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Pasitvirtino.
Emilijus Vanderveldė.
Nei Vienos Pirties.
Dr. J. šliupo Peticija.

Rašo R. Mizara.

“su lai
bu vo 

žinelės 
tuščia,

Atėjusios iš Kauno “L. 
Žinios” patvirtina tųjų te
legrafo žinių, tilpusių “Lai
svėje,” kad prof. L. Bistras 
ir dr. Dielininkaitis 
kyti.” Vadinasi, jie 
suareštuoti. Po tos 
gera dalis palikta 
cenzūros iškasta. 

❖ * *
Sulaikyti, tai sulaikyti, 

bet kodėl nepasakyti, už kų. 
Abu šitie vyrai yra krik-de- 
mų vadai. Jeigu jie kų nors 
darė, dėlei ko juos reikėjo 
areštuoti, tai, žinoma, jie 
darė tai visos partijos var
du.

Būtų įdomu žinoti, už kų 
jie tapo suareštuoti, sjc £ sjc

Reikia atsiminti ir 
kad prieš 12-kų metų, 
tautininkai smurto pagalba 
nuvertė koalicinę Griniaus 
valdžių, Leonas Bistras pa
dėjo jiems perversmų dary
ti. Tuojau jis buvo paskir
tas švietimo ministeriu.

Žalinga ii’ 
krikdemų vadų 
tuomet, galimas 
kad ir šiandien jie

tai, 
kai

žiopla buvo 
politika 
daiktas, 
negud-

* * *
Pereita antradienį Brus- 

sely numirė žymus Belgijos 
socialistų vadas Emilijus 
Vander veide. Jis buvo 
vienas tarptautinio socia
listų judėjimo vadų. Kadai
se buvo Antrojo Internacio
nalo prezidentu. Savais lai
kais premjeravo ir labai 
dažnai įeidinėjo į savo kraš
to ministeriu kabinetų už
imdamas visokias vietas.

Pastaruoju laiku jis bu
vo higijenos ministeriu, ta
čiau iš ten pasitraukė su 

.protestu, kai Belgijos val
džia pradėjo bičiuliuotis su 
Ispanijos fašistais.* ♦ *

Vanderveldė buvo kairy
sis socialistas. Jis stojo už 
vienybę tarptautinio darbi
ninkų judėjimo ir už teiki
mą stiprios paramos Ispa
nijos respublikai.

Tarpe Vanderveldės ir 
Paul Henry Spaako virė 
nuolatinė kova. Pastarasis, 
mat, yra reakcinis socialis- 
tas.

Vanderveldė — stambi 
pasaulinė figūra, nepaisant, 
jei su juo tam tikrais klau-. 
simais ir negalėjai sutikti.

Jis buvo 72 metų am
žiaus. * * *

Vienas Lietuvos laikraš
tis praneša:

“Kidulių valsčiaus ribose 
nėra nė vienos pirties kur 
nusimaudyti.”

Tai bent kultūra!* * *
Dr. Jonas Šliupas parašė 

peticiją Lietuvos “seimui” 
.prašydamas, kad būtų 
įsteigta civilinė metrikaci- 

•pa.
Tačiau abejotina, ar ta

sai “seimas” su Šliupu skai
tysis. Smetona nenori ku
nigų užrūstinti. Pagaliau 
kun. Mironas juk yra mi
nisteriu pirmininkas, tai 
kur jis tau leis savo seimui 
padaryti tokį dalykų, kuris 
būtų naudingas liaudžiai, o 
kenksmingas kunigams?!
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Italija Atsiuntė Naujus Ge
nerolus Kaip Ofensy- 

vos Komandierius

Respublikiečiai at- 
fašistų mėginimus 

j pietinę tos upės

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis.—Fašistai pra
neša, kad jie užkariavę 
Alos de Balaguer miestelį, 
šiauriniame pakraštyje Se- 
gre upės, Montsech kalno 
srityj.
muša 
pereit 
pusę.

Fašistai sakosi per pen
kias dienas laimėję “virš 
30 pozicijų, miestelių ir kai
mų su 230 ketvirtainių my
lių plotu,” ’ir suėmę 7,000 
respublikiečių į nelaisvę. 
Tomis dienomis buvę už
mušta ir sužeista daugiau 
kaip 10,000 kareivių iš abie
jų pusių.

80 itališkų ir vokiškų 
lėktuvu nuolat bombarduo
ja vieškelį tarp Trempo ir 
Barcelonos.
FAŠISTAI PERDAUG GI
RIASI, SAKO RESPUBLI- 

KIEČIAI
Barcelona, Ispanija. — Iš 

naujo atsilankė į Segre 
upės frontų korespondentas 
New Yorko Times’o ir at
rado, kad fašistai nieko di
desnio ten nelaimėjo.

Respublikiečiai sako, kad 
jie praradę tik porų pozici
jų Seros tilto srityje. Itali
jos ir Vokietijos artilerija 
ir būriai lėktuvų kartotinai 
šturmavo vienų respubli
kiečių kalva. Fašistų pėsti
ninkai šešis kartus įnirtu
siai jų puolė, bet vis buvo 
atmušti; ir tik per septinta 
atakų jie užėmė tų pozicijų, 
dėl kurios žuvo šimtai ge
nerolo Franco kareivių.

Respublikiečiai priešor- 
laivinėmis kanuolėmis nu
kirto žemyn tris didelius 
Vokietijos “Dornier” 
bininkus, su kuriais 
apie 20 nazių lakūnų.

Prieš respublikiečius Se
gre fronte, be kitų, veikia 
penkios Mussolinio divizi
jos ir viena portugalų divi
zija.

R e s p u blikiečiai atmušė 
fašistus, kurie briovėsi lin- 
kon Borjas Blancas (o fa
šistai jau buvo pranešę, kad 
jie “užėmę” tų strateginį 
miestelį).

Mussolinis atsiuntė kelis 
naujus savo generolus kaip 
vyriausius k o m a n d i erius 
dabartinės ofensyvos prieš 
respubliką, sako suimti ne
laisvėn italai.

bom- 
žuvo

KARDINOLAS MUNDE
LEIN PAS ROOSEVELTĄ

Washington. — Chica- 
giškis kardinolas Munde
lein, nesenai sugrįžęs iš 
Europos, pietavo pas pre
zidentų Rooseveltų Baltaja
me Rūme.

Darbo Žmonių 
> Dienraštis
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Naziai Re.igia Valdininkus 
Ir Daktarus “Kolonijom”

Berlin.— Hitlerio valdžia 
jau nuo pirmiau eilėje mo
kyklų lavina nazius į valdi
ninkus kolonijų, kurias 
Hitleris tikisi atgriebt nuo 
Anglijos, Francijos ir kt. 
Dabar gi bus atidalyta ir 
specialė medicinos mokykla 
lavint nazius gydytojus 
tom svajojamom kolonijom.

Italija Prisipažįsta 
Plačiai Dalyvaujanti 

Ispanijos Kare
Roma. — Dar pirma kar

tų nuo pradžios dabartinės 
ofensyvos, Italijos laikraš
čiai pripažįsta, kad stambi 
Mussolinio armija kariauja 
prieš Ispanijos respublikų. 
Bet juodmarškinių laikraš
čiai pasakoja, kad ten vei
kių tik “keturios divizijos” 
Italijos kareivių, arba 48 
iki 60 ’tūkstančių. Jų ko- 
mandierius iki šiol buvo 
Italijos generolas Gambara.

Fašistų Bombininkai 
Paskandino Dar Vie

ną Anglijos Laivą
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistų orlaivių subombar
duotas, jau nuskendo An
glijos prekinis laivas “Stan- 
croft,” Barcelonos prie
plaukoj. Jis buvo 1,407 to
nų įtalpos. Laivo įgula visa 
išsigelbėjo.

Seidoko Strėla Nušovė 
Didžiulį Šerną

Tellico Plains, Tennessee. 
—Stambus šernas užpuolė 
grupę medžiotojų taip 
smarkiai, kaip “ekspresinis 
traukinys”, kad jie vos pa
spėjo sulipt į medžius.

Tada šernų apspito me
džiotojų šunes, ir vienas 
medžiotojas šūviu iš pistole
to pašovė šernui kojų, o ki
tas paleido plieninę strėlų 
iš seidoko šernui į galvų. 
Strėla pramušė kaulų, įlin
do kelis colius į jo makau
lę ir taip jį užmušė. Šernas 
svėrė 310 svarų.

Užmuštas Ispanijos ex-Ka- 
raliau£ Pusbrolis

Burgos, Ispanija. — Mū
šiuose su liaudiečiais tapo 
nukautas pusbrolis buvusio 
Ispanijos karaliaus Alfon
so, vyresnysis karininkas 
Alf. M. de Bourbon.

Kauno savivaldybė gruo
džio 22 d. iškilmingai minė
jo savo 20 metų sukaktį.

Kaunas, gruod. 28.—Lie-! jų ir Sovietus, tai Hitleris 
tu vos ministeris pirminiu- dar paliks Klaipėda Lietu
kas kun. Mironas darys vos žinyboje, nors tikrumoj 
daugiau nuolaidų Hitleriui, jau naziai viešpatautų 
“plačiai taikysis naziam”, I Klaipėdos krašte, 
kaip praneša United Presš. I Valdemarininkų

Naujasis Lietuvos atsto
vas Vokietijai pulkininkas 
Kazys Škirpa ir Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris 
neužilgo pradės derybas su 
Hitlerio valdžia apie “vi
sus” santikius tarp tų dvie
jų šalių.

Jeigu Lietuva nepadarys 
Vokietijai p a g e i daujamų 
nusileidimų, supra ntama, 
naziai išnaujo ims rėkt, kad 
Klaipėda turi būt prijung
ta Vokietijai. Jei Lietuva 
sutiks būt faktina Vokieti
jos talkininke prieš Lenki-

DIDYSIS MOKSLO PRIEŠAS TAI FAŠIZMAS, 
SAKO AMERIKOS MOKSLININKAI

Richmond, Virginia. — 
Suvažiavime Amerikos Mo
kslo Pažangos Susivieniji
mo dalyvauja 5,000 moksli
ninkų, ir pirmieji jų kalbė
tojai pasmerkė fašistinę 
diktatūra kaip didžiausių 
mokslo slopintojų.

Purdue Universiteto pro
fesorius dr. J. J. Davis nu
rodė, kaip moksliniai tyri
nėjimai kenčia nuo nazių 
Vokietijoj. Jis išreiškė vil
tį, kad Jungtinės Valstijos 
ir Canada dės gana pastan
gų, kad apsaugot šiuos 
kraštus nuo fašizmo.

Harvardo U n i v e rsiteto 
matematikos profesorius G. 
D. Birkhoff ragino šios 
šalies mokslininkus glau
džiau bendradarbiaut su 
Anglijos mokslininkais ir

Valdiška Komisija Liepia Bethlehem Plieno 
Bosam Uzdaryt Kompaniškas Unijėles 
ir Smerkia Šnipiadą prieš Darbininkus

derveldė, buvęs 
kabineto narys, 
amžiaus.

Paskutiniais
ryžtai kovojo, kad Belgija 
nepripažintų gen. Franco’ui 

ikaro teisių.
Pernai sausio mėnesį 

Vandervelde pasitraukė . iš
Tokiais veiksmais prieš valdžios todėl, kad jinai at- 

darbininkų unijas ir strei-|s^sa^ remt Ispanijos
Washington. — Valdiška 

Šalies Darbo Santikių Ko
misija patvarkė, kad Beth
lehem Plieno kompanija tu
ri panaikint devynias savo 
neva “unijas” kaipo kom- 
paniškus bosų įrankius, 
n a u d o j a m us prieš tikrų 
Plieno D a r b i n i n kų CIO 
Uniją.

Patvarkyta uždaryt to
kias kompaniškas unijėles 
Bethleheme, Johns towne, 
Steeltone ir šešiose kitose 
vietose.

Darbo Santikių Komisi
jos pasiųsti tyrinėtojai at
rado, kad Bethlehemo Plie
no kompanija papirkinėjo 
vietines miestų valdybas 
prieš streikierius ir naudo
ja Pinkertonų šnipus prieš 
unijistus. Vien tik 1936 m. 
ta kompanija išmokėjo 
$16,023 Pinkertonam.

į išstoji
mai prieš Smetonos valdžių 
nesenai buvo apmalšinti, 
bet tik iš paviršiaus. Tik
rumoj gi valdamarininkai, 
remiami Vokietijos nazių, 
vis bruzda ir knibžda visoj 
Lietuvoj, ir Smetona, kaip 
pranešama, jaučiasi priver
stas daryt jiem nusileidimų 
ir gerintis Hitleriui.

Lietuvos valdžia paskuti
niu laiku pagerino savo 
santikius su Sovietais ir 
Lenkija, bet dabar svy
ruoja, ir dar nesą žinios, į 
katrų pusę jinai, galų gale, 
nukrypsianti.

taip stiprint tarptautinį 
draugiškumų tarp tųdviejų 
demokratinių šalių.

Suvažiavime dalyvauja ir 
atstovas Anglijos Mokslo 
Pažangos Susivienijimo, 
prof. Richard Gregory.

S u v a ž i a v imui išduota 
pranešimai, kas per metus 
nuveikta kovoj prieš vėžį, 
proto ir nervų ligas; kaip 
naujausiais būdais suran
dama, kiek sveria mėnulis; 
kaip galima išmieruot daik
tus, turinčius tik vienų mi- 
lioninę dalį colio storio; 
kaip veikia mikroskopas, 
padidinantis daiktų vaiz
dus 100,000 sykių, ir tt.

Princetono Universiteto 
profesorius E. G. Conclin 
savo kalboj pabrėžė, jog
mokslas turi tarnaut visuo-. cialistų vadas Emile Van- 
menei. ministeriu

73 metų

kus Bethlehem kompanija 
laužė Šalies Darbo Santi- 
kių Įstatymų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pasirašyta Lietuvių-Lenkų 

Prekybos Sutartis
Kaunas, gruodžio 22 d. 

pasirašyta Lietuvių-Lenkų 
prekybos sutartis, kuri įsi
galios sausio 2L d. Numa
tytų mainams prekių vertė 
prašoka keturiolikų milionų 

Prekyba bus tarpusa- 
išlyginta.

litų, 
vyje

Šiandien apsiniaukę, 
čiau ir gal snigs.—N. 
Oro Biuras.

