
KRISLAI
“Melagių Tauta.” 
Užburtame Rate, v-
Gražiai Darbuojasi.
Kodėl Neatsilyginate?
Maršrutas.

Rašo A. B.

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

THE LITHUANIAN DAILY
Fašistų “Vienybė” (gr. 28 d.) 

sako:
“Lietuvoje žmonės, ypač kai

miečiai, turi suprasti, kad de
juodami ir nuolatos skųsdamies 
jie ne tik žemina savo, bet ir 
savo valstybės vardą. Bet ame
rikiečiai turėtų suprasti, kad 
tie visi dejavimai ir nusiskun
dimai yra keleriopai perdėti.”

Vadinasi, Lietuvos žmonės 
meluoja, kai guodžiasi savo 
vargais. O jie juk sudaro tau
tą. Taigi, pagal “Vienybę,” mū
sų tauta yra melagių tauta!

Šitaip į lietuvių tautą žiūri ir V 
Lietuvos tautininkai. Juk “Vie-/ 
nybė” tiktai Smetonos dvasia! 
kvėpuoja. '

Neužtenka to, kad tie žmo- i 
neles neša vargo ir priespaudos 
jungą, bet dar neprivalo skųs- 
ties ir dejuoti! Tuomi jie žemi-/ 
na save ir “savo valstybę.” () 
ta “Vienybės” valstybė yya 
Smetonos diktatūra. Ne kit)<ą 
ji turi mintyje.

“Lietuvos žinios” (gr. 10 d.) 
sako, kad visas Lietuvos kraš
tas esąs įtrauktas į baisu už
burtą ratą ir negalįs iš jo išei
ti.

Kauno dienraštis viešai ne
gali pasakyti, kaip iŠ to rato 
Lietuva galėtų išeiti, nes net 
pranešimai iš Klaipėdos apie 
nazių šėlimą prieš ir laike rin
kimų cenzoriaus suėsti, didelės
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Šėlsta Žiauriausi ir 
Didžiausi Ispanijos 

Karo Mūšiai
Respubiikiečiai Kontr-Ata- 
/ kavo ir Atmušė Fašistus 

Trijose Vietose

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
Segre upės fronte visu 
įnirtimu atakuoja respubli- 
kiečius pro šiaurinį galą 
respublikiečių tvirtumų ei
lės, ties Balaguer, ir pro

Borjas Blancas. Taip fašis
tai stengiasi “plačiomis re
plėmis” apeit tas tvirtu
mas ir užeit respublikie- 
čiams į užnugarį, arba pri
verst juos apleist 
tvirtumas.

Siaučia platesni ir 
resni mūšiai negu bet 
visame šiame kare. Iš fašis
tų pusės veikia 200,000 ka
reivių, tarp kurių yra apie

savo

žiau- 
kada

tuščios vietos puošia tas laik- 100,000 italų fašistų, portll-
raščio špaltas.

Tegul pasitraukia tautininkų 
diktatūra ir Lietuva susiras ke
lią išėjimui iš to užburto rato.

Lietuvos laikraščiai to paša/ 
kyti negali,- mes gi galime it) 
pasakome. y /

* * *
Pastebėjau, kad meno srity

je gražiai darbuojasi Aldona 
Pietariūtė, vvilkes-barrietė. Jai 
ir sekasi. Ji gerai sumokino 
vaidorius suvaidinti komediją 
“Pusseserė Salomėja.” Dabar 
mokina lošti veikalą “Bosienė.”

Aldona yra gabi šokikė taip
gi. Nuo savęs tik galiu jai pa
linkėti tolimesnio pasisekimo 
meno ir kultūros srityje.

Nežinau, kas tie minėtų veika
lų vaidoriai yra. Gerai būtų, 
kad Aldona nesigailėtų čiagi- 
mius jaunuolius vaidybon 
įtraukti. Brooklyne su veikalu 
“Mirtų Vainikas” jaunieji mė
gėjai labai puikiai pasirodė.

Neapsiriksiu pasakęs, kad kai 
kurių jų lietuviška kalba savo 
gražumu toli gražu pralenkė 
daugelio mūsų žilagalvių tėve
lių ir motučių kalbą. 

