti Sąskaitas 
Prieš Naujus Metus

Prašome visų draugijų ir organizacijų užsimokėti sąs
kaitas—“bilas” už skelbimus ir spaudos darbus prieš 
Naujus Metus, nes su pirma diena sausio “Laisvė” turi 
užsimokėti stambių bilų, todėl reikia pinigų.

Taipgi prašome visų tų “Laisvės” skaitytojų, kurių pre
numeratos pasibaigė, užsimokėti prieš naujus metus. 
Tas, taipgi daug pagelbės dienraščiui atsiteisti su tais, 
kuriems jis yra skolingas.
Visų dienraščio “Laisvės” patriotų prašome gauti savo 
dienraščiui nors po vieną naują skaitytoją laike šven
čių.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y*

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Malonėkite at

sakyti svarbų klausimą. Kada 
Hitlerio valdžia pradėjo 
sekioti žydus ir katalikus,

ne-
ir,

ku- _______
bū-’ne visas pasaulis pradėjb

per- 
kuo
pro-
pre-

tų tik diskusijoms i 
balsavo 44 už, prieš tą įnešimą 
37 delegatai, kiti visi delega
tai susilaikė. Konferencijoj 
buvo 155 delegatai.

Po skaitymo rezoliucijų ir iš 
abiejų raportuotojų, V. Andru
lio ir P. Grigaičio išklausius 
kalbų, ėjo įdomios diskusijos. I 
čia buvo išreikšta visokių nuo
monių., bet daugiausiai, kad 
Lietuvai gręsia pavojus ir iš 
pusės voldemarininkų, kurie 
yra Hitlerio agentai Lietuvoj, tūkstančių .atjaučia labiau, ne-

gu ispanų 24 milionus ir chinų 
400 milionų ?

Petras Butkevičius.

Atsakymas: Iš tiesų Čionai 
yra ne klausimas, bet kritika.

Reikia reikalauti, kad Roo- 
seveltas ir kunigai lygiai pa
keltų savo balsą ir ranką prieš 
fašistinius barbarus, kurie te
rorizuoja ir žudo Ispanijos ir 
Chinijos žmones.

Kotiėl jie tyli, o ypač ka
talikų kunigų dauguma dar 
karštai remia gen. Franco, 
Hitlerį ir Mussolinį? Tai jie 
patys turėtų pasiaiškinti.

Visi jie daro baisią klaidą. 
Ilgainiui, tikimės, dauguma jų 
pamatys tą klaidą. Roosevel- 
tas jau pradeda ją pamatyti. 
Pav., jis jau atvirai užstojo 
už Chiniją, kai jai prižadėjo 
duoti $25,000,000. Prieš tą pa
skolą Japonija protestuoja, 
bet Rooseveltas nebepaiso.
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TUESDAY AND
FRIDAY

by Tom Thomas
A Satire Sketch for Six Characters

WORKER: (calls to Straw Boss, 
who comes over to him from right) 
I say, Bill! It struck me the 
other day that we could save a lot 
of time on this job if we rigged up 
a gimble-sprocket driven off this 
cam-shaft, and connected it up with 
the jib. See ?

all the machines in the 
with the gimble-sprocket 

off the cam-shaft and con- 
up with the jig, we shall be

STRAW BOSS: (surily) Don’t 
suppose it would work. Anyhow, 
I don’t know why you’re worrying 
your head about it. 
time, you know.

WORKER: Oh, all 
away)

STRAW BOSS:
Brown! 
ward)

wouldn’t hear of it, I 
Still, keep on trying.

The 
am 

you

You’re losing

right, (turns

(eagerly) Mr.
(the foreman steps fbr- 

You know, it wouldn’t be a 
bad idea to rig up a gimble-sprock
et driven off the

TWO LITH YOUTH VETERANS TO 
SPEAK AT MEETING THURSDAY

W’cester Chorus Holds 
Benefit Dance For 

Wounded Vet.

cam-shaft and 
connected with the jib. Save a lot 
of time and power that way.

FOREMAN: (bored) Sounds all 
right. But you can bet it’s been 
done before. There’s nothing in 
that, (decidedly) You want to keep 
an eye on those'fellows in the shop

It gives 
able to 

dividend
We

an- 
ad- 
La- 
me 
an- 

in
realize

at it, but it comes to this—that if 
we fit 
works 
driven 
nected
able to cut labor costs by at least 
50%.

MANAGING DIRECTOR: (pour
ing cold water on the idea) No! 
These theoretical • propositions ne
ver work out in practice. And any
how, it costs far too much, 
board 
afraid,
might find something useful one of 
these days!

COMPANY CHAIRMAN: (at 
nual meeting of the Company, 
dressing audience) My Lords, 

! dies and Gentlemen, 
great pleasure to be 
nounce an .increased 
these difficult times,
that this is chiefly due to the mag
nificent untiring efforts of our Man
aging Director, Mr. Footlingham. 
As a direct consequence of one of 
his discoveries — brilliant in its 
simplicity —• the whole of our pro
duction is being rationalized and 
cheapened. This enables us to

BROOKLYN, N. Y. — Vete.Zablackas, who has returned last 
week from service in the Abraham Lincoln Brigade in Spain, 
will be the featured speaker at a mass meeting to be held here 
this Thursday.

The young
who has been active 
youth circles will speak on the in
ternational significance of the war 
in Spain. He has taken' part in 
the Aragon, Huosca and Ebro 
battles and will give a first-hand 
account of what the war in Spain 
means, how it is beeihg conducted, 
and how the Spanish people are 
resisting German and Italian Fas
cist aggression.

Another speaker will be Charles 
Young, Brooklyn Lith- American 
youth who also went to Spain to-

Lith-American ®-----------------------------------
among gether with Veto and fought in 

Lincoln Brigade of Americans, 
will discuss the importance 
Spain to the American people 
what
so that fascist aggression may 
stopped, and its incipient stages 
America be crushed.

the 
He 
of 

and
can be done concretely here 

be 
in

at
Place, 16-18

Broadway

who are always, wasting time, noj.. pro(juce at approximately 50 percent! 
Leave, of pr(Avj0US ‘cost. I think I am 

They re expressing your will, as your 
Chairman, when I suggest that in

bother about the plant, 
that to the management, 
quite capable, you know.

STRAW BOSS: (snubbed, turns j recognition of his exceptional serv- 
away) ices įn connection with this discov-

FOREMAN: (eagerly) Mr. Camp-1 ...........................
bell! Can you spare a moment, 
please? (the Works Manager steps 
forward) It’s just occured to me 
that if we fitted up all the ma
chines with gimble-sprockets driven 
off the cam-shafts and connected 
up with the jigs, we’d be able to 
make a big cut in costs.

WORKS MANAGER: (scornfully) 
Huh! That was tried out years 
ago, and didn’t work. I forget 
exactly why. Don’t ■ bother your 
head with that. You know the 
output in your section is not in
creasing as it 
mind on that

FOREMAN:
(turns away)

WORKS MANAGER: (in Oxford 
accent) Oh, I say, Mr. Footling
ham! 
was 
night 
Vurn 
discovery. I need not bore you with 
all the processes by which I arrived

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

AMERICAN YOUTH TO HOLD PEACE
LOBBY IN WASHINGTON, JAN. 6, TO

FORMULATE U. S. PEACE POLICYOn January 2, 1939, the Worces
ter Aido Chorus will hold a benefit 
dance to aid Joseph Sakalauskas, 
a veteran of the Spanish War for 
Democracy.

Before his departure for Spain 
Joe Sacal was an active member of 
the Aido Chorus and among Lithua
nian youth organizations in Massa
chusetts. At the front in Spain he 
was severely wounded by shrapnel 
in his right arm. It is now partial- 

j ly paralyzed but an operation may 
■adjust it. The Worcester Aido Cho
rus is holding this dance to 
funds for that operation.

There will be dancing from
12 and all proceeds will go to Joe 
for the arm operation. —K.

Cho
ra ise

WASHINGTON, D. C. — With the slogan “Win Friends for 
Peace — Influence Washington for Peace,’’ four outstanding 
youth leaders announced this month the organization of a Young 
People’s Peace Lobby which will convene in the nation’s capitol 
January 6th. i

Invitations to register at the 
Rialto Theatre, Ninth St., north of 
G, have been mailed to all student 
and youth organizations in the 
country. The unusual lobby was 
called by Robert G. Spivack, United 
States secretary, International Stu
dent Service; Joseph P. Lash, na
tional secretary, American Student 
Union; William W. Hinckley, na
tional chairman, American Youth 
Congress; and Regina Rakoczy, na
tional youth director of the Ameri
can League for Peace and Demo
cracy.

Edward 
chairman, 
Christian 
groups to 
in sympathy with 
you are doing and hope that it 
meets with success. We will have 
at least one representative from 
the University of Wisconsin.”