šil-

Chinija Nesiūlo Karo Pa
liaubą Japonijai

Chungking, Chinija. — 
Buvo paskleista girdai, būk 
Chinija jieškanti paliaubų 
su Japonija. Tuos girdus 
užginčija vyriausias Chinų 
komandierius gen. Chiang 
Kai-shek. Jis sako, Chinija 
dabar yra labiau negu bet 
kada susivienijus ir pasiry
žus tęst kovų, iki visi japo
nai bus išvyti laukan.

20,000 Studentų Kas 
Metai Bus Išlavinti į 
Amerikos Lakūnus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas patvarkė, 
kad turės būt kas metai iš
lavinta po 20,000 studentų 
iš Amerikos universitetų ir 
kolegijų į “civilius” lakū
nus. Tokia daugmeniška or- 
laivininkų lavyba prasidės 
po naujų metų.

Lavinimų studentų į la
kūnus prižiūrės armijos ir 
jūrų laivyno oficieriai, o tų 
darbų finansuos Nacionalė 
Jaunuolių Administracija.

Baigę tokius orlaivinin- 
kystės kursus studentai 
reikale bus šaukiami tarny
bon kaip karo lakūnai.

Mirė Vanderveldė, Žy
musis Belgijos So

cialistų Vadas
Brussels, Belgija.—Gruo

džio 27 d. mirė Belgijos so-

I metus $43,811,556 
laikais jis

i res
publika prieš fašistus. Dėl 
-to jis protestuodamas ap
leido vietas vice-premjero 
Ir sveikatos ministerio.

Vanderveldė buvo narys 
Belgijos delegacijos pasi
rašant Versalės sutartį ir 

I Belgijos užsienio reikalų 
ministeris nuo 1925 iki 
1927 m.

T Klaipėdos Uosta Maukė 
Rekordinis Laivų Skaičius

Klaipėda, gruodžio 22 d. 
inlaukė 1,500-nis laivas. Šis 
skaičius yra rekordinis.

1924 metais per ištisus 
metus įplaukė 694 laivai, 
1937—jau 1,414, o šiais me
tais iki gruodžio 22 d. 
įplaukė jau 1,500 laivų.

Nazių ir Italijos Agentai 
Kursto Argentiną prieš 

Jungtines Valstijas
Lima, Peru. — Pasibaigė 

Aštuntoji Visa - Amerikinė 
Konferencija. Delegatai, at
stovaujantieji 21-nų res
publikų, iš Šiaurinės, Cent- 
ralinės ir Pietinės Ameri
kos, visi pasirašė bendrų 
vienybės pareiškimą—veikt 
išvien prieš fašistinius už
puolikus iš Europos ar Azi
jos, jeigu jie grųsintų bet 
kuriai amerikinei šaliai.

Tas Jungtinių Valstijų 
ministerio C. Hull’o pasiū- 
lytas pareiškimas žada 
gerbt visiška nepriklauso
mybę ir čielybę kiekvienos 
amerikinės respublikos, 
bendrai atremt fašistinius 
pasimojimus prieš jų įstai
gas ir dėt pastangas išlai
kyt taikų visame Amerikos 
žemyne.

Pasirašymas įvyko Peru 
kongreso atstovų rūme, 
pirmininkaujant to krašto 
užsieniniam mipisteriui C. 
Conchai. Pareiškimas buvo 
pagamintas keturiomis kal
bomis: ispanų, anglų, por
tugalų ir francūzų; ir visi 
delegatai padėjo savo para
šus po visais keturiais teks
tais.

Pranešama, kad naziai ir 
Italijos fašistai dabar juo 
smarkiau darbuojasi, idant 
sukurstyt Argentiną ir tū
las kitas šalis Pietų Ame
rikoj prieš Jungtines Vals
tijas.

KODĖL USA PAŠTAS TU
RĖJO TIEK DAUG 

NUOSTOLIŲ

Washington.— Jungtinių 
Valstijų paštas turėjo per 

> nuosto
lių. Jis nemokamai išsiunti
nėjo kongresmanų, senato
rių ir įvairių valdžios įstai
gų siuntinius, taipgi daug 
siuntinių akliem; ir jeigu 
prie visų tų siuntinių bū
tų lipdyta paštaženkliai, 
tai vien iš to būtų valdžiai 
įplaukę $48,224,377; tokia
me atsitikime vietoj nuos
tolių būtų like $4,412,821 
pelno, kaip raportavo paštų 
ministeris J. Farley.

SSRS AUTOMOBILIAI 
DARBININKAMS

— Laikraštis
Statyba” rašo, 

Sovietuose neužilgo

Maskva.
“Mašinų
kad
bus pradėta statyti daugiau 
pigių, bet stiprių automo
bilių, prieinamų darbinin
kam ir valstiečiam.

GYVI PALAIDOTI 39 
DARBININKAI

Keisho Hokudo provinci
joj, Korėjoj, įgriuvo gele
žinkelio tunelis ir gyvus 
palaidojo 39 darbininkus.
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Ne Baimė, Bet Išdavystė
Tūli draugai mano, kad laike Municho 

derybų Anglija ir Francija nusigando 
Hitlerio ir Mussolinio ir todėl leido Hit
leriui sumėsinėti čechoslovakiją. Tai 
klaidinga mintis. Viena, Francija turi 
didesnį karo laivyną, negu į daiktą su
dėjus Italijos ir Vokietijos laivynus. 
Francija su kolonijomis turi nemažiau 
gyventojų, kaip Vokietija ir Italija. O 
kur Anglija, kuri turi didžiausį pasauly 
karo laivyną ir gali išstatyti galingą ar
miją? čechoslovakiją buvo gerai apsi
ginklavus, apsistačius tvirtovėmis, galė
jo išstatyti iki 3,000,000 arba ir daugiau 
armiją. Jai pilną pagelbą užtikrino So
vietų Sąjunga. Čechoslovakijos, Sovie
tų Sąjungos, Franci jos ir Anglijos pusėj 
buvo milžiniška persvara žmonių kie
kybe, armijos skaičiumi, karo lėktuvais, 
ant jūrų, visur. Jokiame atsitikime Vo
kietija, Italija ir Japonija negalėjo lai
mėti karą prieš tą demokratinį bloką, 
kuris iškarto grupavosi.

Komunistų Internacionalas savo pa
reiškime lapkričio 7 d., 1938 m., sako:

“Nei iš karinio, nei ekonominio—ūkiš
ko atžvilgio hitlerinė Vokietija nebuvo 
pasiruošus karui. Jai trūko žaliųjų me
džiagų, maisto daiktų ir finansų. Jos 
tvirtovės nebuvo užbaigtos. Jos armija 
neturėjo reikalingo daugio išlavintų 
kadrų. Užnugariui Vokietijos fašizmo 
gręsė baisus pavojus. Vokietijos žmonės 
neturėjo jokio noro kariauti. Gręsė ban
ga plačių masių apmaudo, jeigu karas 
būtų išsiveržęs,—nušluot šalin fašisti
nius avantiūristus.

“Prieš Vokietiją stovėjo jėgos, turin
čios nuslegiamą persvarą. Čechoslovaki
ja turėjo puikią armiją ir buvo apsau
gota sistema pirmos rūšies tvirtumų, 
Anglijos ir Franci jos laivynai galėjo tik
rai užblokaduoti Vokietiją. Sovietų Są
jungos veiksmas būtų sukėlęs galingą 
bangą priešfašistinio judėjimo—ginti 
teisingą tautų idėją. Susidurdamas su 
tokiomis jėgomis, Vokietijos fašizmas 
būtų neturėjęs kitokio pasirinkimo, kaip 
tik pasitraukti atgal. Bet Anglijos bur
žuazija, nusitempdama Franci ją paskui 
savo politiką, nenorėjo leist, kad taip bū
tų politiniai sumuštas Europos žanda
ras. Anglija ir Francija darė viską, ką 
tik galėjo, idant priverst Čechoslovakiją 
pasiduoti. Darydami dar negirdėtą spau
dimą, remdami Vokietijos juodmarški- 
ninkų reikalavimus, grąsindami stot iš
vien su Vokietija, jie ir privertė Čechų 
valdžią priimti banditišką Vokietijos fa
šizmo ultimatumą?’

Toliau Komunistų Internacionalas aiš
kina, kad Municho išdavystė įvyko to
dėl, kad Anglijos ir Franci jos buržuazija 
bijojo savo šalių darbo masių, kad Fran
cijos ir Anglijos valdžios sutiko geriau 
sumėsinėti čechoslovakiją, tuo sutvir

tinti Vokietijos fašistus, negu nusukti 
fašizmui sprandą, leisti pakilti Europoj 
žmonių naujai bangai už demokratiją, 
už pasiliuosavimą.

Anglijos ir Franci jos išdavystę pa
smerkė visas • civilizuotas pasaulis, visa 
Amerikoj spauda. Tą išdavystę pasmer
kė mažos ir didelės demokratinės šalys.

Kad Francija nesibijo Hitlerio grū
mojimų, tą parodo ir tas, kada nesenai 
Mussolinis iškėlė reikalavimą, kad Fran
cija atiduotų jam dvi savo provincijas 
—Savoy ir Nice, Corsica salą, Tunisiją 
ir gelžkelį Ethiopijoj, tai Francija griež
tai tuos Mussolinio reikalavimus atme
tė, suruošė demonstracijas, pradėjo dau
giau ginkluotis ir sako, kad “Mussolinis 
negaus nei vieno colio Francijos terito
rijų !”

Muniche Francija ir Anglija nusilen
kė prieš Hitlerį ir Mussolinį ne todėl, 
kad fašistai galingi, bet todėl, kad fran- 
cūzai ir anglai imperialistai arčiau sau 
prie širdies laiko fašizmą, negu demo
kratinę sistemą. Anglija ir Francija, iš
duodamos Čechoslovakiją, sulaužydamos 
savo sutartis, pažadus, kartu išdavė vi
sas kitas mažas tautas. Ir todėl “Prav
da” 21 d. rugsėjo rašė:

“Mažos valstybės, turėdamos prieš sa
vo akis Austrijos ir Čechoslovakijos li
kimą, vis mažiau ir mažiau tiki anglų 
ir francūzų pažadams apsaugoti jų ne
priklausomybę nuo. įdūkusių fašistinių 
plėšikų.”

Tai šventa tiesa!

Baisios Kovos Ispanijoj
Per kelis mėnesius iš fašistinės Itali

jos ir Vokietijos plaukė laivai į fašistų 
užimtą dalį Ispanijos su kanuolėmis, 
kulkasvaidžiais, karo lėktuvais, šautu
vais, maistu, amunicija ir kitais daly
kais. Ten susikaupė galinga karo tech
nika ir gyvoji jėga. Po to ant 50 mylių, 
nuo Trempo iki Mora de Ebro, fašistai 
pradėjo senai ruoštą puolimą. Jie pasta
tė prieš liaudiečius, kaip praneša kores
pondentai, 280,000 kareivių, kurių tarpe 
yra keturios Mussolinio divizijos, apie 
120,000 italų fašistų. Jie turi c|ąųg gink
lų. Sako, kad liaudiečiai prieš tas fašis
tų jėgas turi 240,000 kovotojų, žinoma 
silpniau apginkluotų. Prasidėjo baisiau
si mūšiai. Jau veik savaitė laiko eina 
baisios kovos. Nepaisant, kad fašistai iš 
karto gyrėsi dideliais pasisekimais, fron
to sulaužymu, bet tikrumoj ten taip nė
ra. Liaudiečiai uždavė kelis skaudžius 
smūgius italams fašistams ir maurams. 
Net iš vėlesnių pranešimų matosi, kad 
jie mažai pasistūmėjo pirmyn ir greitai 
jų ofensyva išsisems.

Visai mažai fašistai pasistūmė į pietus 
nuo Trempo. Kiek daugiau jie pasivarė 
tarpe Leridos ir Morą de Ebro. Bet ir 
čia jiems skersai kelią stovi Sierra de 
Llena kalnai. Užpakalyj kalnų liaudie
čiai turės išilgai savo fronto kelią. Čia 
liaudiečiai galės pilniausiai pastoti fašis
tams kelią linkui Tarragonos prieplau
kos, prie kurios fašistai veržiasi.

Franco užfrontėj neramu. Pavergti 
Ispanijos gyventojai išstoja prieš Mus
solinio gaujas. Franco jėgos išsisemia ir 
ofensyva eina prie užspringimo. Iš 
Francijos praneša, kad per Franci ją iš 
Italijos pasiųsta fašistams 25 vagonai 
ginklų, ir per Šveicariją atskrido iš Ita
lijos į Vokietiją keli karo lėktuvų skad- 
ronai, kurie per Franci ją skris generolui 
Franco’ui į pagalbą. Iš to galima daryti 
išvadą, kad liaudiečiai skaudžiai apdau
žė fašistus, jeigu jiems taip greita pa
galba vėl jau yra reikalinga.
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Atsparumas ir Svetimumas
Am. Liet. Kongreso Cent

ro Komiteto pareiškimas 
gruodžio 16 d. 1938 m. sa
ko:

“Ne Tautos vado’ išmin- 
čia ir ne svetimų valstybių 
ginklu Lietuva bus apsau
gota nuo šitų gręsiančių! 
jai pavojų, bet Lietuvos 
liaudies atsparumu.”

Ką, skamba kaip izolia
cijos idėja*?

Tąją idėją mūsų tauti
ninkai taip jau išvystė, kad, 
ana, “Vienybė” skelbia, jog 
Lietuva turi būt absoliučiai 
“neutrali,” tai tuomet tik 
išgelbėsianti savo nepri
klausomybę. Tat skelbia tik 
dėl to, kad jie visu pajėgu
mu traukia Lietuvą nuo ry
tų naujosios santvarkos 
valstybės, kuri jai taip 
drauginga; jie stumia Lie
tuvą į glėbį reakcinių vals
tybių. Nepaisoma, kad Lie
tuvos nepriklausomybė tuo 
būdu gali greitai dingti ir

bių pagalbos. Tarptautišku- 
mas,—ar jis geras ar blo
gas,—yra įsisteigęs, ir jo 
niekas neišvengs.