* * *
Lietuvių Komunistų Centro 

Biuras senokai išsiuntinėjo 
draugams Komunistų Partijos 
lietuvių kalba “Konstituciją.” 
Buvo raginti už ją atsiteisti. 
Pinigai Agitacijos Fondui labai 
reikalingi. Deja, dar tik iš po
ros kolonijų gauti pinigai už 
“Konstituciją.”

Ką daro draugai kitų koloni
jų? * * *

Kalbant apie Agitacijos Fon
dą, vėl reikia draugus paragin
ti, k&d jo neužmirštų. Tas Fon
das pasilaiko tiktai aukomis. O 
esti laikai, kai ištisus mėnesius 
tų aukų visai nesimato.

Draugai pamiršta. Parengi
mų pelną išaukoja įvairiau
siems reikalams, bet neprisime
na Agitacijos Fondo. Pasitaisy
kime ateityje.* *

Vasario mėnesį man prisieis 
patraukti su ilgoku maršrutu. 
Jau susitarta su Pittsburghu, 
Clevelandu, Detroitu ir Grand 
Rapidsu. Tuose miestuose ko
munistai ruoš didelius bankie-

naziu.v

M000 ITALŲ KAREIVIŲ, 
300 JŲ KANUOLIŲ IR 

100 TANKŲ
Barcelona, Ispanija.—Re- 

spublikiečiai atmušė fašistų 
artilerijos, tankų, lėktuvų 
ir pėstininkų šturmavimus 
Balaguer srityje; nukovė 
didelį skaičių priešų.

(Fašistai, iš savo pusės, 
skelbia, kad jie jau prakir- 
tę respublikiečių tvirtovių 
liniją į šiaurius nuo Bala
guer tilto.)

Tremp apylinkėj, toliau į 
šiaurius, r e s p"u b 1 i kiečiai 
kontr-atakavo fašistus.

Seros tilto srityj baubia 
300 Italijos kanuolių* Res- 
publikiečius ties Asentiu 
šturmavo 100 tankų, dau
giausia itališkų. 60,000 italų 
pėstininkų atakavo respub- 
likiečius, mėgindami prasi- 
briaut į Borjas Blancas iš 
pietų vakarų, bet respubli- 
kiečiai juos atmušė. Jie 
taip pat atmetė atgal fašis
tus, kurie grūmėsi linkon 
Cervera, kaip sako United 
Press.

AIRIŲ PREMJERAS DE 
VALERA SVEČIUOSIS 

PAS ROOSEVELTĄ

Washington.—Pagal pre
zidento Roosevelto pakvie
timą, pas jį atsilankys ir 
sausio 7 d. nakvos Eamon 
de Valera, Airijos ministe
ris pirmininkas. De Valera 
atvažiuoja atidaryt Airi
jos skyrių Pasaulinėje New 
Yorko Parodoje.

tus, šaunius koncertus ir, kur 
bus proga, prakalbinius masi
nius susirinkimus.

Nuo savęs raginu draugus 
jau dabar imtis už darbo ir 
energingai ruoštis prie ,tų pa
rengimų. Pernai panašus marš
rutas labai puikiai išdegė. Lai 
šiemet nebus prastesnis.

Fr. Murphy Skiriamas USA 
Teisingumo Ministeriu

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas, kaip pranešama, 
paskyrė nauju teisingumo 
ministeriu Franką Murphy, 
kuris baigia savo tarnybą 
kaip Michigano valstijos 
gubernatorius.

Frank Murphy yra kata
likas, vienas pažangesnių 
demokratų, uolus Naujosios 
Dalybos rėmėjas.

Darbingumo ir Socialūs 
Apdraudos Gerinimas 

Sovietų Sąjungoje

apdraudos pagerini-

darbininkas pasivė- 
darbą 3 kartus per

Maskva. — Sovietų vy
riausybė išleido patvarky
mą dėlei darbingumo ir so
cialės 
m o.

Jei 
lins į
mėnesį arba 4 kartus per 
du mėnesiu, bus paleistas. 
Pilnas apmokamas atosto
gas (vakacijas) gaus tik 
tie, kurie vienoj pramonėj 
ar įstaigoj išdirbs. ne ma
žiau 11 mėnesiu.