The six-point program around 
which the discussions will be held 
include: methods of serving peace 
based on respect for international 
law; resumption of unrestricted trade 
and extension of commercial credits 
to Spain; feeding war victims in 
Spain and China with unsold sur
plus American commodities; 
bargo of arms and other war 
terials to Germany, Italy, and 
pan; calling on all democratic 
tions to admit political and reli
gious refugees; and extension of the 
good-neighbor policy with Latin- 
America and increased trade, eco
nomic, and social relations in the 
Western hemisphere.

The mass meeting will be hold 
the Brooklyn Central 
Manhattan Avenue, near 
in Brooklyn. It is important that 
every Lith-American youth attend 
this meeting and learn what the 
Wat in Spain means and is. There 
will be no admission charge and 
the Brooklyn Aido Chorus will sing.

5 to

Elizabeth Enters into 
Sports Activity

Charles Young.

1 ery we should vote him a special 
renumeration of fifty thousand dol
lars a year in his salary as Manag
ing Director. Agreed? On behalf 
of the shareholders, thank you ve
ry much, Mr. Footlingham. 
hands him check and 
hands.) 

MANAGING DIRECTOR: 
destly) Oh, not at all, not 
(chairman walks off right, 
and bowing) 

MANAGING DIRECTOR:
to Works Manager) That wasn’t at 
all a bad idea of yours, Campbell.
I passed it on to the right place 
and in the right way. You’re 
worth an extra twenty-five hundred 
dollars a year to the Company, any
how. (Works Manager looks ex
pression of thanks) And by the 
way, if you get any more ideas 
like that, let’s have them. Don’t 
hesitate, (turns and moves off to 
the right.)

WORKS MANAGER: (turns to 
foreman patronizingly) I was able 
to use that little idea of yours, 
Brown—with a lot of modifications, 
of course. I’ll see if I can get a 
little recognition from the Compa
ny. They like to encourage this 
sort of thing. What would you say 
to an increase of five dollars 
week? . ~ .

FOREMAN: That’s very good of increase the membership, of 
you, Mr. Campbell. orrn,,nQ Th,q dr,vp v

WORKS MANAGER: 
but mind you let me 
more ideas you get. 
able to turn them into 
cash for you.

has come and Christ-( FOREMAN:

The meeting will open at 8 p. m., 
Thursday, December 29.

Keep your

(he 
shakes

(mo
at all. 
smiling

(turns

should.
(bullying).
(meekly) Yes, sir.

(Managing Director enters) I 
doing a little research last 
and came across what may 
out to be a very valuable

Not at all, 
have any 
I might be 
a bit more

(goes off right.) 
(turns to charge 

Christmas with its' hand) • I say Bill, you know that
Christmas 

mas has gone, 
whiteness and infectuous spirit of i they’re cutting down the number 
pood will and cheerfulness is gone1 of charge hands all 

ing to this
good will and cheerfulness is gone' 
and all that remains is the end of 
a dying year.

1938 has been a brutal year for 
us.

Ii has seen the alarming war
desire growth among the fascist 
forces, 
to the 
war in 
China;
choslovakia; the Fascist rumbles in 
America.

Yes, on the whole it has been 
brutal and hard, difficult and bit
ter for the ones who 
the road to a socialist 
be paved with flowers.

No forward march 
ever made without struggle, 
are in that period of struggle and 
already we are seeing the fruits of 
our work. American labor is power
ful. The American people are more 
and more demanding in their ap
peals for the Lifting of the Em
bargo. The Lima Conference has 
proved that it is possible to build 
along lines of collective security 
against fascist aggression. The So
viet Union is still the bulwark 
peace and democracy.

These things make the year 
1938 not as bitter and dark as 
seems. We have made strides 
ahead, won battles and lost battles. 
Here and there are the retreats 
but in the larger view we have pro
gressed. Democracy has progressed. | 
The forces of peace are progressing 
and realizing their almost 
rors. Labor is progressing.

Progress is the word.
No war is won without 

en. For they fall that 
may progress.

Let us close this year with 
and faith in the next, 
not a false bravado in the face of 
difficulty, but ’ a confidence 
comes in the knowledge of our 
strength and our inevitable victory.

Let PROGRESS be our word for 
1939.

We Lith-American youth 
progress in our own fields. We 
build our organizations and 
groups. Let us do so and do 
part in the defence of peace, 
mocracy and progress in 1939.

over works ow- 
new labor-saving device.

:. 1’1 put in 
you on account of that 
you passed

Į But you’ll be all right 
a word for you on accc
little idea
And any more you get 
let’s have 'em!

~ It has seen’ Lithuania put have a drink-
wall; the sharpening of the I 
Spain; the bombardments in 
the dismemberment of Cze-

Meet

believe that
society must

of society is
We

of

of 
it

fatal er

the 
the

fall
rest

hope
This is

that

can 
can 
our 
our 
de-

Chess, Checkers Games 
This Wednesday

All registrants in the Brook
lyn Chess and Checker Tourn
ament will meet this Wednes
day in the Brooklyn Citizens 
Club for the third play-offs. 
Games will start at 8:30 p. m.

PRIZES OFFERED TO CHORUSES FOR 
WORK IN MEMBERSHIP DRIVE

fast 
The 

Bas-

The little hick town is not 
asleep—not by any means. 
LDS Vanguards have formed a 
ketball Team and are holding re- 

| gular practices every Saturday 
afternoon in the Community Center. 
So far it has been difficult to ar
range suitable times at which we 
might be able to play the Newark 
LDS’ers and other boys—but there 
is still hope.

Boxing 
is gaining 
the boys 
their sore
about and hitting the empty air. 
From ping-pong and dart throw
ing to basketball and boxing is a 
big jump. Here’s hoping we have 
other equally large jumps.

And just a note.-
ary 25th open for Elizabeth.

i is the date of our LDS Fraternity 
I Dance which will be held in the 
Lithuanian Liberty Hall. More lat
er on this. More on Elizabeth later.

—Later.

is the other sport that 
prominence. A few of 

are beginning to feel 
arms after waving them

Keep Febru-
That

Nestingen, national $eace 
National Inter-Collegiate 

Council, among the first 
respond, wrote: “I am 

the work that

em- 
ma- 
Ja- 
na-

BROOKLYN, N. Y. — The forthcoming Worlds’ Fair will be 
the occasion for an intensive drive to increase cultural activity 
among Lithuanian youth, announced B. šalinaite, Secretary of 
the 
last

A

Lithuanian Fine Arts League (LMS) Central Committee, 
week. 13
three months drive has gets the most members in 
inaugurated by the LMS to,mon,hs- 

cho- ' 
, ruses and groups. This drive will be 
'held until March 15 at which time 
various 
the 
the

Went Wrong Way

Participants in the lobby will be 
urged to remain for the sessions of 
the three-day American Congress 
for Peace and Democracy which 
will be held in the capitol January
6-7-8.

three
i been

on to me. 
like that—i 
me outside

prizes will be offered to 
choruses or groups which get 
most members.

During World’s Fair
is expected that in the summer

Recently a street paving contract
or, after having entered the 
est bid to repave two miles 
street in Philadelphia, found

B’klyn Aidos Prepares 
For New Operetta

Even though much has not been 
written about the Brooklyn Aido 
Chorus for sometime, said organiz
ation has been moving along in 
double quick time. And boy what, 
double quick time. Within a few 
months our membership has almost 
doubled in size, our singing has 
been far above par, and best of 
all we arc planning to have ano
ther one of 
operettas.

Under the 
our 1 
director Jonas Valentis, we

Street Scene 1 *low- 
of a 

irtLiwv ui a imcivivipiuu, ivuiivi after 
I having torn up about half the pave
ment, 
wrong

The Prizes Offered
The chorus which gets the 

members, not less than fifteen, will 
win a beautifully set note and song 
book which will have the chorus’ 
nami? embossed in gold. This' prize contracted with an American engi- 
is worth between $20 and $30. The' neering concern for $5,000,000 worth 
second prize will be a Universal( of public works, 
Pneumatic notebook stand, 
one of the newest stands 
operating on the compressed 
basis and having no screws.

most that ho was working in 
direction.

the On the East Side our usual successful^

The Haitian government has capable directionUtTJ U1U CdpclUlU UllClUUU v*- • . 
teacher, Aldona Žilinskas, and

hap-has

areran 
year 
will 

electric chair at

Side 
this 
1939

moving ahead with rapid speed. Al-to include 
and irrigation developments 
other productive enterprises.

I A beach umbrella that is opened 
by inserting a coin in a slot in its 
handle and which closes automat
ically at the end of the period for 
which payment is made has been 
invented by a Californian.

road 
and

It
of 1939 many Lithuanian-Amcricans 
will come to Now York in order to 
visit the World’s Fair. During Au
gust the LMS is planning to hold a , 
“Song Day” t. . .
scum of Art. Various choruses and 
dance groups will participate and a

į contest or “Song Olympiad” will be i Lun’ VV,11CI.1 
held, all choruses attending to com-j narnc on 1’• 
pete.

Because of the importance of pre
senting high-quality cultural presen
tations during the World’s Fair, it 
is necessary to draw as many new 
members into the work as possible.