Svetimos valstybės kure 
Lietuvos n e p riklausomybę 
tik tada, kai pamatė tikrą 
liaudies, visuomenės geismą 
ir veiksmą dėlei to. Sveti
mos valstybės — kai kurios 
—gins Lietuvos nepriklau
somybę, kai pamatys, 
lietuviai laisvai, noriai 
pasišventimu gina savo ša-

■pačios liet, tautos išskirs
tymas - ištautinimas tikrai 
kompletiškai įvyktų po ke
lių dešimčių metų. Tokia 
mintis, tokia dvasia, tokia 
abejonė ir viltis viešpatau
ja tautininkuose, ir neįsta- 
i bu, nes jie yra stiprūs žmo
nių išnaudojimo (kapitaliz
mo) santvarkos stulpeliai.

Ne visai taip gali būti 
A. L. Kongrese, kaipo to
kiame. Jo komiteto pabrėž
ti žodžiai apie liaudies at
sparumą, apie to atsparu
mo išauginimą yra teisin
gi. Visuomenės atsparu
mas, ryžtumas — tai pir
mosios svarbos reikalas. 
Bet negalima manyti, kad 
maža šalis gali būti apgin
ta vien tik jos liaudies at
sparumu be svetimų vals
tybių pagalbos.

Lietuvos valstybę įkūrė 
svetimos valstybės. Ji nė 
apsiginti, net nė susiardyti Įrišką žalią apsiaustą ir nuogi 
negalės be svetimų valsty- belaukia žiemužės šaltosios.

lį. O kad jie gintų laisvai, 
noriai, su pasišventimu, tai 
reikia, kad jie būtų laisvi 
žmonės, tikri savo valsty
bės piliečiai, patys bendrai 
besivaldanti. “Vadų” uždė
tas jungas ant liaudies 
sprando nupuldys šalies ne
priklausomybę, taip, kaip 
puldo pačią liaudį.

Atsparumas ir svetimų-
jog mas turi būt bendrai gerb- 
su tini dalykai.

J. Baltrušaitis.

LIETUVOS ŽINIOS
Rudeniškais Žemaitijos 

Laukais
Saulutė jau mažiau bešildo, 

dienos darosi ūkanotos ir niū
rios. švelnioji, gražioji vieš
nia—vasarėlė mus apleidžia ir 
iškeliauja kaž kur toli toli. . . 
Ir, štai, jau viešpatauja niū
rus ir nuobodus svečias — ru
duo. Kur žvelgsi, visur nyku 
ir tuščia, laukai, pievos ir miš
kai baigia numesti savo vasa-

Protestuoja prieš Naziu 
Terorą Danzigo Krašte

Geneva.— Komitetas Pa
saulinio Žydų Kongreso 
mušė protesto telegramą 
Anglijai, Francijai ir Šve
dijai, kad vokiečiai naziai 
terorizuoja žydus Danzigo 
krašte ir, planuoja išvyt iš 
ten visus žydus. Telegrama 
primena, jog A n g 1 ija, 
Francija ir Švedija žadėjo 
užtikrint visom tautom ly
gybę Danzigo krašte kaip 
“laisvame.”

Pertraukti Biznį su Hitleriu, 
Šaukia USA Senatorius

Washington. — Demo
kratas šalies senatorius W. 
H. King ragina Ameriką 
sutraukyt diplomatinius ry
šius su Hitleriu ir per- 
traukt perkybą su naziais, 
kaipo “priešais civilizacijos 
ir krikščionybės.”

Jeigu demokratinės šalys 
nebizniautų su Hitleriu, tai 
jo diktatūra būtų pasmaug
ta, sako sen. King. Kitas 
senatorius, K. Pitmąn vie
šai pareiškė neapykantą 
Hitleriui ir Japonijai.

Naujas USA Prekybos Minis- 
teris ir WPA Vedėjas

Washington. — Baltaja
me Rūme tapo iškilmingai 
p r i s a i k cl i n tas Harry L. 
Hopkins kaip naujas pre
kybos ministeris. Bet jį dar 
turės patvirtint senatas. Iki 
šiol Hopkins buvo WPA 
viešų darbų administrato
rius.

Dabar prezid. Roosevelt 
paskyrė pulkininką F. C. 
H a r r i n g t oną veikiančiu 
WPA administratorium.

“Laisvės” V a jus Gavimui
Naujų Skaitytojų Baigiasi

I F. Kiužis, S. Boston 
. 974 Į J. Kalvaitis, B’klyn 
. 910 
. 846 
. 695

4068 
3903 
3674 
2861 
1931 
1866 
1572 
1374 
1131 
976

Visų dienraščio skaitytojų prašome nors paskutinėm die
nom vajaus pasistengti gauti kad ir po vieną naują skaitytoją 
savo dienraščiui.

Ryt dienos laidoje matysime žinių pasikeitimų kontestantų 
surhše. Šiandien kontestantai punktais stovi šiaip:

Waterburio vajininkai punktų turi ....................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi . . . 
ALDLD 6 Apskritys punktų turi .........................
ALDLD 9 Apskritys punktų turi .........................
Hartfordo Komitetas punktų turi ........................
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi . 
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi ..........
V. Černiauskas, Rochester,, N. Y., punktų turi . 
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi 
Pittsburgh ir apylinke punktų turi ......................

J. Simutis, Nashua, ir
S. Penkauskas, Lawrence 
Shimaitis, George, Montello 
A. žemaitis, Baltimore .......
C. K. Urban, Hudson, Mass.
ALDLD 20 kp., Binghamton . .. 672
J. Grybas, Trakimavičius ir
Zaruba, Norwood ....................
E. Dovidonienū, Worcester .
K. Peslis ir J. Kalvelis,
....... Bridgewater .....................  
A. Balčiūnas, Brooklyn .......

Buivid, S. Boston ...........
M. Klimas, *Rich. Hill .........

Adams, Grand Rapids .... 
A. žalimas, Worcester .... 
Vaiinčius, Pittston ...........
Mason, New Haven .........

ALDLD 136 kp., Harrison-
...Kearny, N. J............................ 324
Rudman, New Haven ............ 820
Pruseika, California .............. 264
Bimba, Paterson, N. J. 
Žilinskas, Lewiston, Me.
Paulenka, Lowell Mass..........  232, J-
Burba, So. Boston ....................224 ' A.
Gugas, Detroit, Mich....... ........ 208 ■ J.

Bridgeport© Komitetas .............  196t1.
A. Lideikienė, Great Neck .......  170 J.
E. Cibulskicnė, Nanticoke .........  155 J.
V. Padgalskas, Mexico, Me........148 , »T.
P. Šlekaitis, Scranton ................ 1371 A.
ALDLD 96 kp., Sudbury, Canada 134 M. Padalskis, Detroit, Mich. .. 
K. Kazlauskai, S. Boston ..........
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 
S. Žostautas, Kapuskasing .......
Yuozupaitis, Ch., Atlasburg, Pa. 
S. Skirages, Detroit ..................
F. Gervickas, Athol ....................

A.

J.
B.
A.
S.

J.

J.
J.
S.
J.
J.

S. K. Mazan, Cleveland .............
ALDLD 186 k., Harrison-Keiirny 
J. Sholunas, Somerville, Conn. 
Mrs. Stepon, Lewiston ...............

636'M. Bendinskas, Summerice, .... .
C. P. Lewis, Los Angeles .........
V. Kavaliauskas, Tacoma ........ .
A. Daukantaitė, Boston ...........
J. Liaudanskas, Lewiston, Me....
A. Menkėliūnas, Brooklyn .........
M. Shlave, Gardner ...................
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill.

368 J- Stankevičius, Wilkes-Barre.... 
.. 354 
.. 841

. 617

586
554
488
444
374

' J. Chuplis, Springdale, Pa...........
V. Jonauskas, Bloomfield ...........
E. Vilkaitė, Brooklyn ..................
J. Jeromcskis, S. Barre, Mass. 
M. Slekieno, Gardner .................
J. Naruševičius, Red Lake .......

244' K. Mugianienė, San Francisco.... 
243 | V. Globich, Wilkes-Barre...........

Gaidis, Maynard, Mass.............
J. Navickas, Haverhill .......

Pctrušaitis, Fairfield, Conn. 
Klevinskas, Scranton ...........

Sleivis, Chelsea ........................
Ruseckas, B’klyn ....................

Kairys, B’klyn ..........................
Balčius, So. Boston ..............

132
122
122
122 D.
122' G.

belaukia žiemužės šaltosios.
žemaitis laukų valymo dar

bus jau baigia. Kur-ne-kur dar 
matyti paskutinieji rudens 
darbai, kaip antai: daržovių 
nuėmimas nuo laukų, linų rin
kimas nuo kraiko, dirvų pa
ruošimas pavasario sėjai ir t.t.

Ir, štai, jau tafnsiais, ‘ilgais 
rudens vakarais žemaitiškose 
jaujose žypso kaip vilko akys 
žiburiai, tai didžiausios. Že
maitijos rudens talkos — lina- 
minis. Susirenka daug jaunų 
bernelių 
vakaroja 
dinaminės 
rankinių 
rieji jau 
nes baigia savo dienas). Kiek 
čia dainų, juoko! Be to, dar 
neišnykusios linaminio' tradici
jos ir įvairūs papročiai, kaip 
tai: “kurčio” nešimas, “beina- 
rio” varymas iš pirties, “bin- 
kiavimas” ir daug kitų. Ir visa 
tai darydavo, kad nebūtų taip 
nuobodūs ir įkyrūs ilgai užsi
tęsia linaminio darbai, šian
dien visa tai jau pamažu nyk
sta, bepalikdami gražius prisi
minimus ir pasakojimus. Nyk
sta ir senobinės Žemaitijos 
jaujos. Kasmet vis daugiau ir 
daugiau pastatoma moderniš
kų jaujų, be to, jau daugiau
sia minama dienomis.

žemaitis ūkininkas dejuoja, 
kad visi produktai pigūs. Mo
kesčiai, skolos slegia nuvargu-

sius valstiečio pečius. ’Našta 
nelengvėja, bet sunkėja.

Po sunkių metų darbų ūki
ninkas mažai turi džiaugsmo 
ir paguodos. Mažai kas nori 
jam ateiti pagalbon, o iš jo 
reikalauja daug ir visi. Atėjo 
ilgi ir nuobodūs rudens ir žie
mos vakarai. Kuo ir kas pa- 
įdomins tuos nuobodžius ir il
gus vakarus? Susimąsto!;. Juk 
yra radijo, laikraščiai, kny
gos, bet ir tai ne visuomet ir 
ne visiems tai prieinama. Ra
dijas, tas gražus ir brangus 
kultūros išradimas, per bran
gus, knyga irgi, laikraštis ne
gali pilnai patenkinti šių dienų 
žmogų ir be to, kaimąs jį 
gauna suvėluotai.

Laukiame išsiilgę šviesesnio 
ryto ir skaisčiai patekančios, 
tamsą ir rūkus naikinančios 
saulės. •

120 
120 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 

..72 
66 
64 
55 
55 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
42 

..40 
38 
22 
22 
22 
22 
22

“Laisvės” štabo darbininkai, kurio 
pasidarbavo šiame vajuje:

M. šolomskas .......................... 654
Kuraitis .................................... 248

122 Į P. Buknys ......................................... 240
Chas. Stasis, Sellersville, Pa....... 122 i R. • Mizara ...................................... 160

i r m ergelių ir 
prie bruzgančios 

b e i klegančių 
mintuvų (pasta- 

rečiau beužtinkami,

Areštuotasis Padegė Daboklę

Kretinga. Spalių mėn. 25 d. 
naktį apie 23 vai. buvo areš
tuotas girtas pil. Kazys An
driulis ir patalpintas į Kretin
gos daboklę. Andriulis, norė
damas iš daboklęs pasprukti, 
padegė ją ir bandė pabėgti, 
bet nepasisekė: buvo sugau
tas ir teks dar skaudžiau'nu
kentėti už daboklės padegimą. 
Gaisras greit buvo likviduotas, 
tačiau daboklė gerokai apde
gė.

Traukinys Suvažinėjo Žmogų
Šateikiai. Plungės—Šateikių 

tarpustotyj keleivjnis traukinys 
suvažinėjo žmogų. Nelaimin
gasis buvo psichiniai nesvei
kas, todėl eidamas bėgiais ir 
pateko po traukiniu.

Hong Kong. — Praneša
ma, kad Japonija norėtų 
daryt karo paliaubas su 
Chinija.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Kai paskutiniais laikais 
labai smarkiai paaugo dar
bo unijos Amerikoje, So
vietų Sąjungoje, Franci j oje 
ir kitose demokratinėse ša
lyse, tai aš niekur nema
čiau davinių apie situaciją 
Anglijos darbo unijų. Kaip

jos stovi: ar jos auga na
riais, ar puola žemyn?

Nepaisant lietaus, didelis skaičius San Francisco chiniečių demonstruoja ties 
prieplauka, kur yra kraunama sena geležis gabenimui Japonijon. Tąją ge

ležį japonai imperialistai naudoja karo medžiagai prieš Chinija.

Atsakymas
Smarkiai auga ir Angli

jos darbo unijos narių skai
čiumi. Turime sek amas 
skaitlines jų narių stovio: 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937

3,661,000 
3,854,000 
4,106.,000 
4,504,000 
4,956,000

buvo
buvo
buvo
skaitlinių už

Spėjama, jog

metais buvo 
metais buvo 
metais 
metais 
metais

Neturime 
1938 metus.
šiuo laiku Anglijos unijis- 
tų skaičius bus perviršijęs . 
penkius milionus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Visuomiui — D. Šidlaus

kui, Los Angeles, Calif. — 
Tas jūsų susipykimas su 
kokiu Bielsku, po gero pa- 
uliavojimo pas jį, plačiai 
lietuvių visuomenei nėra 
svarbus. Be to, jūs padaro
te visai eilei žmonių užme
timus, kurie paremti tiktai 
paskalais. Užtenka, 
ten ant vietos visi 
kai pasibarate.

kad 
poniš-
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Barbarizmas ir 
Kultūra
J. Jurginis (Breive)

lavijas ir civili zuotam — 
šaunamasis ugnies ginklas. 
Su lanku ir ietim buvo ga
lima medžioti ir nuo žvėrių 
apsiginti. Laukinio žmo
gaus gadynei priskiriamas 
ugnies išradimo ir šlifuo
to akmens amžius.

Barbaras nebesitenkinęs 
tiesioginėmis gamtos dova
nomis, jis ėmęs pats pro
duktus : maistą, aprangą 
gaminti, namus statyti. Jis 
išmokęs dirbti 'žemę ir au
ginti naminius gyvulius. 
Kitaip sakant, jis pats savo 
darbu privertęs gamtų bū
ti našesnę. Bet .barbaras 
nemokėjęs savo gamybinės 
išminties perduoti kitoms, 
jaunesnėms kartoms. Tai 
atlikusi civilizacija su savo 
pramone, darbo pasidalini
mu ir mokslu.