Socialė apdrauda nega
linčiam dirbt darbininkui- 
darbininkei bus mokama 50 
iki 100 procentų jo algos, 
žiūrint, kain ilgai ir pasto
viai jis ar ji dirbo.

Moterys gaus pilną mo
tinystės apdraudą pirm 
gimdymo ir po gimdymo 
tik tokiuose atsitikimuose, 
kai jos bus išdirbusios ne 
mažiau 7 mėnesių vienoj 
įstaigoj. — Mat, atsirado 
gudruolių, kurios tik apie 
pabaigą nėštumo ėjo dirbt, 
idant gaut šešių savaičių 
apdraudą-algą pirm gimdy
mo ir tiek pat po gimdymo.

Sovietuose veikia trum
piausia darbo savaitė pa
saulyj — tik 5 dienos po 
7 valandas dienai, o sun
kiuose darbuose dar trum
piau. Tai nėra jokios tikros 
priežasties išsisukinėt nuo 
darbo ir tinginiaut.

VIŠTA PADĖJO KIAUŠI
NĮ SU RAŠTU

Cedar Rapids, Iowa.—Į 
kiaušinines makštis buvo 
įdėta trims vištoms rašte
liai ant plonos popieros. 
Dabar per pietus Žemdir
bystės Kolegijoj pramušus 
vieną kiaušinių tąpo atras
ta jo viduj toks raštelis.

VALDŽIOS PAŠALPA 
STUDENTAM

Washington.— Nacionalė 
J a u n uolių Administracija 
šiemet sušelpė 312,893 stu
dentus kolegijose 
nėse mokyklose.

ir viduri-

WM. MASAITIS BUS TEISIAMAS KAIP 
PIRMO LAIPSNIO ŽMOGŽUDIS

NUŠOVĖ ŽMOGŲ, MANYDAMAS, KAD JIS “LIN
DĘS” PRIE MASAITIENĖS

Shenandoah, Pa. — Wil
liam Masaitis, 39 metų am
žiaus, nušovė apdraudos 
kompanijos agentą Roy 
Jones’ą, 42 metų, už tai, 
kad Jones “lindęs” prie Ma- 
saitienės.

Masaitis dabar ’ laikomas 
Pottsvillės kalėjime ir bus 
teisiamas kaip pirmo laips
nio žmogžudis. Masaitienė, 
trijų vaikų : motina, sako, 
kad Masaitis nušovė Jonesą 
be tikros priežasties; jinai 
užginčija, kad Jones būtų 
turėjęs kokių meiliškų ry
šių su *ja. Pasak Masaitie- 
nės, tai jos vyras keistai el
gėsi per kelis paskutinius 
mėnesius; atrodė, kad 
smagenys pakrikę, ir 
nuolat užsipuldinėdavo 
kaip “neištikimą.”

Areštuotas, Masaitis
kė, kad jis jau treji metai 

nužiūrėjęs, kad R. 
turįs meiliškų reika- 
Masaitiene. Dėl to, 
aš nervavausi, rūpi-

jo 
jis

sa-

Jones 
lų su 
girdi,

nausi, ir taip praradau ge
rą tarnybą kaipo agentas 
tos pačios apdraudos kom
panijos.

Galų gale, Masaitis nu
sprendė nužudyt Roy 
Jones’ą; pasiėmė šautuvą, 
įsisėdo į automobilį; pase
kė Jonesą važiavusį savu 
automobiliu; ir kada dėl 
raudonos šviesos sustojo 
Joneso automobilis gatvėje, 
tai Masaitis išlipo iš savo 
mašinos ir paleido keturias 
kulkas į Jonesą automobi
lyj. Manydamas, kad Jones 
dar gyvas, Masaitis iš nau
jo užsitaisė šautuvą ir pa
siuntė dar vieną šūvį Jo- 
nesui į galvą.

Jones buvo laikomas baž
nytiniu ir visuomenišku 
veikėju.