It is 
out, 
air 

The 
at the Brooklyn Mu- ' lubing is niade of solid brass and 

the note book holder of solid steel. 
The third prize is a director’s ba
ton, which also has the chorus,’

STRAW 
er) Sorry, 
gadgets on 
can look 
unlucky, that’s all! The whole staff 
is being cut down. You’ve got to i 
have your cards at the end of this j For this reason the LMS is offering 
week. i three prizes for the chorus which

(turns to work- 
With these new 

the machines, each man 
after two. So you’re

BOSS: 
Jack. Second Prize in LMS Drive

RAMBUNGS OF THE SECOND DISTRICT
-......... - • ------- ----------1—

I
Well, folks, the Season’s Greet-,1 saw Indians from Lowell, and 

ings to you all, and may you spend I were they wild!—and Farmers from 
a happy holiday ... I happened toj Norwood, this place is different for 
be sorting Santa’s mail 
what I found: . . .

Worcester hopes to
teacher, plus a basketball team in 
the stocking . . . Gardner < 
hopes to find a teacher, a basket- Į

Well, folks, the Season’s Greet-,I saw Indians

here is women have long beards and men 
are clean shaven! . . .

Bridgewater cops wore dog catchgot a now i isricigewater cops wore oog eaten- 
• j I er caps and had dog catcher bad- 

also I £cs • • • Worcester sure sent a 
j wild bunch, that bunch stole the 

bail team, a shorter way to Bridge-: show from the Lowell Indians. They 
water, and the long lost Hill (so we .had a rubber man who tried to 
can have hill climbs and skiing)... bounce on the floor, but it seemed 
So. Boston hopes to find the lost.as all the rubber was hard 

i rubber and assistance was required 
1 after every bounce. Then they had 
the snitch and gurgle brothers, the 
idea is to snitch bottles of liquid 
and gurgle, and last but not least, 
professors in fisticuffs. But one 
thing our Farmers showed them 
was a new game called, ‘‘the bar
tender’s rush,” and it was pretty 
good too ...

Well it’s time for me to retire 
and wait for Santa as I too 
an empty stocking, but I know 
someday it will be full . . .

Just st passing thought, “A 
mise is like the season’s snow, 
melts away under pressure.”

—Retlaw Chinwell.

| treasury and a sports group . . . 
i Bridgewater is looking for an op- 
■ponent for their basketball team 
j and a way to induce Gardner to 
come and see what their fair city 
looks like . . .

Lawrence is also looking for ano
ther teacher and a permanent place 
to stay . . . Lowell wants someone 
to manage their sports group, 
some worthy opponents in chess 
checkers . . . Norwood, ah 
seems to have everything, but 
would like to get a boys’ basket
ball team and also take the girls’ 
trophy from Gardner, if possible...

The District, as a whole, wants 
to get that old treasury, some no
vel ideas for making some money 
for the Barn Dance will not clear 
expenses . . .

While speaking of barn dances, 
here are a few things that were 
pretty impressive in my memory:obliged to make forced landings.

and 
and 
me, 
we

have 
that

pro- 
it

Weighing 12 tons and capable of 
high speed, a motor vehicle has 
been designed by a New Jersey 
inventor to carry complete rescue 
and repair equipment to airplanes

so aiding the progress of this af
fair is a committee which includes 
such prominent members as our 
own President Tony Sineus, Helen 
Brunza, Adele Pakai, and Tony No- 
vickas. Under colors like those 
can we fail.

Heretofore no direct mention 
made of the new members. Well, 
boys ,and girls, this is your pu
blic welcome to the Chorus and 
long may you remain under these 
portals 
music, 
come.

Add 
change 
of the 
quietest 
a

these five East 
can save them, 
quickly . . .

(he hands of 
is responsible 

they
them.
young boys, 
is coming 

of a police-

colors like those how
at

have
The

was

of good showmanship and 
Welcome, a hearty wel-

It’s an old story and 
pened many times.

Five boys of the East 
through this cycle early 
and on January 23rd of 
be executed in the 
Sing Sing prison.

Action can save 
Side boys. Action 
but it nwst come

An unjust death
the same Society that 
for whatever wrong 
done is waiting for 
execution day for the 
not more than kids, 
swiftly for the death 
man during a holdup.

Last week the Now York Court 
of Appeals upheld the decision of 
the lower court to kill those five 
young boys, Guariglia, Zimmerman, 
Chalef, Friedman and O’Laughlin... 

They’ll die in the week of Janua
ry the 23 UNLESS . . . ENOUGH 
PEOPLE PETITION THE GOV
ERNOR TO COMMUTE THEIR 
SENTENCES.

Petitions are being circulated now 
by a committee made up of fa
thers, mothers, sisters and brothers 
and all the others who but for the 
grace of circumstances might well 
be facing January 23rd with the 
same dread that these five boys 
in Sing Sing who “never had a 
chance” face it.

Philip Chaleff’s sister was giv
ing out the petitions this past week. 
She is a good-looking girl though 
her face is drawn with worry over coat last Friday? 
“Sonny" 
Sing last Sunday, 
her father and mother sleep these change for the better in controling 
nights. They 
the hours and 
left to Sonny.

“The governor inust see what'this 
case really is,” she said. “He must, 
he must. Sonny is a good boy. He 
was never arrested before, 

į been working since he 
■ That first job of his was 
to tempt any boy—he was 
in Wall Street with every chance to 
steal. Then after the crash he got 
a job with a jewelry exchange, and 
there he was one of the best work
ers, but he got sicker and sicker. 
He is a diabetic, you know, 
he’d faint while he worked.” 

The boys were even refused 
arate trials. The state wants 
lives of five poor boys whose 
ry together and separately is 
the story of Society’s big crime, short and miserable lives.

surprizes: The sudden 
of Emily Klimas. from one 
louder members to the 
of the crowd. Must take 

lot to give us your sense of 
humor like that, Em.

Hoping: that the picture we took 
last Sunday will turn out to be 
better than the sitting. Boys 
couldn’t seem to keep quiet. Espe-uuuiun i seem io Keep uuiet. xwspe- 
cially Al P. who jumps everytime 
he closes his mouth, because he’s 
scared of the silence.

Noticed: Lily L. growing up to 
one of the nicest tricks that ever 
hit the Brooklyn Aido Chorus.

Similes: Helen Brunza’s per
sonality and dynamite. Same dif
ference. They both have what it 
takes. By the way, what were you 
doing with that Yale pin under your 

Or aren’t we 
whom she saw at Sing supposed to know that?

Neither she nor| Things I like: The teacher’s quick

lie awake counting 
minutes that are

He has 
was 16. 
the kind 
a runner

and

1
.1

1

C 
J
I

the forever errant chorus. That’S O 
the way we 

Things I 
bers of the chorus getting up and 
walking in 
singing rehearsal. Yes, I mean you, 
girls, too who only annoy the rest 
of us who really want to sing.

One man circus: Johnny Adams 
trying to act demure.

We’ll see you New Year’s 
at the Chorus Dance.

That Man.

want it!
don’t like: The mem-

and out during the

Eve

1

■

The state wants the lives of these 
; boys who must know only a ter
rible and depressing confusion when 
they read the details of the Whit- ; 
ney case and the Coster case and

sep-
the

sto-
onlythen compare them with their own



Pas. Kliubo,

Taut. Kliubo, G.

Tinkamiausia Kalėdoms Dovana!

į

Norbuta.
Butvilą.
Grigaitis. ir žagariečių

Literatūros D-jos
F. Adams 
J. Bendokaitis.
Roselando org., 
Ciceros org., M. 
“Naujienų”, P.
“Vilnies,” V. Andrulis. 
Laisv. kuopų, H. Jagminas. 
Meno Sąjungos chorų, F.

Jurgeliūtė.
Naujos Gadynės Choro, J. 

Mileriūtė.

Laike švenčių kiekvienas turime pagalvoti, ką duosime “Laisvės” 

bazarui. Labai bus reikalinga piniginių dovanų bazarui, nes padaryti 

bazarą. turtingu ir įvairiu daiktais, reikės dapirkti daug daiktų.

Prašome nesivėluoti su dovanomis bazarui, nes iš anksto turime ži

noti, kiek ko gausime. Taipgi prašome tų draugų ir draugių, kurie 

gaminate ką nors naujo ir interesingo tuojau apie tai pranešti.

LAISVI

UPTON SINCLAIR

.1

(Tąsa)
Prie to ponia Haupt apsistojo, kvapą atgauti; Marė, 

matydama didelius prakaito lašus ant Jurgio kaktos, 
ir jausdama, kaip jis visas dreba, užklausė lėtu balsu: 
“O kaip Ona?”

“Kaip ji?” atkartojo ponia Haupt. “Kaip jums ro
dosi ji gali būti, jei jūs davėte jai taip užsimušti? Aš 
pasakiau tą, jums siunčiant kunigo. Ji jauna ir būtų 
galėjusi išeiti iš to ir būti stipri bei sveika, jpigu būtų 
buvusi prižiūrėta, kaip reikiant. Ji kovojo gana sunkiai, 
toji mergina—dar ji ne visiškai numirusi.”