Žymiausiu barbarų gady- 
dokumentu tenka lai-
Homero “Iliadą,” ku-, 

vaizduojamas tariamo-
Labiau- 
barba-

sunaikini- 
pirmame 

iš Azijos 
užkariavo 
ir vėliau 

garsiąją

laisvėsman, 
negu tamsta

dalykas, Eks- 
aš vis dėlto 

būčiau italas,

“Echo de Paris” bendra- 
d a r b i s, plačiai žinomas 
francūzų žurnalistas Henry 
de Kerill, prieš keletą me
tų buvo nuvykęs Italijon. 
Ten jis turėjo laimės pasi
kalbėti su pačiu Mussoliniu. 
Jis dučei sakė:

—Aš atvykau tamstos 
kraštan, Ekscelencija, no
rėdamas lojaliai jį studijuo
ti ir suprasti, nusikratęs 
kai kurių prietarų.

—Kodėl sakote — prieta
rų?

—Todėl, kad aš vis dėlto 
lieku liberalas.

Ironiška, beveik paniekos 
šypsena perbėgo Mussolinio 
veidu.

—Liberalas? Bet juk vis
kas pareina nuo to, kas su
prantama žodžiu “laisvė”... 
Čia, tikėkite 
yra daugiau, 
manai.

—Galimas 
celencija, bet 
manau, jei
tikriausiai, būčiau salose.

—Eikite jau! Salose tė
ra tiktai keletas individų, 
kurie pasirodė nesukalba
mi ir iš tikrųjų pavojingi 
viešajai tvarkai. Italijoj 
taip lengvai nesiunčiama j 
salas. Tokio likimo greičiau 
reikia bijoti jūsų krašte... 
D a ž n i a u s iai vadinamose 
laisvės santvarkose tam tik
rais sumetimais kyla ne
išvengiamų reakcijų, ir lais
vė visiškai sulaužoma. Pa
žvelkite į Italiia. Ar tams
ta gauni įspūdžio, jog tau
ta prispausta ir kenčianti? 
Fašizme yra daug daugiau 
laisvės, negu tamsta manai.

Yra keletas tokių gana 
simpatiškų žodžių ir sąvo
kų, kurias visi nori savin
tis. Iki šiol dar niekas ne
drįso viešai pareikšti, kad 
laisvė ir kultūra yra šiukš- 
lynan išmestini dalykai. 
Atvirkščiai, net vergų sa
vininkai, kovodami prieš 
vergijos panaikinimą, sakė
si laisvę giną. N ės, girdi, 
paleisti vergai neturėsią ko 
valgvti ir išmirsią badu,

1802 metais, kai Napole
onas Bonapartas buvo ren
kamas konsulu, vienas jo 
generolas šitaip agitavo-sa
vo kareivius:

—Draugai! Kalba eina 
apie tai, kad mes generolą 
Bonapartą išrinktume kon
sulu ligi gyvos galvos. Jū
sų nuomonės, žinoma, vra 
laisvos, tačiau aš privalau 
jus įspėti, jog pirmąjį, ku
ris drįstų nerinkti jo amži
nu konsulu, aš įsakysiu su
šaudyti pulko akivaizdoje.

M u s s o linis, sakydamas, 
jog viskas pareina nuo to, 
kas supranta ma žodžiu 
“laisvė,” buvo teisingas. 
Generolas, agituodamas sa
vo kareivius, taip pat lais
vės nepaneigė. Balsuotuo- 
jai galėjo lengvai pasirinkti 
vieną iš dviejų: arba rinkti 
Bonapartą, arba tikėtis bū
ti sušaudyti. Ekonominia
me gyvenime beturtis ta 
pačia prasme taip pat yra 
laisvas: jis gali juk neiti į 
darbo biržą savo fizinės jė
gos parduoti. Verste jo nie
kas neverčia, nebent tai, 
kad jis nori gyventi.

Jeigu mes žmogų kitiems 
girdint dėl kurių nors prie
žasčių išvadintume barba-

nes

vandenys. O tai, ką žmogus ~~ 
kovos dėl būvio skatinamas 
savo tikslingu darbu gam
toje pakeičia, laikome kul
tūra. Laukinio akmeninis 
kirvis, jo lankas su vilyčia, 
barbaro geležinis kalavijas 
jau buvo kultūros laimėji
mai. Žmogaus sugebėjimas 
su gamta kovoti, ją keisti, 
priversti ją tarnauti savo 
reikalams — duoda jam s* 
teisę vadintis protinga bū
tybe, ir tai išskiria jį iš ne
protingųjų, kurios gamtoje 
tik prisitaiko, bet keisti jo
je nieko nekeičia. Gyvuliai 
pažangos nedaro. Dramb
lys, tiesa, kai kada susi
pranta nusilaužti medžio 
šaką, kad galėtų su ja nuo 
musių apsiginti, beždžionė 
su akmeniu gliaudo riešu
tus, voverė žiemai susitau
po ąžuolo gilių, o bitės su 

'skruzdėmis turi net savo 
valstybes. Kai kurie gyvu
liai pavartoja įrankius1 
gamtos produktams pasiek-! 
ti ir tuo primena laukinius 
mūsų protėvius, bet toliau 
pažengti jie neįstengia ir ~ 
kultūros nekuria. | •

Kiek daug gėrybių žmo- • 
gus iš gamtos yra laimėjęs, J 
sunku būtų ir išpasakoti. • 
Kiekvienas lengvai galime J 
šimtus pavyzdžių pasirink- • 
ti. O kiek daug dar ji gali J 
duoti — ir mūsų protas ne- • 
beįstengia įsivaiduoti. Kiek- J 
vienas mūsų greičiausiai • 
būsime ką nors skaitę apie J 
tuos mokslo sumanymus, • 
pagal kuriuos siekiama Sa- J 
charos dykumą paversti • 
derlingais žemės plotais, J 
saulės šviesos energiją pri- • 
versti varyti fabrikų maši- J 
nas ir šildyti mūsų namus, • 
išauginti tokias karves, ku- J 
rios duotų daug kartų dau- • 
giau pieno, negu dabar kad J 
duoda mūsų juodmargės. • 
O bulvės, sako, per metus J 
galėtų duoti ne vieną der- • 
lių, o tris ar net keturius, • 
jei tik žmonės tinkamai jas 
augintų, žemės duosnumas 
neišmatuojamas. Jeigu 
žmogus ir toliau su ja ko
vos, jis pasakiškai daug tu
rėdamas dar daugiau gaus.

Bet ilgainiui žmonės ėmė 
nebepasidalinti sukurtomis 
gėrybėmis, ėmė vieni su ki
tais kovoti. Jeigu barbarai, 
užpuldinėję kitas gentis 
kuolais ir kalavijais, dabar 
pamatytų moderniškojo ka- 
ru grikius, g.
sų kultūros laimėjimu v&aiv 
nesusižavėtų ir sutiktų to
liau likti barbarais. Impe
rialistiniai plėšimo karai 
dar niekada prie kultūros 
kūrimo nėra prisidėję. O 
kiek kultūros turtų karai 
yra sunaikinę, kiekvienas 
mūsų lengvai galime įro
dyti. Bet karų negalima 
tapatybinti. su vergb kova 
prieš jo savininką, plebėjo 

ikova prieš patriciją, gize
lio—prieš cecho meisterį, 
baudžiauninko^ — prieš fe
odalą ir proletaro — prieš 
kapitalistą. Kai tiesioginis 
vertybių kūrėjas siekia 
nuolat savo būvį gerinti, 

j kai priešinasi prieš jo dar- 
■bo vaisių pasisavintoją, jis 
įtampa tada kultūros nešė
ju. O tuo įsitikinti nėra ~ 
sunku. ,

(Pabaiga rytoj)

Telefonas: Humboldt -2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti CLw^Cer Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

tikos kultūros 
mą. Mūsų eros 
amžiuje atplūdę 
klajokliai hunai 
vidurio Europą 
visiškai sugriovė
Romos imperiją. Tiesą sa
kant, Romos imperija jau 
pati buvo išsekusi, vergų 
ūkis tai gadynei nebetiko, 
jis buvo tolimesnės pažan
gos stabdys, imperija iš se
natvės akis merkė ir hu
nams teko tik ją pribaigti. 
Tačiau, jeigu neregys eida
mas užsigauna į po kojo
mis pasimaišiusį akmenį ir 
suklumpa, jis visada kalti
na akmenį, nors iš tikrųjų 
pargriuvo dėl to, kad aklas.

Vienaip ar antraip mes 
bar barizmą beaiškintume, 
vis dėlto barbaro vardas 
kaip buvo, taip ir lieka ne
malonus. Tiesa, prieš kele- 

1 rius metus vienas lietuviš
kas poetas buvo pasivadi
nęs barbaru ir savo eilė
raščių knygą pakrikštijo 
“Barbaras rėkia”. Bet tas 
poetas truputį apsiriko, — 
dabartiniai jo draugai ir 
bendraminčiai barbaro var
do nesisavina, jie į kultūrą 
taip pat didelių pretenzijų

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.) 

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus ir

IBIlIlIlHIllllIMBIIIlifim

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuve Williamsburgh’e

ru, laukiniu, tamsuoliu, 
greičiausiai tai būtų palai
kyta viešu įžeidimu ir už 
tai teismas mus skaudžiai 
nubaustų. Barbaro vardo 
niekas nenori, visi jo gina
si, kaip maro. Kas kita žo
džiai: kultūra, laisvė, mok
slas... Juos savinasi visi. 
Nors kultūra nėra koks 
nors konkretus daiktas, bet 
vis dėlto ji prašosi palygi
nama su peiliu, kuriuo ga
lima duoną riekti, sviestą 
tepti, svogūnus pjaustyti, 
lazdą nusidrožti ir... žmo
gų užmušti. Kai žmogus su 
peiliu eina į patiltę, tada 
mes jį vadiname barbaru.
Kultūros laimėjimą jis pa- kyti 
naudoja jos kūrėjui žudyti, rioj 
Laisvė, apie kurią čia trum- sios 
pai buvom užsiminę, yra šiai 
tik kultūros dalis.

Barbaro vardas senovėje 
nebuvo toks baisus. Grai
kai barbarais vadindavo 
visus kitataučius, kurie ne
kalbėdavo graikiškai. ’__
to negraikai nė nepykdavo. 
Romėnai barbarais pavadi
no užplūdusius germanus, 
kurie, kaip iš istorijos ži
nome, buvo labai mažai kul
tūringi ir nepaprastai žiau
rūs. Iš tų laikų ir išliko šis 
plačiai vartojamas ir visų1 
nemėgiamas žodis, šneka
mo jo j kalboj barbarizmu 
vadiname visa, kas yra ne
kultūringa, žiauru ir, mū
sų supratimu, nežmoniška, i1 
Tačiau, kaip mokslo termi
nas, barbarizmas reiškia 
tam tikrą žmonių kultūros 
laikotarpį. Pagal priešisto
rinių amžių tyrinėtojo, Am
erikos mokslininko Morga
no, paskirstymą, žmogus 
buvęs laukinis, barbaras ir 
vėliau civilizuotas. Barba
rizmas buvusi vidurinė sta
dija.

Laukinis žmogus varto
jamųjų produktų nekūręs, 
imdavęs juos tokius, kokius 
pati gamta duoda. Visi jo 
išrasti įrankiai tarnavę tik 
kaip priemonė tųmjtiesio
ginėms gamtos dovanoms 
pasiekti. Laukiniai gyvenę 
medžiuose, uolose,, saugo
damiesi, kad plėšrieji žvė
rys neužpultų. Valgydavę 
augalų lapus, šaknis.—Ta
čiau jie išmokę ilgainiui 
vartoti ugnį ir pasidirbti, kas yra aiškiai nekultūrin- 
šaunamąjį ginklą: lanką su'ga, kas trukdo tolimesnę 
ietim. O šis jų išradimas žmonių pažangą, 
buvęs tokios pat svarbos, Barbarams metama sun- teisingai sakoma: natūrali- 
kaip barbarui geležinis ka- ki kaltė už nuostabios An- niai augalai, natūraliniai

Trojos karas, 
išprususiems 

rams atrodė, kad 
./kitas gentis ir jas apiplėš

ti yra daug lengviau ir gar- 
; bingiau, negu atkaklus dar- 
i bas. Žemę dirbti ir gyvu

li liūs ganyti buvo pavesta 
vergams. Gi laisvieji laikas 
nuo laiko žygiuodavo ka
riauti, Iš “Iliados” giesmių 
turinio matyti, kokia aukš
ta buvo barbarų kultūra. 
Hefaisto k<*!lvė turėjo dum
ples, javai buvo malami 
rankiniu malūnu, vynas pil- zijoj, tai 
stomas iš ąsočių, metaliniai 
ginklai ir kiti karo reik
menys buvo išmarginti gra
viūromis. Laivai buvo sta
tomi iš rąstų ir lentų, o

Bet kas gi toji kultūra, 
kurios vardas taip dažnai 
be reikalo minimas? Jeigu 
Mussolinis Henry de Ke- 
riliui aiškino, jog fašistinėj 
Italijoj laisvės yra daugiau, 
negu demokratinėj Francū- 

užsiminus apie
kultūra, dar didesnis nesu- u z 
sipratimas kiltų. Kai Vo
kietijoj buvo paskelbtas 
rasistinis kultūros suprati
mas ir visu atkaklumu im- 

irchitektūra jau buvo pa-| tas taikyti gyveniman, pa
sireiškusi kaip menas; mie-'sizmo priešininkai kreipėsi 
štai buvo statomi su išdai- į pasaulio sąžinę, sakyda- 
lintomis sienomis ir įvairiai 
išlankstytais bokštais. Ho
mero epas ir visa jo am
žiaus mitologija yra svar
biausias palikimas, kurį 
graikai iš barbarizmo per
kėlė į civilizaciją. Palyginus 
šiuos faktus su Cezario ir 
Tacito aprašymais, kuriuo
se atvaizduojami germanai, 
atrodo, jog Cezario laikų 
germanai ir Homerio laikų | kaip kas ją supranta? Gal 
graikai buvo vienodo kultu- j tai tik sąvokos reikalas, ir 
ros lygio. Tad mūsų pavel
dėtas iš romėnų žodis bar
baras, kuriuo jie vadino 
germanus, atitinka tą patį 
terminą, kuriuo mes su
prantame tam tikrą kultū
ros laikotarpį. Tačiau šian
dien tai nė kiek netrukdo 
barbarizmu vadinti viską,

mi:
—Gelbėkime kultūrą!
0 rasizmo teoretikas Al

fredas Rozenbergas savo 
knygoj “Der Mythus dės 
20 Jahrhunderts” nė kiek 
neabejodamas tvirtina, jog 
jo išmintis esanti Europos 
kultūros renesansas.