Jurgis su pašėlimu riktelėjo: “Numirusi!”
“Žinoma, numirs,” atsakė toji piktai. “Kūdikis jau 

dabar negyvas.”
Pastogę apšvietė žvakutė, prilipinta prie lentos; 

ji jau baigė degti ir purkštė, rūkdama, Jurgiui greit 
užbėgus aukštyn kopėčiomis. Viename kampe Ona gu
lėjo ant šiaudų guolio, pataisyto ant grindų, užklota 
skudurais ir senomis užklodėmis; gale to buvo pasta
tytas kryželis ir palei jį meldėsi kunigas. Kitame kam
pe, susitraukusi, verkė ir gaikščiojo Elzbieta.

Ona buvo uždengta užklode, bet jis galėjo matyti 
nuogą jos vieną ranką ir abu pečiu; ji taip buvo suny
kusi, kad jis vargiai ją būtų pažinęs—išrodė tiktai ske
letas, pabalusi buvo, kaip kreida. Akys buvo užmerktos 
ir gulėjo, kaip negyva. Jis priėjo prie jos, svyruodamas 
ir parpuolė ant kelių graudžiu balsu šaukdamas: “Ona! 
Ona!”

Ji nei nekrustelėjo. Jis pagriebė jos ranką į savo 
ir pradėjo šaukti visas sujudęs: “žiūrėk į mane! Atsa
kyk man! Tai Jurgis atgal sugrįžo... ar tu negirdi 
manęs?”

Jos akių vokai pradėjo silpnai krusčioti ir jis vėl 
pradėjo šaukti: “Ona! Ona!”

Tuo laiku ji greitai pravėrė akis—valandėlei ir žiū
rėjo į jį—akys žybtelėjo, matyt, kad pažino, juodviejų 
akys susitiko, jis matė ją tarytum toli kur stovinčią, 
apleistą. Jis ištiesė savo rankas ir šaukė ją nusiminimo 
apimtas; jame pakilo neišpasakytas išsiilgimas, prisiri
šimas ir tas jo širdį draskė. Bet viskas buvo veltui—ji, 
tarytum, išnyko ir viskas dingo. Iš didelio gailesčio jis 
pradėjo gailiai verkti ir gaikščioti, drebėdamas visas, j 
karštos ašaros byrėjo jam per veidus ir krito ant jos. 
Jis paėmė ją, judino ją, pakėlęs ją, prispaudė prie savęs, 
bet ji buvo atšalusi ir nekrutėjo!

'Ji numirė! Ji buvo negyva! Jis jau nebematys jos, 
negirdės daugiau jos! Jis pasijuto apvienėjusiu esąs 
ir jam baisu pasidarė; jis matė save patį stovintį toli ir 
dabojantį, kaip jam iš akių dingsta pasaulis—šešėlių, 
nepastovių sapnų. Apimtas gailesčio ir išgąsčio, jis buvo 
kaip mažas vaikas: jis šaukė ir šaukė nesulaukdamas 
atsakymo ir jo šauksmai atsikartojo visuose namuose, 
kadangi moterys iš baimės susispietė į krūvą. Jis tiesiog 
negalėjo nusiraminti—kunigas priėjo, ir uždėjęs ranką 
ant peties pradėjo jį raminti, bet jis nieko negirdėjo. 
Rodėsi jam, kad jis atsiskyrė kur tai toli, klupinėja 
tarp šešėlių ir graibo, norėdamas surasti tą sielą, kuri 
ką tik atsiskyrė.

Pradėjo švisti ir neaiški šviesa dasigavo po pastoge. 
Kunigas išėjo, moterys išvaikščiojo ir jis liko vienas su 
sustingusiu, baltu kūnu. Tarpais jis pakilo ir žiūrėjo 
i baltąjį veidą, paskui užsidengė akis, negalėdamas išr 
laikyti. Negyva! negyva! O ji buvo dar’tiktai mergaitė 
—ji buvo tik apie aštuoniolikos metų! Negalima šakyti, 
kad jos gyvenimas pilnai prasidėjo—ir štai ji guli nu
žudyta—sukaneveikta, nukankinta iki mirties!

Jau buvo gerai išdienoję, kai jis pakilo ir nulipo 
žemyn į virtuvę, visas pabalęs, svyruodamas. Daugiau 
kaimynų buvo atėję ir jie su atyda žiūrėjo į jį, visi ty
lėdami, jam sunkiai atsisėdus į kėdę šalę stalo ir užsi
dengus burną rankomis.

Keletas minutų vėliau priešakinės durys prasivėrė; 
šalto oro srovė drauge su sniegu įsiveržė į vidų ir pas
kui įbėgo Katriutė, uždususi nuo bėgimo ir pamėly
navusi nuo šalčio. “Aš ir vėl namie!” šūktelėjo ji. “Aš 
vos galėjau...”

Bet pamačiusi Jurgį, ji apsistojo. Vedžiodama aki
mis nuo vieno ant kito, matė, kad kas nors turėjo atsi
tikti ir ji užklausė lėtu balsu: “Kas pasidarė?”

Pirmiau, negu kas nors spėjo jai atsakyti, Jurgis 
pakilo ir priėjo prie jos svyruodamas. “Kur tu buvai?” 
ijžklausė jos.

“Pardavinėjau laikraščius drauge su vaikais,” at
sakė ji. “Sniegas...”

“Turi kiek pinigų?” klausė jis vėl.
“Taip.”

- “Ar daug?”
“Beveik tris dolerius, Jurgi.”
“Duok juos man.”
Katriutė, nusigandusi, matydama, kaip jis išrodo, 

žiūrėjo į kitus. “Duok juos man,” paliepė jis ir ji, įsikišu
si ranką į kišenių, išsitraukė saują pinigų, surištų į 
skudurą. Jurgis paėmė juos, neištaręs nei žodžio ir 
išėjo pro duris gatvėn.

Trečios durys nuo jų buvo karčiama. “Degtinės,” 
• ’ištarė jis, vos įėjęs, ir karčiamninkas-pastūmė jam bon- 

ką; jis dantimis perplėšė skudurą ir išsitraukė pusdo- 
lerį. “Kiek už visą bonką?” paklausė. “Aš noriu pasi
gerti.”
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dolerius. Tai buvo sekmadienio rytas, o pirmadienio 
naktį Jurgis parėjo namon blaivas ir piktas pats ant 
savęs, matydamas, kad jis praleido visus iki paskutinio 
cento, kiek tik jų šeimyna turėjo, ir nei ant valandėlės 
negalėjo užmiršti savo padėties.

Ona buvo dar nepalaidota, bet policijai buvo duota 
žinia ir rytoj ji, atvažiavus, įsidės į lentinį karstą, nuveš 
ir užkas miesto pavargėlių kapinyne. Elzbieta buvo iš
ėjusi rinkti nuo pažįstamų, kad turėti už ką mišias 
užpirkti; o vaikai buvo ant aukšto ir verkė, neturėdami 
ko valgyti, kuomet jis, niekam nevertas niekšas, išleidžia 
jų pinigus gėrimams. Taip koliojo jį Anelė, o jam beei
nant prie pečiaus, ji pasakė, kad visai nenorinti jį savo 
virtuvėje matyti ir kvėpinti nuo jo smirdantį trąšinės 
dvoką. Dėl Onos ji sukimšusi vyrus į vieną rūmą, bet 
dabar jis galįs eiti sau ant aukšto, kur jo vieta esanti, 
bet ir tenai neilgai galėsiąs būti, jeigu veikiai nuomos 
neužmokės. i

Jurgis apleido rūmą, neištaręs nei žodžio, peržengė 
per apie pusę tuzino miegančių vyrų kitame kambary 
ir užlipo kopėčiomis į pastogę. Ant aukšto visai buvo 
tamsu, nes jie neturėjo už ką žibiną įsitaisyti, taipgi ir 
šalta buvo beveik kaip ir lauke. Kampe, kiek galint to
liau nuo Onos kūno, sėdėjo Marė ir laikydama sveikąją 
ranka Antanėlį, supdama, bandė jį užmigdyti. Kitame 
kampe sėdėjo vargšas Juozukas, nes visą dieną nieko 
negavo valgyti. Marė neištarė nei žodžio į jį; jis atsar
giai įslinko, kaip apmuštas šuo, ir nuėjęs atsisėdo šalę 
Onos kūno.

Gal būti, kad jam vertėjo suprasti vaikų alkį ir 
savo niekšiškumą, bet jis mąstė tiktai apie Oną. Jis 
stengėsi garsiai neverkti, nes gėdijosi, kad kiti neišgirs
tų, taigi sėdėjo nesijudindamas ir drebėdamas iš gailes
čio. Pirmiau jam nei nesisapnavo, kad jis taip Oną my
lėtų ir tik dabar tą pamatė, kai jos neteko, žinodamas, 
kad rytoj, atvažiavę, išveš ją ir kad jo akys daugiau 
nebematys jos, kol jo gyvastis nepasibaigs. Jo senoji 
meilė, kurią badas ir skurdas buvo nukankinęs, vėl at
budo; kaip išsiliejęs vanduo, atminimai pasipylė jo gal
voje; jis matė visą juodviejų gyvenimą drauge, ją matė 
taip, kaip Lietuvoje pirmą kartą jomarke, .dailią, kaip 
gėlę, dainuojančią, kaip paukštelė. Jis matė ją tokia, 
kaip už jo ištekėjo, visados maloni, jautrios širdies; visi 
tie žodžiai, kuriuos ji ištardavo, jam rodėsi, taip dabar 
meiliai skamba jo ausyse, kur jos ašaros nukrito ant jo 
skruostų, rodėsi jam, kad dar ir dabar ten drėgna. Ilga,1 
begailestinga kova su skurdu ir alkiu padare jį žiaures
niu, bet nei kiek neperkeitė jos: ji visados buvo tokios 
pat malonios širdies iki pabaigos. Ir ji kentėjo—taip 
bjauriai ji nukentėjo, į tokias kančias, tokį pažeminimą 
—o, Dieve, tik atsiminus apie tai, negalima iškęsti. O 
kokis bjaurus,^beširdis jis buvo! Kiekvienas piktas žodis, 
kokį kada nors ištarė, grįžo atgal prie jo ir dūrė jį, kaip 
peiliu; jeigu kada netinkamai pasielgė, kaip dabai; tas 
jį kankino! Ir tokis prisirišimas, tokis gerbimas, kokis’ 
pakilo jo širdyje—dabar, kada jau niekados jis to ne
galės parodyti, dabar, kada jau buvo pervėlu, pervėlu! 
Tas spaudė jo krūtinę ir rodėsi, kad ji pliš; jis susi
traukė tamsoje šalę jos, ištiesė rankas link jos, bet ji 
jau buvo atsiskyrusi nuo jo ant visados, ji numirė! Jis 
būtų garsiai surikęs, baisumo ir gailesčio apimtas, taip 
kankinantis prakaitas apipylė jo kaktą, vienok jis ne
išdrįso balso išduoti—jis bijojo ir kvėpuoti, gėdinda
masis ir neapkęsdamas pats savęs.

Vėlai naktį parėjo Elzbieta, surinkusi pinigų mi
šioms ir jau buvo užmokėjusi už jas iš anksto, nes bi
jojosi, kad, parsinešus pinigus namon, galėtų neiškęsti 
ir išleisti juos. Ji taipgi parsinešė biskelį pasenusios 
ruginės duonos, kurią kas tenai jai suteikė ir su tąja 
veikiai aptildė vaikus ir jie užmigo. Paskui ji priėjo 
prie Jurgio ir atsisėdo šalę jo.

Ji nei žodžio neištarė išmetinėjimų—ji ir Marė jau 
pirmiau buvo sutarusios, kad taip geriausiai bus; ji 
stengėsi vien perkalbėti jį čia, šalę jo mirusios pačios 
kūno. Elzbieta buvo persiverkusi ir gailestis dabar visai 
neleido ašaromsxveržtis. Jai prisiėjo palaidoti vieną iš 
savo *vaikų, bet tas pat buvo patikę ją ir pirmiau tris 
kartus, tačiau kiekvieną kartą ji, pakilusi, grįžo kovoti 
už likusius. Elzbieta tai buvo įdomus tvarinys; kaip 
sliekas, kuris gyvasties nenustoja, nors ir pusiau per
kirstas, kaip višta, netekusi vieno Vištyčio vieną po kito, 
auklėja paskutinįjį, kurs jai dar liko. Ji taip elgėsi, nes 
tai tokia buvo jos prigimtis; jai niekados neužeidavo 
klausimas, ar taip teisinga.

(Bus daugiau)

Maištai ir Sėdėjimo Strei
kai prieš Anglus Burmoj
Rangoon, Burma. —Įves

ta karo svtovis, kad nuslo- 
pint sėdėjimo streikus ir 
maištus, kurie išsiveržė 
prieš Anglijos galią Bur
moj e.

Burma turį vietinę savo 
tautinę vyriausybę, bet tik
rasis jos valdovas yra An-

CHAMBĘRLAINO KRITI
KĖ NEIŠRINKTA

*

London. — Chamberlaino 
valdžios kandidatas į seimą 
W. M. Snadden laimėjo rin
kimus prieš x kunigaikštę 
Atholl, aštrią Chamberlaino 
politikos kritikę, ligšiolinę 
seimo atstovę, nuo Škotijos 
vienos apskrities. '

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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KONGRESO KONFERENCIJA PAGRINDINIAI DI- 
SKUSAVO LIETUVOS KLAUSIMĄ

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

tokio pareiškimo svarbumą, nes 
kaip žinoma, Hitleris jau pas
kelbė Vokietijoj ukrainiečių 
registravimą ir ir žinoma, kad 
nerimą veda Hitlerio agentai 
tarpe ukrainiečių tuo tikslu, 
kad vėliau tą kraštą prisijung
ti prie Vokietijos.

Su diskusijų suvedimu kalbų 
baigimu užsidarė konferencija, 
tariant pirmininkui Dr. Mont- 
vidui kelis žodžius, kad dai’ 
daugiau veiktume kongreso bu- 
davojimui ir kovai už demokra-

Naujas Skyriaus Komitetas:

Naują ALK Chicagos sky
riaus komitetą sudarys šie as
menys nuo sekamų organizaci
jų:

Chicagos Lietuvių Draugijos:
K. čepukas
V. Mankus
Kaulinas
A. Yuris
J. Bočiūnas.
Liet. Keistučio Kliubo:
Klimas
Stalioraitis
Kundroška.
Liet. Kriaučių Lokalo:
C. Kairys
F. Masonas.
LDS kuopų:
S. Juška
A. Litvinas.
SLA kuopų:
Dr. Montvidas
E. Mikužiūtė.

kuopų:

Moterų Sąryšio, J. Skeber- 
dytė.

Komunistų kuopų, M. Savu- 
kaitė.

Socialistų kuopų, A. Ripkevi- 
čia.

Liet. Dar.
Geniotis.

Jaun. Liet.
Arešiūnas.

Joniškiečių 
kliūbų, K. Baltas.

Viso komitetas susidarys iš 
29 narių. Pildomą Komitetą 
skyrius išrinks savo susirinki
me, kuris įvyks trumpoj atei
tyj. Reporteris.

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

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

Bridgewaterio Lietuvių Dar
bininkų Išdirbystes, tikrai 

geros kokybes avalinė

Milčiaus krautuvėse rasite 
didelį pasirinkimą visokios 

rūšies batų ir batelių bile 
šeimos nariui.

Nepraleiskite progos ir nepirkite kitur nepasiteiravę apie šias prekes 
Stasio Milčiaus krautifvėse.

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.

Dienraščio "Laisvės

BAZARAS
i Didžiausia Proga Pigiai Pirkti lį 

GERUS DAIKTUS

“Laisvės” Bazaras Bus Keturias Dienas
Vasario 10, 11, 12 ir 13 February

Ii

“Laisvės” patriotai kiekviename mieste privalo 
rūpintis rinkimu bazarui dovanų. Nes “Laisvės” 

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas.

Bazaras Bus Laikomas Naujoje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y
. (vienas blokas nuo Broadway)

DIDELE IR PUIKI SVETAINE

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarą

i $



LAISVEAntrad., gruodžio 27, 1938
9 

svečių iš plačios apylinkės. Taipgi 
dainuos ir A. Višniauskas iš Bay
onne. Kviečiame visus. (301-302)Binghamton, N. Y.

|

Great Neck, N. Y
Šios korespondencijos tikslas 

supažindinti plačią Amerikos 
lietuvių visuomenę su mūsų 
darbais tarpe lietuvių Great 
Neck. Šioje kolonijoje nėra in
dustrijos, nė agrikultūros, tik 
ponų rezidencijos. Vyrai di
džiumoje atlieka tarnų arba
daržininkų darbus; Moterys Į 
skalbia, arba namus valo. Ge
rais laikais gaudavo po $4-5 į 
dieną, bet užėjus krizini gauna 
tik per pusę algos už savo sun- ! 
kaus darbo dieną.

Pasireiškia neapykanta link 
negrų rasės. Nes labai daug jų 
privažiavo, ir verčiami bado už 
labai pigiai dirba. Suorganiza
vimas į uniją neįmanoma.