Gal būt ir kultūra, kaip 
I toji laisvė, pareina nuo to,

daugiau nieko? Ne. Kaip 
barbarizmas visada liks 
barbarizmu, taip kultūra 
visada turi teisę vadintis 
tik tai, kas skatina nuolat^, 
nę žmonių pažangą ku
riant medžiagines ir dvasi
nes vertybes.

Visa, ką mes randame 
gamtoje dar iki šiol žmo- 

igaus rankos nepaliesta, va
idiname natūra. Todėl visai

Specialis Geras Pirkinys
Amber Cream Straight Bourbon Whisky 

2«/2 metų senumo, 90 proof Distiliuotas Pennsylvanijoj

79c pt. $1.49 kvt. ■
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GfcRIMŲ

Įsteigta .1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON :
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

Waterman Pontaninės Plunksnos ir Paišeliai

6 
H

nuo

$1.50
$Ų50

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų 
kokius jūs patys pasirenkate

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves’’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiaI

S Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie

ita; gaspadoriskai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara vNuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišką 
valgių ir daržovių, virtų ir žahq.
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Grupė amerikiečių, grįžtančių iš Ispanijos respublikos kovos lauko, laive 
Ausonia. Jų tarpe sugrįžo ir keturi lietuviai.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

JAPONŲ PAGYRAI
Shanghai, gruod. 27. — 

Japonijos valdžia skelbia, 
būk per 17 mėnesių karo 
prieš Chiniją težuvę “tik 
47,133” japonai, o chinų 
nuostoliai tai, girdi, siekę 
“2,000,000.”

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886
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Ketvirtad., gruod. 29, 1938LAISVI

(Tąsa)
Jurgis ėjo namon pranešti liūdną žinią namiškiams. 

Tai buvo bjauriausias dalykas; čia šioje apielinkėje jo 
gyvenimas—kad ir tokis, kokį jis turi—vieta, kur jis 
pripratęs ir kur su daugeliu susipažinęs, taigi dabar 
jam jau visur durys uždarytos. Packingtowne daugiau 
nieko nėra, kaip tik skerdyklos ir kitos joms priklau
sančios dirbtuvės, taigi buvo vis tiek, kaip ir iš gyveni
mo jį būtų išmetę.

Jis ir abi moterį perleido visą dieną ir pusę nakties 
apkalbėdami, ko būtų galima stvertis. Būtų labai pa
ranku vidurmiesty, ten kur vaikai pardavinėja laikraš
čius; bet Marė baigė gyti ir tikėjosi vėl gauti darbą 
jarduose, ir nors dabar ji nesimatydavo su savo senovės 
jaunikiu dažniau kaip kartą į mėnesį, dėl taip skurdaus 
jų gyvenimo, visgi ji nenorėjo persikelti kitur ir atsi
skirti su juo ant visados. Elzbieta taipgi, išgirdusi, kad 
yra proga gauti šiūruoti Durham’o raštines, rūpinosi 
tuo ir dabar kas dieną laukė žinios. Galutinai jie sutarė, 
kad Jurgis leistųsi į vidurmiestį ir žiūrėtų, ar ten ko 
nelaimės, o jeigu jam ten pasisektų kur darbą gauti, 
tai jie matysią, kaip geriau išpuls padaryti. Kadangi 
ten jis jau negalėjo nuo niekeno pasiskolinti, o elgetauti 
pavojinga, nes labai greit gali suareštuoti, tai jie sutarė, 
kad kas dieną jis pasitiks vieną iš vaikų ir gaus nuo jų 
po penkiolika centų, su kuriais jis galės išmisti. Taigi 
visą dieną jis galės baladotis po miestą drauge su šim
tais ir tūkstančiais kitų, neturinčių kur prisiglausti 
skurdžių, klausinėjančių po dirbtuves ir krautuves, ar 
nėra ten ko veikti, o naktį, jis galės susitraukti kur 
tarpdury, ar kur po vežimu ir pasislėpti iki vidurnakčio, 
nes tada jau galės įeiti į kurią nors policijos nuovadą 
ir, pasitiesęs laikraštį, išsitiesti ant grindų tarp valkatų, 
elgetų ir neturinčių kur prisiglausti, kurie iš tolo atsi
duoda alkoholiu ir tabaku; pas kuriuos visados pilna 
brudo ir ligų.

Taigi Jurgis daugiau negu dvi savaiti kovojo su nu
siminimo šmėkla. Kartą jam pasitaikė padėti krauti ve
žimus pusę dienos, už pusę dolerio, o kitą kartą nunešti 
senos ponios valizą, už ką gavo dvidešimts penkis cen
tus. Tokiu būdu keletą naktų jis galėjo užsimokėti už 
pernakvojimą-, ypač kad tose naktyse lauko būtų prisiėję 
visiškai sušalti, be to gi—tas gelbėjo rytais nusipirkti 
laikraštį ir, peržiūrėjus, kur reikalauja darbininkų, jis 
skubindavosi tenai, kuomet kiti jo sanlenktininkai, gog- 
linėdami, tykojo, kol kas perskaitęs laikraštį numes. Bet 
po teisybei, tai pasirodė, kad j ieškant darbo iš laikraš
čių, mažai kas naudos būna, nes tiktai daug brangaus 
laiko sugaišini ir bjauriai nusivaikščioji. Pusė tokių 
paskelbimų tai tik apgavystė visokių įstaigų, kurios 
tyko išnaudoti j ieškančius darbo nežinėlius. Jeigu 
Jurgis sugaišindavo tik laiką, tai dėlto, kad jis netu
rėdavo nieko daugiau ką veikti. Saldliežuviui agentui

| vieną vietą, o jo pirštai taip greit lakstė, kad takšėjimas 
i šmočiukų viens į kitą, skambėjo kaip greitojo traukinio 
tarškėjimas, kokį galima girdėti naktį miegamajame 
vagone. Žinoma ten darbas buvo nuo šmotų ir kad vai
kas neturėtų laiko dykauti, mašina taip buvo nustatyta, 
kad jis vos spėtų apsidirbti. Trisdešimts tūkstančių tokių 
šmotelių jis perleisdavo kasdien, o devynis ar dešimts 
milijonų į metus, o kiek per visą savo gyvenimą, tai tik 
dievai galėtų pasakyti. Šalę jo sėdėjo darbininkai, pasi
lenkę prie tekilų, nudailinti plieninius peilius mašinomis; 
jie dešine ranka ima peilį iš ragažės, prispaudžia vieną 
peilio šoną prie akmenio, o paskui kitą, pagaliau kai
riąja meta į kitą ragažę. Vienas iš tų darbininkų sakė 
Jurgiui, kad jis nutekina tris tūkstančius peilių kas 
dieną, o ten jau dirbo tryliką metų. Kitame kambary 
buvo pastebėtinos mašinos, kurios ėste ėdė geležines 
štangas, nors ir išlėto jas sudirbdamos: sukapoja, pa
griebia šmotelius, užspaudžia galvutę ant vieno galo, 
aptekina, išpjauja gvintus ir pagaliau išmeta į ragažę 
taip, kad paėmus, jais jau galima mašinas sušriubuoti. 
Iš kitos mašinos išeidavo dešimtys tūkstančių muterkų,| 
kurios tikdavo tiems šriubams. Kitose vietose įvairias 
dalis suleidžia į lovius, pilnus dažų ir sukabina išdžiūti, o 
paskui stričkėmis paleidžia į kitus kambarius, kur dar
bininkai pamargina jas raudonais ir geltonais dažais, 
kad laukuose pjūtės mete dailiau išrodytų.

Jurgio draugas dirbo ant kito aukšto, liejimo sky
riuje ir jo darbas buvo—padirbti formas nuliejimui 
nekuriu mašinos dalių. Jis pildavo juodą smėlį į tam tik
rai parengtą geležinį prietaisą ir jį sandariai sugrųs- 
davo ir atidėdavo į šalį susistovėti, o vėliau jas paimda
vo į kitą skyrių ir pripildavo ištarpintos geležies. Jam 
taipgi mokėdavo nuo šinotų, arba, geriau sakant, nuo 
gerai nusiliejusiu, nes apie pusė jo darbo sugesdavo. 
Jį būdavo galima matyti, drauge su kitais, dirbant, 
tarytum visa virtinė piktųjų dvasių būtų apsėdusi; jo 
rankos mosykuodavo, kaip mašina, jo ilgi juodi plaukai 
išsisklaidę, akys visados įtemptos, prakaitas srovėmis 
bėga nuo jo veido. Ir tas žmogus dirbo taip ištisą 
dieną, visas atsidėjęs padaryti dvidešimts tris centus, 
vietoje dvidešimts dviejų ir pusės per valandą. O kada 
cenzo rašytojai parodė, kiek čia darbininkas padirba, 
džiaugsmingi pramonės kapitonai gyrėsi puotose, kad 
čia darbininkas du kartu tiek turi našumo, kaip kitose 
šalyse. Jeigu mes esame didžiausioji tauta, kokią saulė 
kada nors apšvietė, tai pirmiausia todėl, kad mes darbo 
žmogų pataikome prisiversti skubinti su tokiu įšėlimu. 
Nors, žinoma, yra keletas ir kitų dalykų, kurie padaro 
mus dideliais tarp tautų, kaip, duokime sau, sumos pini
gų, ką mes prageriame; suma pragertų pinigų pasiekia 
bilijoną su ketvirtadaliu dolerių į metus ir kas dešimt
metis toji suma pasidvigubina.

(Bus daugiau)

ALDLD REIKALAI
PROTOKOLAS

Lietuvių Literatūros Draugijos 
12-to Apskričio Metinės Kon
ferencijos, Kuri Įvyko Gruo
džio 18-tą d.,, Scranton, Pa.

Konferenciją atidarė apskri
čio organizatorė 11:30 vai. 
dieną. Pirmininku išrinktas 
P. Šlekaitis, pagelbininku J. 
Klevinskas, raštininku J. T. 
Visockis. Į mandatų komisiją 
išrinkti šie: M. Banelienė, P. 
J. Pabalis ir O. *žiurienė. Į 
rezoliucijų komisiją išrinkti 
šie: J. Klevinskas, M. Radze
vičiūtė ir M. Banelienė.

Pakoi mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, draugas 
J. Klevinskas pasakė labai 
puikią prakalbėlę organizaci
niais ir kitais svarbiais reika
lais.

Mandatų komisijos raportą 
išklausius, pasirodė, kad kon
ferencija neskaitlinga delega
tais, dalyvaują tik nuo šių 
kuopų: Scrantono 6 delegatai, 
Pittstono 2 delegatai, Inker- 
mano 2 delegatai, Plains 2 de
legatai, Wilkes-Barre 2 dele
gatai. Viso tik 15 delegatų 
ir 7 apskričio valdybos na
riai. Neprisiuntė delegatų 
šios kuopos: Binghamton, N. 
Y., tik raštišką raportą; Fo
rest City, Pa., tik raštišką ra
portą ; o kuopos Kingston, 
Plymouth, Nanticoke nepri
siuntė nei delegatų, nei ra
portų. Mandatų komisijos ra
portas priimtas, taipgi konfe

rencijos dienotvarkis priimtas, 
ir susirinkimas pradėjo eit 
pirmyn.

1. Protokolas iš pusmetinės 
konferencijos skaitytas ir pri
imtas.

2. Toliaus sekė apskričio 
valdybos raportai. Raportus 
išklausius, visi likosi priimti.

3. Kuopų raportuose iš vei
kimo pasirodė taip: Pittston 
kuopa veikia vidutiniai, pini
gą turi $15. Ęinghamtono 
kuopos veikimas gana geras, 
finansinis stovis silpnas. 
Scranton kuopos veikla pusė
tinai gera, pinigų turi virš 
$10. Wilkes-Barre kuopos 
veikimas pasitaisęs, pinigų tu
ri apie $20. Plains kp. silpnai 
veikia, pinigų neturi. Inker- 
mano kuopa neskaitlinga na
riais, pinigų turi apie $5. 
Kuopų veikimo raportai likosi 
priimti.

4. Iš apskričio rengimo pra
kalbų maršruto buvo duotas 
raportas. Prakalbos įvyko šio
se vietose: Plymouth, Nanti
coke, Wilkes-Barre, Inker- 
man, Pittston, Scranton, 
Binghamton. (Pastaba: čia 
buvo nutarta duot balsą sve
čiams, kurie radosi konferen
cijoj.)

5. Apskričio reikaluose nu
tarta surengti du parengimus 
dėl apskričio naudos ir buvo 
reikalaujama, kad parengimai 
nebūtų anksti pavasarį arba 
vėlai rudenį. Palikta ant ko
misijos rankų.

6. Buvo nutarta surengt 
pikniką dėl dienraščio “Lais
vės” paramos geriausiu laiku 
vasarą. Taipgi palikta ant ko
misijos rankų.

7. Nutarta pasiųst delega
tą į Taikos Konferenciją, kuri 
įvyks sausio G.-7-8 dienomis, 
1939 metų, Washington, D. C. 
Delegate išrinkta O. žiurienė.

Nutarta atlygint po du do
leriu ant dienos ir kelionės iš- 
kaščius delegatei, ir aukų ant 
vietos tam tikslui atsirado. 
Aukavo šie: J. Ruseckas $1, 
M. Bagužinskas 50c, M. Pa- 
cenkienė 25c.

8. Apkalbant Ispanijos rei
kalus, kadangi apskritis nėra 
turtingas finansiniai paremt tą 
kovą prieš fašizmą, tai nutar
ta ant vietos parinkt aukų. 
Surinkta $3.90.

9. Apkalbant A. Komunis
tų Partijos reikalus, likosi 
nutarta remt visas judėjimas, 
kaip geriausia galint visur.

10. Buvo nutarta ragint A. 
L. Kongreso vietos skyriaus 
komitetą prie geresnio veiki
mo.

11. Buvo skaityta dvi re
zoliucijos, viena Ispanijos 
klausimu, kad nuimt embargo 
nuo tos šalies, kad galėtų lais
vai pirktis reikmenis šioje ša
lyje savo kovoje prieš fašiz
mą; kita rezoliucija — prieš 
Dies komiteto netikusią veik
lą. Rezoliucijos priimtos ir 
bus pasiųsta į reikalingas vie
tas.

12. Centro reikalų nebuvo.
13. Pusmetinė konferenci

ja bus Wilkes-Barre, ir turės
(Užbaiga 5 puslapy j)

pasakojant apie puikias vietas, kokias jis galįs suteikti, 
Jurgis tik pakratydavo liūdnai galvą, sakydamas, ne
turįs reikalaujamo dolerio užsimokėti; jeigu jam pa
aiškindavo, kokius didelius pinigus jis ir jo šeimyna 
gali pelnyti nudažant spalvomis fotografijas, jis tiktai 
prižadėdavo ateiti, kaip turės du doleriu, nusipirkti nuo 
jų reikalinguosius įrankius.

Pagaliau Jurgiui pasitaikė proga iš netyčių susitikti 
su senu pažįstamu, iš tų laikų, kai jis dar unijai pri
gulėjo. Jis sutiko tą žmogų einant jam į darbą milži-

Cleveland, Ohio Lawrence, Mass.
Iš Lyros Choro

Praeitame Lyros Choro su
sirinkime daug kas buvo ap
svarstyta ir užsidėta daug 
darbo atlikti. Na,, tai dabar, 
draugai lyriečiai, tik dirbkim 
visi išvien, nežiūrėkim, kad

niškoje žemės ūkio mašinų dirbtuvėje; pažįstamasis pa
tarė jam eiti drauge ir prižadėjo pakalbėti su bosų, su 
kuriuomi gerai pasižįstąs. Taigi Jurgis ėjo su juor 
sunkiai kojas pavilkdamas, apie keturias ar penkias 
mylias ir, pažįstamojo vedamas, perėjo per minią lau
kiančių pas vartus bedarbių. Jo net kojos per kelius 
sulinko, kada bosas, apžiūrėjęs ir išklausinėjęs jį, pa

kas kitas atėjęs mums padary
tų. Tai HV +nkiu bud

Nusitarėm gauti daugiau 
narių ir pastiprinti chorą. 
Mūsų choro vedėjas Joe Pal- 
ton duoda dovanų tris dolerius

ki

sakė, kad gal ras jam vietą.
Kaip tas .atsitikimas daug reiškė Jurgiui, jis su

prato tik vėliau. Jis pamatė, kad žemės ūkio mašinų 
dirbtuvė buvo viena iš tų, kokias žmogmyliai ir refor
matoriai rodydavo su pasididžiavimu. Ten šiek tiek 
rūpindavosi darbininkais; visos jų dirbtuvės buvo dide
lės ir erdvos, ir įtaisytas buvo restoranas, kur darbi
ninkai galėjo gauti gero valgio už mažą primokėjimą; 
ten net buvo skaitykla ir gerai įtaisytas kambarys, kur 
jų darbininkės merginos galėdavo atsilsėti; o kas svar
biausia, vieta buvo švariai užlaikoma ir nebuvo tokio 
nevalumo, kaip stokjarduose. Diena po dienos Jurgis 
labiau tuos dalykus patėmijo, o tai buvo dalykai, kokių 
jis niekados netikėjo matyti, apie kokius niekad nei 
nesapnavo, taigi, naujoji darbavietė veikiai pradėjo išro- 
dyti jam beveik kaip ir savos rūšies dangus.

Tai buvo milžiniška įstaiga, užimanti šimtą šešias
dešimts akrų žemės, duodanti darbą penkiems tūkstan
čiams žmonių ir išleidžianti per metus tris šimtus tūks
tančių mašinų—didesnę dalį kertamųjų ir pjaunamųjų 
mašinų, naudojamų šioj šaly. Žinoma, Jurgis labai ma
žai matė, kaip jas padirba, nes darbas labai paskirstytas 
taip, kaip ir stokjarduose; kiekviena iš tų šimtų dalių, iš 
kokių susideda kertamoji mašina, padirbamos skyriumi, 
o kai kada viena dalelė pereina per rankas šimtų darbi
ninkų. Ten, kur Jurgis dirbo, buvo mašina, kapojanti 
ir paženklinanti apie dviejų colių keturkampius plieno 
šmotelius; šmoteliai krinta ant didelės dėžės ir. viskas, 
ką žmogaus rankoms reikia atlikti, tai sudėstyti juos

tam, kuris prirašys ne mažiau 
trijų narių prieš sausio (Jan.) 
16, 1939 m. Taip pat ir iš 
centro yra paskirtos trys di
delės dovanos tiem, kurie gaus 
daugiau narių.

Na, tai, draugai, nesnaus- 
kim, nes tai yra uždarbis.

Dar ką, Lyros Choras va
žiuos į New Yorką rugpjūčio 
mėnesį sudainuoti New Yorko 
Pasaulinėj Parodoj drauge su 
kitais lietuvių chorais. Tai 
yra gera proga nuvažiuoti į 
tą didįjį miestą ir pamatyti 
parodą. Visas kelionės išlai
das apmokės choras.

Bet nepamirškite to, kad 
nariai turi būti pilnai duokles 
apsimokėję. Kurie nebus duo
klių apsimokėję ir prisirašys 
prie choro po kovo mėnesio, 
tiems choras neapmokės ke
lionės. Jei norės važiuoti, 
tai galės, bet savo lėšomis.

Tai kurie manote rašytis 
prie choro, prašomi nesivėluo- 
ti.

Dar primenu, kad nepa- 
mirštumėt atsilankyti į Lyros 
Choro šokius pasitikimui Nau-

Iš ALDLD 37 Kp. Susirinkimo, 
Kuris Atsibuvo 18 Gruodžio

Buvo gana svarbių diskusi
jų ir tarimų. Bene bus svar
biausias tarimas, tai kaip su- 
cementuot didesnį draugišku
mą, nes pas mus vis dar jo 
trūksta. Nors “pozicijos” ir. 
“ pozicijos” ir dulkių neliko, 
bet nedrąsa ir apatija vis dar 
maišosi. Todėl nutarėm tu
rėt draugišką bankietą, susi- 
eit draugam ir simpatikam. 
Ir turėsime iš eilės liuosnoriai 
išsireikšt, dėlko dar trūksta 
draugiškumo ir kaip turėt ir 
sucementuot didžiausį drau
giškumą. O po tam prasidės 
paūžimas ir tiek ušim, kolei 
žemė sudrebės ir anglių pri- 
krės, o perkūnas trenks ir 
malkų priskaldys!

Koresp. Biuras.

Pardavė Pusę Miesto
Cardiff, Wales, Anglija. 

Didžponis markizas Bute 
pardavė pusę jam priklau
somo miesto Cardiffo su 
20 tūkstančių namų ir 250 
saliūnų; už tai gavo apie 
$62,000,000. Kita pusė šio 
225,000 gyventojų miesto 
dar liekasi to pono nuosa
vybė.

Kiekvienas miestas 2* 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

eilėmis ir tarpais kitą dėžę pakišti. Tą atlikdavo vienas jų Metų, šeštadienį, gruodžio

atsibus Lietuvių Darbininkų 
Svetainėj, 920 E. 79th St. 
Prašom visus atsilankyti kuo-

yaikas, kuris stovėjo nukreipęs savo akis ir protą į tą 31. įžanga tik 20c. šokiai skaitlingiausiai. Casper.
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Prakalbos
Amerikos 

vietinis

apė- 
laike

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

' bet sukelt pinigų tam draugui, 
daugiau informacijų kreipkitės 
J. Kižys, 29 Endicott St.

(304-306)

VALERIJUS ČKALOVAS, 
žymusis Sovietų oro hero
jus, žuvęs belekiant. Jo 

vardu pavadinta miestas 
ir eilė kitų įstaigų.

nariai. O 
iš jų vei-

1

j

ji

Ketvirtad., gruod. 29, 1938 LAISVE

WORCESTER, MASS

demokratinei šaliai at- 
abu kalbėtojai ragino 
budėti, organizuotis, 

kovas prieš fašizmą,

Gruodžio 18 d.
Lietuvių Kongreso 
skyrius buvo surengęs prakal
bas. Kalbėjo SLA prezidentas 
F. Bagočius ir LDS preziden
tas R. Mizara. Oras pasitai
kė gana prastas, bet publikos 
prisirinko pilna Lietuvių 
tainė.

R; Mizara savo kalboj 
me Lietuvos padėjimą
Smetonos viešpatavimo. Gruo
džio mėnesį, 1926 metais, 
Smetonos šaika nuvertė žmo
nių rinktą valdžią ir per 12 
metų sėdi ant Lietuvos žmo
nių pečių. Daug Lietuvos 
liaudies sūnų ir dukterų, kovo
tojų už laisvą demokratinę 
Lietuvą, už šviesesnį rytojų 
Lietuvos liaudžiai, žuvo nuo į 
fašistinių budelių rankos. O 
šimtai jų laipsniškai žudomi 
tarp kalėjimo sienų. Toks 
Smetonos valdžios teroras, 
varžymas kiekvienos pažan-, 
gesnės minties silpnina Lietu
vos nepriklausomybės išlaiky
mą, kuriai gręsia didelis pa
vojus.

Bagočius savo kalboj gana 
plačiai apėmė dabartinę situa-. 
Ciją pasauline plotme. Grę-, 
siančiam fašizmo pavojui kiek- į 
Vienai 
remti 
visus 
remti
vienytis Amerikos lietuviam į 
stambų, veikimą reikalavimui 
demokratinės valdžios Lietu-' 
voj, kuriai Lietuvos žmonės ir 
Amerikoj gyvenanti lietuviai i 
pasitikės, tik tokia valdžia ga-! 
lės suvienyti visus išlaikymui 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Šioj dvasioj vienbalsiai priim
ta rezoliucija.

Aukos Amerikos Lietuvių 
Kongreso Darbui

Po 50 centų aukojo: K. 
Dirvelis, Z. Dvareckas, F. Pe- 
trauskas, A. Bernotą • ir. O 
Bonionis; ] 
nė, J.' čekavičius, 
jus, Draugas, P. Butkiavičia,
J. Daugėla, J. Miškinienė, F. 
Mazurka, B. Mizara, K. Kosu- 
lis, V. Jančius, J. šiupėnas, Z. 
Juška, P. 
Trasikienė, 
Jurčius, P. 
nas, N. J.
K. Sukackienė, 
ta $12.46.
šiem ačiū už aukas ir skait- 
liųgą atsilankymą.
Rezoliucija, Vienbalsiai Pri
imta Amerikos Lietuvių Kon

greso Skyriaus Prakalbose, 
Gruodžio 18, d., 1938 m.,, 

Worcester, Mass.

Mes, 400 Worcesterio lietu
vių, susirinkę masiniam mi
tinge, gruodžio 18, 1938, Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St., imam domėn, kad dabar
tinė Lietuvos valdžia, su ne
linktu prezidentu Smetona 
priešakyj, laike savo 12 me
tų viešpatavimo ant Lietuvos

Hartford, Conn.
Įspūdžiai iš Metinių Susirinki

mų ir Kitų Veikimų
Gruodžio 18 d. atsibuvo 

Liet. Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinės Draugijos metinis susi
rinkimas. Susirinkime narių, 
dalyvavo daugiau, kaip šim
tas, ir visi pakeltus klausimus 
svarstė šaltai.

Valdybon ateinantiems' me
tams išrinko šiuos narius: 
pirmininku K. Vilkas, jo pa- 
gelbininku A. Griškevičius, 
užrašų raštininku J. Kazlaus
kas, finansų raštininku J. Va
siliauskas, iždininku A. Kli
mas. Visi gabūs 
pasekmės pasirodys 
kimo.

Šoki-' Įvyks šeštadienį, gruodžio 31 .d., 25c, prie durų 30c, šokiams 25c.
- ■ Lietuvių Tautiško Namo apatinėj Grieš Lindy’s Orkestrą. Durys at-

... svetainėj, kampas Vine ir N. Main daros 4:30 vai., lošimas 5 vai. vak.
Partijai liks keliolika do- Sts. Koncerto pradžia 7 v. vak., va-Širdingai kviečiame vietos ir apy-

karienė 8 vai. vak., šokiai tęsis iki linkės lietuvius, kaip jaunus, taip ir 
vėlai 1939 metais. Kas metai Lietu- senus dalyvauti ir linksmai praleisti 
vių Taut. Namo Draugovė duoda laiką. — Kom.
gerą bankietą, kurie ateis bus užga- ------------------
nėdinti. Įžanga tik $1.00. — Kom. i SO. BOSTON, MASS.

' Kadangi Literatūros Draugijos 
moterų parengimas, kuris buvo

Orkestra buvo gera.
kai skirstėsi pilnai pasitenki-j 
nę.
lerių pelno. Nemunas.

A.L.D.L.D. REIKALAI
(304-305)

bę. Tokios valdžios mes rei
kalaujame. Taipgi mes reika
laujame tuojaus paliuosuoti 
priešfašistinius politinius kali
nius.

Taipgi pasiųsta telegramos 
j Washingtona šalies prezi
dentui ir sekretoriui su prašy
mu nuimt embargo nuo Ispa
nijos respublikos ir uždėt ant 
agresorių šalių. Report.

prie LDS 
kuopos rengiamų Dr. Kaškiau- 
čiui prakalbų, kurios bus sau
sio 8 d., 1939 metų. Permai- 

1 nė vienų konstitucijos para
grafą, pagal kurį nariui pa
pildžius saužudystę, neišmokė
davo jo šeimai jo pomirtinės. 
O dabar bus išmokama, ne
žiūrint, kokia mirtim narys 
mirs.

(Tąsa nuo 4 pusi.)
būt balandžio mėnesyj. O me
tinė konferencija bus lapkričio ; 
mėnesyj.

Nauji Įnešimai
1. Buvo įnešta išmokėt vi

sas bilas, kurios ir buvo išmo
kėtos .