Lietuvių iš viso čia gyvena 
apie 300. Turi savus namus 
apie 76 lietuvių šeimynų. Bet ir 
namų savininkams 
vilkas kalena 

. mis.
Organizacijų

bedarbės 
pražūties danti-

kų gazietos redaktorius, nukal
bėjo labai prastai; sumaišė da
lykus sekamai: “ūkininkas tu
ri keturias karves, ateina ko
munistas ir atima visas karves. 
Ateina socialistas, atima 2, 
dar 2 lieka. Dabar ateina 
šistas, neima karvių visai, 
atima visą pieną, ūkininkas 
ria, fašistas melžia. Bet

: Laučkos supratimu, fašistas 
palieka mėšlą ūki-resnis, nes 

ninkui.

bet 
fa- 
bet 
še-
P. 

ge-

Dukterų Pašalpinč
pereitame mitinge

Sūnų ir 
Draugija

| padarė klaidą, atšaukdama at
stovus iš Bendro Fronto vieti
nių organizacijų. Ir tik dėl vie
no dolerio mokesties ištraukė 
savo -atstovus iš A. L. Kongre
so. Gal toliau tą klaidą pama- 

jtys? Draugija gerai padarė, 
kad užgyrė rankų darbo dailės 
parodą ir lietuvių moterų vi
suotina suvažiavima, ateinan- 
čiais metais, sykiu su pasau
liniais N. Y. Fėrais.

keli metai gyvuoja be-Į . . . 
; kelios 

turim "net 13? Jos"visos’atlie: čia «im« lietuvaites merginos 
rengia balius dėl savo ypatiško 
pelno. Ar nebūtų geriau, kad į 
tos gražios merginos nutartų' 
ateiti į mūsų Chorą Pirmyn? 
Lauksim jų.

A. L. P. Kliubas bepartyvis, 
bet atlieka daug gerų darbų: 
surengia prakalbas, paskaitas,

bei draugijų
Jau 

vardis merginų kliubas

ka savo rolę sulyg savo geriau-, 
šio supratimo. LLD. 72 kp. lai
ko susirinkimus sykiu su TDA. 
48 kp. Per abi narių turi 40 su 
viršum. LDS 24 kp. narių turi 
88, visi gerai lanko mitingus.

Choras Pirmyn svarbiausia 
mums problema! Turim jauną į 
gerą mokytoją J. Kazakevičių , Į diskusijas visuose klausimuose, 
kuris nesigaili savo triūso, ir Narių turi 60. Pinigų banke tu- 
jaunos energijos eikvoti dėl 
mūsų choro, kad tik gyvuotų, a. L. Kongresą 
Palaikymui choro turtas su-, Brooklyn, N. Y. ir aukavo dėl 
plaukia iš parengimų. Gruodžio a.L.K. $2. Nariuose gera san- 
4 d. surengėm vakarienę,-gerai 
pavyko, pasidėkavejant Brook

ri $150. Išrinko 4 delegatus į 
sausio 8 d.,

taika/
Beje, mūsų kliube priklau-

Gruodžio 18-tą d. L.L.D. 20 
kp. Moterų Skyrius turėjo su
rengęs prakalbas sveikatos 
klausimu. Kalbėtojum buvo 
mums brangus ir didžiai ger
biamas, darbininkam sveika
tos patarėjas Dr. Kaškiaučius. 
Dr. Kaškiaučius jau ir pir
miau yra kalbėjęs mūsų pub
likai sveikatos klausimu. Kaip 
pirmesniuose savo kalbėjimuo
se, taip ir dabar, Dr. Kaškiau
čius pasakė daug svarbių da
lykėlių sveikatos užlaikymui. 
Ypatingai, šį sykį Dr. Kaš
kiaučius gana smulkmeningai 
išaiškino vitaminų svarbą ir jų 
būtinumą dėl žmogaus kūno 
budavojimo ir sveikatos palai
kymo abelnai. Taipgi aiškino 
ir apie žmogaus liaukas, ku
rios liaukos kaip veikia žmo
gaus kūne ir kaip yra svarbu 
palaikyti jas sveikomis.

Po prakalbos buvo visa eilė 
į klausimų, liečiančių 

sveikatą, į kuriuos Dr. Kaš
kiaučius gana aiškiai atsaki- 

. Prakalbos pasiklausyti 
į publikos susirinko skaitlingai 
ir visi likosi patenkinti. Lėšų 
padengimui surinkta $7.71. 
Visiems aukotojam širdingiau
siai ačiū.

Negana to, kad vietos pub
lika skaitlingai lankė Dr. Kaš- 
kiaučiaus prakalbą, bet buvo 
atvažiavę ir iš Scrantono, d d. 
Valukai ir Antanaičiai pasi
klausyti jos. Galima sakyti, 
kad ši Dr. Kaškiaučiaus kalba 
pasiliks ilgoje atmintyje.

L.L.D. 20 kp. Moterų Sky
riaus Korespondentė,

WORCESTER, MASS.
TDA. 13 kp. įvyks metinis susirin

kimas, antradienį, gruodžio 27 d., 8 
vai. vak., Lietuvių Svet., 29 Endi
cott St. Malonėkite visi dalyvauti, 
nes daug svarbių reikalų yra dėl 
apkalbėjimo. Taipgi bus renkama 
nauja valdyba. — P. B. (301-302)

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą ? 
karšta vakarienė, i 
Atskiras .kamba. Į 
rys, užėjimui su b 
moterims. Nedė- > 
liomis atdaras j 
nuo 1 valandos £ 
dieną iki vėlai. <

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.

5

S
S

S
s

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes elevelterio stoties

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės** Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

wwmiirw wwtnt tat w tnt
ki

«k

Office Phone 
EVergrecn 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

Kitchen Sets
•Į

lyn© svečiam, kurie sudarė dalį s0 ir Dariaus-Girėno Aro Spar- 
mūsų programos, su savo pa- 
mokinančiom kalbom.
liks apie $40.

Tik visa bėda mūsų chore su mūsų kliube. Mat, tas vienoje 
vyrais! Negalim pritraukti | ypato j e kliubas labai nori be
jaunų vyrų. Moteriškos lyties darbo gyventi, bet nesiseka, 
turim labai gražių merginų. Iš Mat, Vyt. Sirvydo mokslas ne 

merginų visiem giliuoja.

nai Kliubas, tik ne oficiališkai: 
Pelno ] Mat, tas kliubas susideda iš 

vieno trockisto, kuris priklauso

bet nesiseka.

Tel. Evergreen 7-8451

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

7

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y

London. — 50 bedarbių 
demonstrantų suėjo į Ritz 
viešbutį ir pareikalavo ar
batos, žadėdami užmokėt; 
bet viešbučio vedėjai atsi
sakė jiem “patarnaut” ir 
pašaukė policiją, kuri ir 

1 “išprašė” bedarbius laukan. 
Apleisdami viešbutį, bedar
biai šaukė: “Mes norime 
pašalpos žiemai!”

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

■

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM
4

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

4>1

jų susitvėrė naujas 
sekstetas. Pirmu kartu pasiro-1 
^3 r*Mi ■» i, <vv»i i r?i A r-1

Choras susideda iš 22 narių, 
pamokas laiko kožną ketvergą, stalus^ numėto.’Dabar tai’ge- 
pas Kasmočių. Iriausiai padaryta: apkabinėjo
Dabar, užėjus žiemai, pasiju- sav0 būstinės langus nuo vir

tom labai suspausti bedarbės. šaus iki apačiai ir tegul svie- 
Turim Workers Alliance Uni-;tas juokiasi. Ot, — ir D. G.

Kliubas! Tas kliubas surengė 
lakūnui Šalteniui patiktuvių va
karienę gruodžio 11 d. Garsino, 
kad kas dalyvaus ant tos vaka
rienės, tam bus laimė gauti P. 
Smetonos medalį. Kas čia ne
norės medaliaus. Nežiūrint, 

, bet 
I mūsų progresyviai biznieriai 
subėgo beveik -visi. Publikos 
buvo apie 40 ypatų.

L. K. Polinigis.

sekstetas. Pirmu kartu pasiro- Nežiūrint, kokius gudrumus 
dė ant pagrindų gruodžio 4 d.'vartosi> bet niekas neskaito

Choras susideda iš 22 narių, “Vienybės” ir gana! Apdėk

ją, bet mažai gyvumo teparodo.
Turim Komunistų Partiją iš 

10 narių, susideda iš įvairių 
profesijų: 2 mokytojai, 1 gy
dytojas, 1 vertelga, 1 jaunuo
lis, kiti paprasti darbininkai. 
Jų darbas sunkus, reikalaujan- 
tis daug energijos, pasišventi- kad’ tikietas buvo $1.50, 
mo.

Šių metų rinkimuose daug 
laimėjom: Izrael Amteris gavo 
35 balsus už'K. P. tik Great 
Neck. Socialistų Partijos Nor
man Thomas . gavo 12 balsų. 
A. D. Partija gavo 112 balsų. 
Visame “Longailande,” gauta 
dėl K. P. 460 balsų šiais rinki
mais. Du metai atgal tegavom 
118 balsų. Reiškia, paaugom 
342 balsais!

Smagu pranešti, kad mes tu
rim iš 13 narių susitvėrusią 
Jaunų Komunistų Lyga (Y. C. 
L,). Dabar tik metai kaip susi- 

K tvėrė, bet jau vaisiai rodosi! 
Darbuojasi gerai; netrukus pa
seks su apšvieta ir atsilikusius 
vietos jaunuolius?