2. Nutarta auka dėl “Dai
ly Workerio” $5.

3. Į naują valdybą išrink
ti šie nariai: M. Banelienė, M. 
Radzevičiūtė, O. žiurienė, R. 
Sandargienė, M. Bagužinskas, 
J. Kliučinskas, J. T. Visockis; 
alternatai yra šie: J. Klevins- 
kas, M. Pacenkienė, M. Ber
notienė, V. Botyrienė.

Konferencija baigėsi ketvir
tą valandą vakare.

Konferencijos raštininkas,
J. T. Visockis.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia puikią tur

kių vakarienę Naujų Metų dienoj, 
sausio 1 d., 7 vai. vak., LDP Kliube, 
408 Court St. Pats Bangos Choras 
išpildys dalį koncertinės programos 
su visa eile populiariškų 
dainų. Taipgi dainuos
maitė iš Brooklyno ir kaip girdėjo- 

■ me dainuos mums ir Antanas Viš- 
• niauskas iš Bayonne. Bus ir kitų 
! surprizų. Dalyvaus pas mus brook- 
lyniečiai, bayonniečiai, lindeniečiai 
ir kitų kolonijų svečiai. (304-306)

garsintas būsiant gruodžio 31 d., 376 
Broadway, dėl tam tikrų priežasčių 
neįvyks, tad “turke,” kuri yra lei
džiama paramai d. Gasparo, sugrįžu
sio iš Ispanijos karo lauko, bus iš
leista LDS bankiete, sekmadienio 
vakarą, sausio 8 d. Todėl visi, kurie 
turite minėtus tikietus, eidami į 
LDS parengimą atsineškite ir daly
vaukite laimėjime “turkės.” — Mo
terų Komitetas. (304-305)

S 1939 Metų Kalendoriai
liaudies

Aldona Kli-

WORCESTER, MASS.
Visi apskričio draugai tėmykite:; 

Aido Choras rengia didelius šokius' 
sausio 2 d. Pradžia 5 vai. vak. ir tę
sis iki 12 vai. Visas pelnas bus ski-į 
riamas drg. Juozui Sakalauskui, ku-‘ 
ris turi eiti ant kitos operacijos dėl 
rankos. Aido choras prašo visų' 
draugų ir draugių prisidėt ir pagcl-

Dėl 
pas;

SKAITYTOJŲ BALSAI

pasaulio žiniom.

Prie kapitalistinės valdžios 
sergantiem ir sužeistiem darbi
ninkam nuolatinis gyvenimas 
prieglaudos namuose yra labai 
įkirus ir nuobodus. Jei sergan
čiuosius ir sužeistuosius aplan
ko darbininkiškas laikr. “Lai
svė,” kuri kasdieną kalbasi su 

viso pasaulio darbininkais, gina 
jų reikalus ir prisideda prie ko
vų, • tai ir prieglaudos namų 
gyventojam netaip nuobodu. 
Mes, skaitydami darbininkų 
dienraštį “Laisvę,” interesuoja- 
mės telpančiais moksliškais ra
štais ir viso
Džiaugiamės, kad su kiekviena 
diena po visą pasaulį darbinin- 

! kų judėjimas prieš išnaudoto- 
P°.??C: M- žūkie-.jus vis labiau ir labiau kyla,

> II. Ausie- į darbininkai su kiekviena diena 
vis daugiau atsiekia laimėjimų. 
Matom greitai augantį darbi
ninkų judėjimą, tvirtėjant dar
bininkišką spaudą ir skleidžian
tis po visą pasaulį darbinin
kuose apšvietai ir susipratimui.

Alės manome, kad nėra abe
jonės, anksčiau ar vėliau, dar- I

i bininkai prieš išnaudotojus ko
vą laimės ir įsteigs visam pa
saulyj darbininkų valdžią, to
kią, kaip Sovietų Sąjungoj, 
kur nėra darbininkai skriau
džiami, nei tautos persekioja
mos. Prie darbininkų valdžios 
darbininkų sveikata ir darbe 
apsauga bus daug geriau ap
saugota. Tuomet žymiai bus 
mažesnis, sužeistųjų ir sergan
čiųjų skaičius. Jei katruos to
kia nelaimė patiktų, tai jie prie 
darbininkų valdžios bus daug 
geriau užlaikomi ir prižiūrimi. 
Sužeistųjų ir sergančiųjų gyve
nimas, kad ir prieglaudos na
muose, prie darbininkų valdžios

Adomavičius, A.
A. Pilkauskas, 

šiušąs, F. Petkū- 
Kudarauskas, M.

Viso surink-
Rengėjai taria vi-

žmonių prieš didžiumos valią, ! nebus toksai įkirus ir nuobo- 
varžo kiekvieną laisvesnį žodį, 1 dus, kaip prie kapitalistinės su- 
gpaudą, veiksmą, kurie 
daugumos Lietuvos žmonių ir 
jos nepriklausomybės išlaiky-' ventojai nuoširdžiai ačiuojame 
xno naudai. Ir nežiūrint, kad i “Laisvės” redakcijai ir admi- 
žiandien Lietuvos nepriklau- ■ nistracijai už siuntinėjimą 
gomybei gręsia itin rimtas pa-1 mums dienraščio veltui. Mes 
vojus, Smetona, vieton vienyti čia gauname ir visas Amerikos 
Lietuvos gyventojus už gyni- lietuvių darbininkų laidos kny- 
tną Lietuvos nepriklausomy- gas ir -------- , ------
b§s, suvaržo tokius pasireiški-; prieglaudoj gyvenanti lietuviai 
mus iš Lietuvos gyventojų pu- visi noriai skaito tuos laikraš- 
sės, ir šimtus geriausių Lietu- čius ir knygas. Už išleidimą to- 
vos kovotojų laiko kalėjimuo- kių naudingų ir patraukiančių 

knygų, tariame Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centrui nuo
širdų ačiū.

Linkime “Laisvės” redakci
jai ir administracijai linksmų 
ir sėkmingų naujų metų. Linki
me linksmų naujų metų ir vi
siem darbininkų spaudos rėmė
jam ir į ją rasėj am.

Prieglaudos namų gyventojai 
Warrensville, Ohio.

A. Bunnell, 
City Infirmary, 

Warrensville, Ohio.

yra puvusios sistemos.
Mes prieglaudos namų gy-

se. <
Mes pasižadam teikti mora

lę ir materialę pagelbą Lietu
vos žmonėm, kovojantiem už 
atsteigimą demokratijos civi
lių laisvių Lietuvoj ir prieš iš
laukinius užpuolikus ant Lie
tuvos nepriklausomybės.

Mes taipgi matom, kad tik 
demokratiška visų partijų 
Valdžia galės sumobilizuoti 
Lietuvos gyventojus ir užru- 
bežiuose gyvenančius lietuvius 
gint Lietuvos nepriklausomy-

žurnalą “Šviesą.” šioj
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Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

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

—O----
Gruodžio 12 d. buvo ALDLD 

68 kuopos metinis susirinki
mas. Susirinkime narių daly
vavo neperdaugiausia, • valug 
didumo kuopos. Aplamai paė
mus, iš valdybos ir komisijų 
raportų pasirodė, kad šiais 
metais kuopa nemažai prisi
dėjo su savo darbais, paren
gimais, kurie įvyko dėl įvai
rių darbininkiškų reikalų. 
Taipgi ir pati kuopa turi pil
nai užsimokėjusių narių 81. 
Finansiškai stovi irgi neblo
giausia. Drg. J. Margaitis ir 
šiam susirinkime perstatė vie
ną jaunuolį į kuopą. Tai tu
rėtų pavyzdį imti iš jo ir visi 
kiti nariai.

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

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia puikų ban-' 

kietą pasilikimui Naujų Metų. Įvyks , 
šeštadienį, gruodžio 31 d., 7:30 v. v.,' 
15-17 Ann St., Harrisonc, Labor Ly-1 
ceum Svetainėj. Bus šokiai, gėrimai ■ 
ir užkandžiai. Įžanga 15c. — Kvie
čia Komisija. (304-305)

yra pažymėtos ir Lietu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

LLD 84 kp. rengia šaunų balių 
naujų metų pasilikimui, įvyks šešta- prasidės. Įžanga 
dienį, gruodžio 31 d., Bakanausko1 
Svet., 62 Lafayette St. Pradžia 7 v. 
v. Grieš Minaeff Orkestrą, ameriko
niškus ir lietuviškus šokius. Įžanga 
tik 25 centai asmeniui. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti šiame 
puikiame parengime. ( 303-304)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, sausio 8 d., įvyks 

delis parengimas, Liet. Svet., 6835 
Superior Ave. Ruošia ALDLD 22 kp. 
Bus sulošta labai juokinga komedi
ja, kokios Clcvclando lietuviai ne
buvo dar matę. Bus dainų, juokų ir 
daugiau pamarginimų, vėliaus šokiai 

iš anksto bilietas

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

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. priešmelinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, gruo
džio 30 d., 7:30 v. v. Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Visi na
riai ir narės privalo būtinai daly
vauti, nes bus daug svarbių reikalų, 

suteikta pagelba politiškų ka- — Sekr. v. J. K. (304-305)
linių šeimynoms.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Ūkėsų Kliubo, kuriuomi prašė 
paskolos statymui svetainės. 
Po trumpam apkalbėjimui, vi
si pilnai pritarė. Bet kadan
gi ižde pinigų mažai randasi, 
tai sumanė surengti balių su 
šokiais, kuris atsibus sausio 
21 d. Pelnas bus vien tik 
dėl paskolos. Tai gražus pa- 
vyzdis ir kitoms mažesnėms 
organizacijoms.

Valdyba likosi išrinkta ki
tiems metams iš šių draugų ir 
draugių: organizatorium P. 
Giraitis, finansų raštininku B. 
Mulerenka, iždininke O. Gi- 
raitienė, knyge O. Rudžinskie- 
nė; užrašų raštininkas buvo 
padavęs rezignaciją, bet nie
kam neapsiėmus, pasiliko lai
kinai tas pats, drg. J. Mar
gaitis, mūsų geriausias vaji- 
ninkas.

Buvo skaitytas laiškas iš 
dienraščio “Vilnies” ir 
vienbalsiai priimtas, 
prisitraukti 15 egzempliorių 
kalendoriaus.

Pats susirinkimas buvo tvar
kus. Tiktai tiek turiu paste
bėti, kad nekurie nariai labai 
nenori organizacijai veikti. 
Viena, nesilanko į susirinki
mus; o antra — kai prisieina 
rinkti valdybą arba kokias ko
misijas, tai praleidžiama ne
mažai laiko, kol juos prikal
bina apsiimti. 

—o—
Parengimas 
d. buvo su

su šokiais dėl 
lietuvių komu-

Nutarė paaukoti iš iždo $2 
Kalėdų fondan, per kurį bus

WILKES-BARRE P,A.
Gruodžio 31 d., AKP vietos Sek

cija rengia labai puikų bankietą , 
naudai Daily Worker. Bus Workers ' 
Circle Svet., 62 S. Hancock St. Pra- Į 
džia 8 vai. vak. ir trauksis iki ??? 
1939 m. Čia bus dainų, gera muzika, 
valgių ir gėrimų, taipgi visokių juo
kų. Įžanga tik 25c asmeniui. Baig
iam senus metus ir pasitikim nau
jus linksmai tarp daugelio savo 
draugių ir draugų. Kviečiame visas 
ir visus. — Rengėjai. (304-306)

MINERSVILLE, PA. ,
LDS 158 kp. ruošia vakarienę 

(Pig Roast) ir šokius, įvyks šešta
dienį, gruodžio 31 d. Citizens Club 
Hall (Workers Hall), kampas 3rd ir 
South Sts., pradžia 8 v. v. Įžanga 
50c. Visi vietiniai ir iš apylinkės 
esate kviečiami linksmai praleisti 
vakarą šiame parengime. (304-305)

SHENANDOAH, PA. '
Kaip kitais praėjusiais metais, 

taip ir šiemet ALDLD 17 kp. ren
gia tą didelį Naujų Metų parengi- 
mą-bankietą.. Įvyks gruodžio 31 d., 
Mainierių Svet., pradžia 8 v. v. Va
karienė 9 vai. vak. Šokiams grieš 
viena iš geriausių orkestų iš 12 ka- 
valkų. Įžanga $1.00. Kviečiame vic-

likosi įos jr apylinkes lietuvius susirinkti 
Nutarė ir linksmai praleisti laiką, tuomi 

paremsime apšvietos ir kultūros or
ganizaciją. (304-305)

MONTELLO, MASS.
Bankictas, Koncertas ir šokiai

Rengia Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė paminėjimui 25 mėtų su
kaktuvių ir laukimas Naujų Metų.
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padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gleninore 5-6181

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Darbininku Kalendorius

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VARPO KEPTUVE'P

Išėjo 1939 Metams
Siųskite Užsakymus DabarPasekmingas

Gruodžio 10 
rengtas balius 
naudos vietinės 
nistų frakcijos.

Prisirinko labai gražios pu
blikos. Buvo nemažai ir iš 
jaunuolių. Daugiausia iš jų 
Laisvės Choro nariai. Tai iš- 
tikrųjų smagu atžymėt, kad 
mūsų jaunuoliai veikia nevien 
tik kultūriniam darbe, bet ne
užmiršta savo atsilankymu pa- 
remt ir brangiausios darbinin
kų klasės partijos, kuri kovo
ja už dabartinį ir ateinantį 
pagerinimą būvio.

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

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

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

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

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

Rūgšti ruginė, saldi rugine, 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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį Ir kalnas.

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

Ką Sako Kovotojai 
Apie Ispaniją?

LaGUARDIA KALBĖJO 
STUDENTAMS

Paskutinį kartą norime pri
mint visiems “Laisvės” skai
tytojams, jog ką tik sugrįžusio 
iš Ispanijos kovotojo Vytauto 
Zablacko sutiktuvių masinis 
mitingas-prakalbos įvyks šį 
vakarą, ‘ ketvirtadienį, gruo
džio 29, Brooklyn Central 
Palace didžiojoj salėj, 16 
Manhattan Avė., Brooklyne, 
prie pat Broadway. Įžanga 
nemokamai.

Vytautas, sykiu su Charles 
Young-Yušu, buvo išvykęs Is
panijon pirmomis dienomis ge
gužės mėnesio, 1937 metais. 
Charles sugrįžo apie porą 
mėnesių atgal. Vytautas 'su
grįžo gruodžio 20-tą, šių me
tų. Per tuos su virš pusan
trų metų jam teko daug per
gyventi, patirti, pamatyti. Jis 
dalyvavo didžiuosiuose mū
šiuose Aragon, Huesca, Ter- 
ruel ir Ebro frontuose.