Turim ir katalikų jaunuolių: 
Rymo Katalikų Federaciją, ar
ba Vyčius. Susideda iš čia gi- 
rtiusio jaunimo. Gruodžio 3 d. 
turėjo surengę kun. Balkūnui 
ir “Amerikos” red. P. Laučkai 
prakalbas. Tie du ponai, dva
sios šventos skelbėjai, kad turi 
mylėti artimą savo kaip pats 
save, užmiršo savo idealus. Vie-1 
toj pasmerkti tikėjimo perse-'

’ T

■

kiotojus fašistus, atvirai užgy
rė juos, Kun. Balkūnas aiškino 
savo pasekėjam, kad geriau su
sidėt su fašistais, ne kaip su 
komunistais. Kun. supratimu, 
visas Amerikos progresyvis ju
dėjimas yra komunistų darbas 
if tt. Girdėjau žadą kun. Bal
koną kviesti į debatus Great 
Neck progresyviai, turės ap
ginti savo’ išmislus.

Ponas Laučka ir dar katali-

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
OBI 1318 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 63 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

63 Reid

NOTICE
RL1047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Gold St,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

james McLaughlin 
117 Gold St. Brooklyn

ERICH KOLOWSKY
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby Riven that License No.

N. Y.

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

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

Sun. all day and night

Los ' Angeles, Calif. — 
Martin Snyder, pirmasis 
vyras dainininkės Ruthos 
Etting, teisme pripažintas 
kaltu, kad pašovė Myrlą 
Aldermaną, dabartinį jos 
vyrą. Už tai galės būt įka
lintas iki 20 metų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PITTSBURGH, PA.

Naujai susitvėrusiai “Lietuvių 
Jaunimo Dramos Grupei“ reikalinga 
orkestrui muzikaliniai instrumentai, 
arba norintiems prisidėti prie Drau
gijos orkestros arba choro Iki gruod. 
30 d., 1938 m., tai visais reikalais 
raštu kreipkitės šiuom adresu: Bro
nislaw G. Jakenta, 2123 Tustin St., 
Pittsburgh, Pa. (301-302)

Lietu viii Kiiro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

Berlin, gruodžio 23. — 
Naziai paleido iš koncen
tracijos stovyklų 20,000 žy
dų, kurie per savaites buvo 
alkinami ir kankinami. Bet 
kur kas daugiau žydų dar 
tebevarginama stovyklose. .

ELIZABETH, N. J.
Šiuomi pranešam visai Elizabetho 

apylinkei, kad Bangos Choras ren
gia puikią turkių vakarienę Naujų 
Metų dienoj, 1 d. sausio, 7 vai. vak. 
LDP Kliube, 408 Court St. Pats 
Bangos Choras išpildys dalį koncer
tinės programos ir pirmu sykiu Eli- 
zabethe dainuos mums garsioji so
prano Aldona Klimaitė. Dalyvaus

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

Telefonas EVergreen 7-1661
a.

Tel. Evergreen 7-2375 L-1370

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Darbininkui Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

J Old h Cabd

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

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

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

i

J?

‘‘LAISVĖS”
427 LORIMER ST.

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

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 
kurie ims nemažiau 
pija.

5 kopijų, duodama po 20c. ko-

ADMINISTRACIJA
BROOKLYN, N. Y.

I

VARPO KEPTUVE'i

I
J

“=EM
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Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y, 
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

36-42 Stagg St. Tel. 
Varpo Keptuvės Keksai

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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

-
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LAISVĖ

JJew riks
Teamsterių Lokale 584, ku

riame priklauso Sheffield 
draiveriai, progresyvių sleitas 
laimėjo viršininkų rinkimuose.
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Antrad., gruodžio 27, 1938
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Heller’s Liquor Stores
387

Valdžia Tęsia Costerio 
Šmugelio Tyrimą

Pasimatykite ir Išgirskite apie Ispaną 
Didvyriškas Kovas už Laisvę!

Apeliacijų Teismas
Palaike Cotillo

Thomas Leonard, 666 Grand 
St., mirtinai užgautas troku 
prie Manhattan ir Johnson 
Avės.

Federaliai tyrinėtojai, raus- 
damiesi po nusišovusiojo F. 
Donald Costerio-Musico ir 
McK esson & Robbins firmos 
rekordus, atradę įrodymų, kad 
kelių New York o didžiųjų 
korporacijų advokatai, ku
rie žinojo Costerį, nuolatos jį 
spaudė savo reikalavimais. 
Numatoma neužilgo būsiant 
areštų.

Veikiantysis J. V. prokuro
ras Gregory F. Noonan pa
reiškė, kad 8 asmenys, kurie 
grąsinimais čiulpę Musicą, esą 
valdžiai žinomi.

Priedams prie Wall Stryto 
advokatų, McKesson & Rob
bins firmos viršininkų, knyg- 
vedžių, bankierių, esą susekta 
buvus toj šaikoj butlegeriai ir 
dabar advokatūros teisių nete
kęs žymus advokatas, 
užsiimdavo p as k i 1 b us i ų 
menės 
žinoję 
eitį ir 
firmos 
saviem tikslam. i

Vien tik tas pravarytasis 
nuo praktikos advokatas esąs 
išmilžęs iš Musicos $50,000 į 
metus. Didelė dalis Musicos 
gautų tiesioginių įplaukų—j 
$300,000 metams, manoma, iš
eidavę užkišt gerkles tiems 
Wall Stryto šulams ir požemi
niam pasauliui.

Musicos alga kaipo Coste-, 
rio, $86,000,000 vertės firmos 
prezidento, buvus $40,000. 
Bet jis gaudavęs $75,000 lė
šoms padengti ir suimdavęs 
$150,000 premijoms nesamai 
W. W. Smith & Co. firmai už 
Besamus pirkinius neapdirbtų 
vaistų McKesson firmai.

Tos suktybės ir plėšimai, 
bondsų pirkėjų lėšomis, ėjo 
per eilę metų, tačiau jie veikė 
nekliudomi, nes finansieriai I 
buvo tarsi kokia šventovė, nie- j 
kas negalėjo į jų reikalus kiš- ♦
tis. Jeigu ne Naujosios Da
lybos įsteigtas Securities and 
Exchange Act (Sutrumpintai 
SEC), ir dabar jie tebešmu- 
geliautų neliesti. SEC buvo 
viena iš pirmiausių Roosevel- 
to reformų.

Nusišovusiojo broliai, Geor
ge ir Arthur Musica padėti po 
$30,000 kaucijos kiekvienas, o 
jauniausis, Robert, po $17,- 
000. T-as.

ku ris 
visuo- 

priešų gynimu. Jie visi 
Musicos kriminalę pra- 
McKesson & Robbins 
padėtį ir ją panaudoję

Nušovė Plėšiką

Ketvirtadienį tapo nušautas 
senai žinomas kriminalistas 
Al Weiner, turėjęs 18-k’os are
štų ir kelių nuteisimų, rekordą 
už auto vagystes ir kitus pra
sikaltimus. Jis, su kitu plėši
ku, buvo užėjęs apiplėšt retai 
randamų, brangių pinigų 
krautuvę, 5th Avė. ir 13th St., 
N. Y. Jį peršovė krautuvės 
vedėjo padėjėjas.

Tos pat firmos vedėjas Koh
ler buvo nušautas plėšikų lai
ke plėšimo 1934 metais.

Gręsia 3rd Avė. Streikas

Iš Ispanijos sugrįžusiam lie
tuviui jaunuoliui Vytautui Za- 
blackui pasitikti yra rengia
mas masinis mitingas-prakal- 
bos. Jos įvyks jau šį ketvir
tadienį, gruodžio 29 d., Broo
klyn Central Palace (seniau 
vadinosi Royal Palace) di
džiojoj salėj, 16 Manhattan 
Avė., Brooklyne.

Mitinge daugeliui bus pir
ma proga susitikti Vytautą po 
nesimatymo su juo nuo 1937 
metų balandžio mėnesio, kada 
jis, sykiu su kitu lietuviu jau
nuoliu Charles Young pirmo
mis gegužės mėnesio dienomis 
apleido Brooklyną ir išvyko 
gint demokratiją nuo fašizmo, 
Ispanijoj, iš kur laimingai pa
vyko sugrįžti pereitą antra
dienį.

Ką .jis per tuos ilgus kelioli
ka menesių kovų ir bombarda
vimų iš fašistų orlaivių pergy
veno, matė ir patyrė? Kaip 
žiūri į šį karą Ispanijos liau- 

idis? Kokios perspektyvos karą 
laimėti? Ko laukia Ispanijos 
žmonės iš viso pasaulio demo
kratinių žmonių, o ypatingai 
iš amerikiečių ? Tie ir daugelis < 

į kitų -klausimų bus nuodugniai 
' išgvildenti šiose prakalbose, 
' kuriose vyriausiu kalbėtoju bus .
patsai Vytautas.

Taipgi kalbės Charles Young, ;

nesenai sugrįžęs iš Ispanijos 
veteranas, Vytauto kovų drau
gas, ir J. Siurba, LDS Centro

Teis- 
prieš 

d raus-

MIRĖ ISPANIJOS
VETERANAS

Frank Warfield, 37 m., neg
ras veteranas, kovojęs lojalis- 
tų Ispanijoj, mirė pereitą tre
čiadienį, Willard Parker ligo
ninėj, N. Y., nuo džiovos.