Kaip Ispanijos liaudis kovo
ja už laisvę? Kaip į šį karą 
žiūri ispanas kareivis, papras
tas darbininkas, miesto gyven
tojas? Kaip ispanai žiūri į

amerikiečius ? Ko jie laukia ir 
prašo iš amerikiečių ?

Virš minėtus ir daugelį ki
tų klausimų išaiškins Vytautas 
Zablackas ir Charles Young, 
brooklyniečiai lietuviai jau
nuoliai, kurie patys sykiu su 
ispanais daugelį didžiųjų, ko
vų pergyveno ir gerai pažįsta 
jų troškimus, reikalavimus. 
Vytautas kalbės lietuviškai, o 
Ch. Young—angliškai.

Taipgi kalbės J. Siurba, 
LDS Centro sekretorius.

Aido Choras, kurio Vytau
tas buvo veikliu nariu prieš iš
vykstant Ispanijon, pasitiks 
sugrįžusį savo draugą ir pa
linksmins susirinkusią publiką 
gražiomis dainomis.

Dalyvaukite. Išgirskite pir- 
marankes žinias apie Ispanijos 
padėtį vėliausiais laikais ir 
tuo pat sykiu duokime audrin
gas sutiktuves sugrįžusiam 
jaunam kovotojui.

Lietuvių Komitetas 
Gelbėjimui Ispanijos 
Demokratijos.

Margaretes Buivydaites 
Vestuvės

Išgadinta Žmonelė 
Jieško Perskyrų

Pereitą pirmadienį Margare- 
ta Buivydaitė ištekėjo už 
Francis Carey, jauno airių kil
mės newyorkiecio. Sutuoktu
vės įvyko šv. Teresos bažny
čioj, Brooklyne. Jų palydo
vais buvo J. Stenick ir Lea 
Kairytė. Jauniesiems pagerbt, 
jaunosios motina Anna Įlųivy- 
dienė suruošė smagų bankietą 
savo namuose, 294 Union 
Avė., kur dalyvavo apie 50 
svečių-viešnių, didžiuma lietu
vių, taipgi jaunojo draugų.

Po bankieto, jaunieji išvy
ko medaus mėnesio. Sugrįžę, 
apsigyvens kartu su Margare- 
tos motina.

Margaret iš profesijos yra

Užvesdama vedyboms pa
naikint bylą, Mrs. M. M. Phi
lippi, jaunamartė, liudijo, kad 
už trijų savaičių po ištekėji
mo jos vyras ją išbudino 3 vai. 
naktį. Atidarius mieguistas 
akis, ji pamačius vyro keistą 
išžiūrą, o dar labiau nustebus 
ir 'nusigandus jam pradėjus 
pasakot, jog jis išradęs puikų, 
būdą palaidot įnirusiems—jū
rų dugne. Paskiau ėmęs taukšt 
apie nudizmą ir lyties laisvę. |

Ji daugiau neužmigus. Rytą 
ji sužinojus nuo vyro draugo, I 
kad jis buvęs sužeistas, buvęs 
Rockland Sanatorijoj ir kad 
jinai jau ne pirmoji žmona, 
kaip ji manius iki tol.

slaugė, baigusi mokslą apie 
metai atgal. Dirba Brooklyn© 
Žydų ligoninėj. Prieš išeida
ma mokyklon buvo veikli ai- 
dietė ir scenos mylėtoja. Jau
nasis studijuoja žumalizmą. 
Šiuo tarpu dirba vienoj iš di
džiųjų New Yorko departmen- 
tinių krautuvių.

Linkime laimingo šeimyni
nio gyvenimo. Rep.

Areštavo Tris Kaltinamus
Po švenčių pertraukos, de

vynios federalės, valstijos ir 
apskričio įstaigos vėl ėmėsi už 
darbo tęsti tyrinėjimą Mc
Kesson & Robbins vaistų fir
mos skandalo. Pirmų 12 va
landų veiklos pasėkos buvo 
tokios:

Areštuota trys' asmenys, 
kaltinami grąsinę ir “panau
doję paštą suktybėms.” Taip
gi paskelbta, kad bus daugiau 
areštų.

Surasta, kad Philip Musica,

Mūsų Laikų Beprotybė
Antradienio vakarą, Ritz- 

Carlton viešbutyje, ponia 
.Frederic Watriss iškėlė savo I
dukrelei Brendai Frazier puo
tą įvesdinimui “aukštojon” 
d raugi j on. O toj draugijoj ji
nai ūžė jau nebe nuo šian
dien, bet nuo pradėjimo 
vaikščiot ir bile ką suprast.

Puotai išleista $50,000, ži
noma, neįskaitant pačios pa
naitės ir ponios parėdų.

Panaitė jau esanti apie 4 
milionų dolerių savininkė. Tai 
“sunkiai dirbo ir taupino!”

Tuo pat sykiu, kada ponai 
ruošėsi puotai, tik už 15-kos 
blokų nuo tos vietos, kita jau
nuolė, 20-ties metų motina, 

■ Mrs. Margaret Cardinale, 
rengėsi nusinuodyt gasu, nes 
pas juos nieko, net binzų ne
beliko Kalėdų pietums ir po 
Kalėdų. Pas juos randasi 16 
mėnesių sūnelis ir ji neužilgo 
laukiasi kito kūdikio. Bedar
bis jos vyras dėjo pastangas 
parduot langų užlaidas, kad

Kalbėdamas 4-tai Amerikos 
Studentų Unijos metinei kon
vencijai, majoras LaGuardia 
atsišaukė į apie 1,000 dele
gatų ir svečių organizuotis 
aktyvei paramai politinės ir 
ekonominės demokratijos. Sti
priai pabrėžė reikalą vienybės 
tarp darbininkų, farmerių ir 
progresyvių, kad pasukt val
džia tarnaut liaudžiai.

Majoras pareiškė, kad “stu
dentai privalo pašvęst daug 
laiko ir mintijimo savo pačių 
ateičiai, kas reiškia ateičiai 
šalies, ir turi priimt taktiką, 
kuri žinoma kaipo duodanti 
geriausias pasekmes.”

Jis taip pat nurodė, kad 
mūsų sistemoj reikalinga ir 
permainų, sakydamas:

“Mūsų dabartinėj, arba šio 
momento, sistemoj, atrodo, 
kad jaunimo vienatinė viltis 
tėra pasent ir gaut senatvės 
pensiją, o tas nei patraukia, 
nei pageidaujama.” Jis sa
ko, kad “mūsų ekonominėj 
sistemoj reikia .pataisų,” ku
rios duotų jaunimui progą, 
kol jauni.

Majoras nurodė, kad tam 
galimybes duotų ankstybesnis 
pasitraukimas valdininku iš 
Civilės Tarnybos, pravedimas 
Vaikų. Darbo Pataisos, trum
pesnės darbo dienos ir savai
tės ir abelnai socialės gero
vės įstatymai.

Kur Linksmiausia Laukt 
Naujų Metų?

Jau tik kelios dienos. Bū
kite prisirengę ateit pas aidie- 
čius sulaukti Nauju Metų. Bū
kite linksmi, pasišokite prie 
geros George Kazakevičiaus 
orkestros. Valgių ir gėrimų 
bus visokių. O kas geriausia, 
tai bus leidžiama ant išlaimė- 
jimo trys dovanos. Nepamirš
kite nusipirkt tikietus iš ai- 
diečių.

Balius įvyks gruodžio 31-mą, 
8 valanda vakare, “Laisvės”V 7
svetainėj, 419 Lorimer Street. 
Įžanga bus tik 40c.

Viešbučių Darbininkai 
Svarstys Sutartį

Viešbučių darbininkų unijų, 
AF of L, nariai ketvirtadie
nio vakarą susirinks į Man
hattan Center svarstyt pirmą 
algų ir valandų sutartį vieš
bučių industrijoj. Sutarčiai 
pamatinis dokumentas pasira
šyta tarp Viešbučių Amatų 
Tarybos, kurią sudaro šešių 
unijų atstovai, ir tarp Hotel 
Association, viešbučių savinin
kų organizacijos, atstovų.

Susitarimo prieita po 11 
mėnesių derybų, kurios daug 
sykių, buvo pertrauktos ir pa
staraisiais laikais paskubintos 
unijistų įgaliojimu viršininkus 
“imtis žingsnių, koki bus rei
kalinga-.” Kitais žodžiais, uni
ja rengėsi streikui.

Sutartyje įrašyta algų pa
kėlimas po $1 į savaitę nuo 
15-tos šio menesio ir po $1 nuo 
liepos 15-tos, 1939 m., taip
gi nustatoma minimum algų 
skalė.

Komunistų Partijos N. Y.
Valstijos Komitetas rengia
šaunų Naujų Metų sutiktuvių 
vakarą, užvadintą “Raudonų
jų Indijonų” šokiais. Jie bus 
Manhattan Center, 34th St. 
ir 8th Avė., N. Y. Salė talpina 
6,000 publikos. Turės įdomią 
programą, kurioj dalyvaus na- 
cionaliai garsūs artistai.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai; gali

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7171

BŪKITE SAUGŪS!
Pereitais metais, apart kitų 

žymių dalykų, kilo nepapras
tas susidomėjimas saugumo 
problema. Buvo suprasta ir 
dabar griežtai tebesilaikoma 
supratimo, kad viltis prašalin
ti važiuotės nelaimes glūdi vi
suomenės susipratime tuo 
klausimu.

Prašalint auto nelaimių, 
skerdynę pagelbėtų, jei kiek-j 
vienas asmuo, sutikdamas 
Naujus Metus, pasižadėtų lai
kytis ir laikytųsi sekamų, pa
matinių principų, būtinų sau
gumui :

Mandagumo — vairuoda
mas ar eidamas pagalvotų ir 
apie kitus; būtų atsargus; iš
moktų ir suprastų važiuotės 
taisykles; išsilavintų geriau 
vairuot; naudotųsi logika su
sidūrus su netikėtom sąlygom; 
kooperuotų kaipo atskiras

Dienos Algos Dovanomis
■ Galėtų Išbudavoti 

Kom. Partiją
Komunistų Partijos vajus 

sukelt 280 tūkstančių dolerių 
New Yorko Valstijoj dar ne
pasibaigė, nes dar nesukelta 
reikiama suma, be kurios par
tija negalės pravest reikiamų 
mokyklų, spaudos ir masinio 
švietimo.

Nurodoma, kad iš 105,000 
balsų, paduotų už Amterį per
eituose rinkimuose, tik 5,000 
gauta aukštutiniame New 
Yorke (up state), kur nėra 
arba visai mažai tėra partinių 
mokyklų, kur neprasiplatinu
si darbininkiška spauda. O 
viso to įsteigimas reikalauja 
lėšų.

Komunistų Partija primena 
visiems su Naujais Metais no
rintiems padaryti gerus invest- 
mentus darbininkų judėjimui, 
pradėti tai su dienos alga Ko
munistų Partijaj.

Lietuviai, kurie išgalėtų die
nos algą ar nors kiek paau
koti Partijai, prašomi savo 
auką priduoti per Lietuvių 
Komunistų Kuopą, kuri laiko 
savo susirinkimus “Laisvės” 
salėj kas pirmadienis (švenčių 
laikotarpiu įvyksta trečiadie
niais, Pil. Kliubo mažojoj sa- 
lėj. K. P.

Pratęsia Cigaretu Taksus
Miesto Sąmatų Tarybos po

sėdyje, pereitą ketvirtadienį, 
nutarta pratęsti cigaretų tak-' 
sus—po 1 centą nuo pakelio. 
Manoma *iuo būdu gaut apie 
pusaštunto miliono dolerių šal
pos reikalams. Pratęsiama iki 
birželio 30-tos. Po to vėl bus 
svarstoma iš naujo.

Harwey ir Lyons balsavo 
prieš šiuos taksus, bet jie kar
štai stojo už palaikymą politi
kieriams guštų apskričiuose. 
Tų guštų panaikinimas sutau- 
pintų miestui nuo $40,000 iki i 
$1,000,000 į metus.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir sale del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET
. BROOKLYN, N. Y.

kuris kaipo F. Donald Coster 
vadovavo $86,000,000 vaistų 
firmai, bandė gaut bankui 
Čarterį.

Surasta, kad Musica-Coste- 
ris naudojo daugiau negu vie
ną popierinę korporaciją sa
vo suktybėse.

Areštuoti yra Walter R. 
Cragg, advokatas, buvęs Sing 
Sing kalėjime už suktybes ir 
po to netekęs advokato teisių, 
taipgi brolis ir sesuo Joseph 
ir Marie Brandino, brookly
niečiai. Jie kaltinami gyvenę 
iš grąsinimais gautų pinigų. 
Ketvirto įkaitintų tebejieško.

gaut pinigų maistui, bet ne
pavyko. Vyrui išėjus, ašaro
dama, ji atidarė gasą. Atė
jus aplankyt jos motina rado 
ją apsvaigusią ir pašaukė 
greitąją pagelbą, kuri jauną 
motiną ir kūdikį išgelbėjo.

Visgi pas mus nėra saiko ir 
tvarkos gyvenime, kada saujai 
cilinderiuotų, uodeguotų, dei- 
mantuotų ponų galima per 
naktį praūžti $50,000 neva 
pagarbai vienos jaunuolės, 
kuomet tūkstančiai šalies jau
nuolių randasi ant pražūties 
kranto dėl stokos paprasčiau
sio maisto ir pasilinksminimo.

J. D.

vairuotojas ar pėstininkas su 
organizuotai besistengiančiais 
padaryt vairavimą ir vaikšti
nėjimą saugiu.

Trafiko Stotis “K.”

Vikrikas Susitarė su Unija
Pagal duotą unijai pažadą 

prieš šventes, p. Vikrikas, sa
vininkas bučernės - grosernės, 
123 Grand St., trečiadienį pa
sirašė sutartį su unija. Buvu
sio darbininko ir savininko su
tikimu, pirmiau dirbęs darbi
ninkas nebegrąžintas darban, 
tačiau naujasis darbininkas 
yra unijistas, krautuvė liekasi 
unijos žinioje. Rep.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GARSINKITCS “LAISVE fĖ“

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.•
Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuves kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji.

Mes patys paimame ir patys pristatome rakandus.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

Tel. Evergreen 7-2875 L-1870

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

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
 Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.