Warfield paėjo iš St. Louis, 
i Ispanijon buvo išvykęs gegu- 
įžės mėnesį, 1937 m. Iškovojęs 
' virš metus laiko, susirgo džio-

Buvo patalpintas St. Mi-va.
chel ligoninėj, Paryžiuje. Vė
liau parvežtas į New Yorką, ir 
dabar numirė.

Atvyko Sovietų Architektas

Reakcinis Apeliacijų 
mas, keturiais balsais 
vieną, palaikė žiaurią 
mę, kurią išdavė Aukščiausio
Teismo teisėjas Salvatore A. 
Cotillo prieš streikuojančius 
Busch Jewelry Co. darbinin
kus. Unijos advokatai paskel
bė bylą apeliuosią toliau. Tei
sėjo Albert Cohn nepritarimas 
drausmei duoda galimybę ap
eliuoti.

m.74
133-27 135th Place, 

gruodžio 
ligoninėj.

graboriaus 
660 

Palai-

j MIRĖ
: Ona Petrauskienė, 
amž.
Ozone Park, mirė
22? Kings County
Kūnas pašarvotas
Bieliausko koplyčioj,
Grand St., Brooklyne

.dota gruodžio 26 dieną, Kal
varijos kapinėse.

I

1 Mikolas Camrukas, 42 m. 
amž., 25 Moore St., mirė 
gruodžio 22 d., St. Catherine 
ligoninėj. Kūnas buvo pašar-

I votas 439 Bushwick Ave. Pa
laidotas gruodžio 24 d., Alyvų

Vytautas Zablackas

sekretorius ir Lietuvių Komite
to Gelbėjimui Ispanijos Demo
kratijos narys.

Šaunusis Aido Choras, vado
vybėje savo, mokytojos Aldonos Kalnelio kapinėse. 
Žilinskaitės, pasirengęs su spe-j Laidotuvių apeigas 
cialiai pritaikytomis sutiktuvių 
ir kitomis danėmis. Vytautas 
buvo veiklus choro narys, tad 
jau aišku, kad choras susirūpi
nęs savo dalimi sutiktuvių pro
gramoj. Rengėjai.

Laidotuvių apeigas prižiū
ri graborius Matthew P. Bal
las.

VISIEMS LIETUVIAMS 
KOMUNISTAMS

Pradėjo Griauti Eleveiterį
Antradienį prasidėjo darbai 

prie nugriovimo seno 6th 
Avenue aukštutinio gelžkelio 
(elevated). Darbas būtų pra
sidėjęs seniau, bet jį pirkęs 
kalifornietis pirklys Weissbaum 
negalėjęs pateikt sutartos 
mokesties — $80,000 ir $40,- 
000 garantavimui nugriovimo. 
“EI” parduota sekamam dau
giausia siūliusiam pirkliui— 
-------- ------------- 1 Steel Co., 
New Yorke, už $40,000.

Gruodžio 28-tos vakarą, 
trečiadienį, Pil. Kliubo salėje, 
įvyks visų Brooklyn© ir prie
miesčių lietuvių komunistų su
sirinkimas, tad ne tik Lietuvių jIarris structural 
Kuopos, bet ir visos frakcijos 
nariai privalo dalyvauti.

Frakcijos ir Lietuvių 
Kuopos Valdybos.

Iš Anglijos Atvyko Žymi 
Daktarė - Veikėja

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti;

Penktadienį, laivu Aquita- 
nia, pribuvo Karo Alabian, 
žymus Sovietų architektas, 
darbuotis įrengime Sovietų Pa-' paniją. 
vilione Pasaulinėje Parodoje.

Ketvirtadienį, laivu Nor
mandie, pribuvo daktarė 
Edith Summerskill, darbietė 
Anglijos parlamento narė. Ji 
važinės po žymesnius šalies 
miestus su prakalbom apie Is-

Sveikina Šventėmis
Violeta Tamkiūtė, meninin

kė, ensamblio Lietuvos Daina 
vedėja, švenčių proga siunčia 
linkėjimus “Laisvės” įstaigos 
darbuotojams ir visiems lais- 
viečiams.

• Kūdikių gydymo specialistė 
ir pati dviejų kūdikių moti
na, d-rė Summerskill pereitą 
vasarą lankėsi Ispanijoj ir yra 

i labai susirūpinusi Franco bom
bų ir demokratinių šalių ne
paisymo daroma žala Ispani
jos kūdikiams.

Iš Tarpt. Darbininką 
Apsigynimo

Deryboms tarp Third Ave. 
Railways Systemos ir Trans
porto Unijos nutrūkus, tikima
si tos linijos darbininkų strei
ko. Paliestų 3,500 darbininkų. 
Masiniame unijistų mitinge, 
trečiadienio vakarą, unijos 
valdyba įgaliota “imtis bile • 
veiklos, kokia bus reikalinga” 
priverst kompaniją atnaujint 
kontraktą, išpildant visus 
kai avimus.

RENGIASI SUTIKT NAUJUS 
METUS

Lietuvių Geros Valios Kliu- 
bas (Lithuanian Good Will 
Club) rengiasi Naujus Metus 
sutikti su šauniu bankietu, ku
ris įvyks Logan Inn (Mikalau- 
sko-Stalionio) salėje, 3296 At
lantic Avenue, kampas Logan 
St., Broklyne, gruodžio 31 d., 
nuo 9 vai. vakaro. Įžanga 
$2.25/

Norintieji linksmai sutikti 
Naujus Metus, malonėkite 
greitai užsiregistruoti bankie-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir navieniu
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu toki' 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai 
pogi atmaliavoju 
ivairkm spalvom.

JONAS STOKES
! 512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN. N. Y.
Tek: Glenmore 5-6111

rei-

Be-Miesto Tarybos narys 
lous protestavo prieš policijos 
persekiojimą Nat. Hardware 
Co. streikierių, 86-20 103rd 
Avė., Ozone Park.

TDA Lietuvių 17-tos kuopos 
susirinkimas, įvykęs gruodžio 
15, buvo sėkmingesnis už per
eituosius. Nariai, užsimokėjo 
duokles, bet yra nemažai už
silikusių, nemokėtų duoklių. 
Kuopos valdyba nutarė daly
vauti sekančiame LLD kuopos 
susirinkime, kur TDA nariai!to vietoj arba pas kliubo na- 
galės užsimokėti duokles.

Nutarta surengti ‘prakalbas 
ir komisija jau darbuojasi.; 
Jos įvyks vasario 26 d., 2 vai. I 
po pietų. Kalbėti apsiėmė dr. 
J. J. Kaškiaučius, iš Newar- 
ko, apie sveikatą, o antras 
kalbėtojas—apie TDA reika
lus ir apie pasaulinę padėtį. 
Todėl draugai ir draugės pra
šomi padėti garsinti. Nors ir 
randasi apie 7 savaitės laiko, 
bet jis greit bėga, pasijusime, 
kad vasario 26-ta jau čia pat.

A. Mureika.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metal Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

rius. Kvieslys.

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. 23rd Street
Tammanės kontroliuojama 

’ | Miesto Taryba, 17 balsų prieš 
9, po 19 valandų debatų, at
metė apskričių reformos bi- 

| liūs, kurie sutaupytų miestui 
i nuo $400,000 iki miliqno dole
rių į metus. Majoras iš naujo 
kovos už pravedimą.

Mieste pakilo susirgimai 
plaučių uždegimu. Pereitą sa
vaitę susirgo 362 ir 87 mirė. 

, Sveikatos komisionierius Rice 
'ragina neužleist šalčių..

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ton Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway ♦

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Broadway Brooklyn, N. Y.

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy 8-,jų metų senumo 

į pint - - - - 39c 
Pint................73c

I Straight Whiskey SS — °
Pint --------$1.09 Kvorta

| Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom I

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

I Užsakymai telefonu Telefonas Stagg 2-8021 5
greitai atliekami License No. L-389. |

$2.09

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON
' LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave. Brooklyn 
KALĖDŲ SPECIALAI

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

Rankiniai Laikrodėliai 
nuo ......................................

17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece $Z2«75
Dresser Set) .......................................................... ”

3 dai- $7'50

— Wrist Watches $^^*50

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

• Išsikepkite šį skelbimą ir atsineškite, o
J gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.

• Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
• 1 u

• Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

GARSINKITE ‘LAISVĖJE

Telefonas: .Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti CL vxei Avė. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8
Nėra valandų sekmadieniais

Švenčių Sezonu Pirkitės Sau

Su Pilniausiu Pasitikėjimu iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
(Yranti Street, kampas Roebling Street

\S) Tai didžiausia, geriausia, žemiausia kai-
ftįjgS nuojanti, labiausia PATIKIMA

Likerių Krautuvė Brooklyne.

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

MANHATTAN LIQUOR STORE
GKAND ST. kampas Roebling St. BROOKLYN
Tel. Ev. 7-1645

•JA*" •

Lie. No. L-886