Masaitis yra tėvas dviejų 
berniukų, 15-kos ir 
metų amžiaus, ir 
dukters, 3-jų metų,
buvo vedęs ir turėjo sūnų.

9-nių 
vienos 
Jones

Oficialė Kablegrama 
Patvirtina Lietuvos
Nuolaidas Naziam

Nazių Šnekos apie Ukrainą 
Ir Italijos Planas

Kablegrama iš Kauno (El
ta)—M misterio Pirmininko 

Pareiškimas “Seime”

T. Mooney Pašvęs Liku
sią Dalį Savo Amžiaus 
Unijoms Vienyti
Sacramento, Calif.—Nau

jai išrinktas Calif orni jos 
gubernatorius C. L. Olson 
ketina neužilgo išlaisvint 
garsųjį politinį kalinį To
mą Mooney, o pastarasis 
žada visą likusį savo am
žių pašvęst veikimui, kad 
apvienyt darbo unijų judė
jimą Amerikoj.

Kaip Sovietai Pagerbia Dar
bo ir Mokslo Didvyrius

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įsteigė naują or
diną “Socialistinio Darbo 
Didvyris” (herojus). Jis 
bus duodamas geriausiai 
pasižymėjusiem darbe ir 
moksle žmonėm.

Vyriausias Sovietas nu
tarė išleist medalius “žy
miem, narsiem darbinin
kam.” Gavęs tokį ' medalį 
galės visą amžių nemoka
mai važinėt visais gatveka- 
riais Sovietuose ir dar gaus 
po 5 iki 10 rublių dovanų 
kas mėnesį per visą savo 
gyvenimą.

DUSULYS IR DVASIOS 
NUPUOLIMAS

Francija Stiprina Savo 
Somali ją prieš Ita
lijos Grūmojimus

du savo greitus ka- 
laivus naikintuvus į 
Francūziškos Soma- 
prieplauką, esančią

Maskva. — Sovietinė Uk
raina yra tokia nepralau
žiama tvirtuma, kad Vokie
tijos naziai (bent dabar) 
nedrįstų ją užpulti, rašo 
“Journal de Moscou.” O 
kad naziai šiuo laiku tiek 
šneka apie Ukrainą, tai jie 
turi tikslą nukreipt pasau
lio domę nuo to, jog Italija 
taikosi grobt Franci jos Tu- 
nisiją.

Prancūzai Pardavė Še
rus Ginklą Pramonės 
Čechoslo vakijoj
Praga, Čechoslovakija. — 

Franci jos ginklų fabrikan
tai Schneider-Creusot turė
jo pusę visų šėrų garsios 
Skoda ginklų ir amunicijos 
pramonės Čechoslovakijoj. 
Dabar tuos šėrus jie pardar 
vė čec h o s 1 o vakijos val
džiai.

Čechoslovakijos m i e stas 
Pilsen, kur randasi didžiau
si Skoda ginklų fabrikai, 
yra iš trijų šonų apsuptas 
Vokietijos, h ir suprantama, 
kad toliau jis gamins karo 
pabūklus tik Vokietijai-Če-

Paryžius. — Francija pa
siuntė 
rinius 
Jibutį, 
lijos
tarp Raudonųjų Marių ir 
Indijos Vandenyno. ’ Fran
cija taipgi siunčia ten 1,000 
garsių savo šaulių senega- 
liečių. Iki šiol jinai turėjo 
tik 1,500 savo kariuomenės 
Fr. Somali j o j.

Franci jos vyriausybė sa
ko, jog ji “nesitiki,” kad 
italai iš Ethiopijos užpultų 

iFrancūzišką Somaliją; bet 
jei gręstų užpuolimas, tai, 

. girdi, užtektų tų dviejų ka
ro laivų ir pustrečio tūks- 

. tančio kareivių saugiai iš
kraustyt “laikinai” francū- 
zusdš to krašto.

Ethiopijoj ir šiaip rytinėj 
Afrikoj Italija turi 80,000 
“baltos” kariuomenės ir 
150,000 aškarių - ethiopų, 
kaimynystėje Francūziškos 
Somali jos.

Mussolinis Jau Nesitiki 
Nugąsdint Franciją

Roma. — Italijos valdžia 
pamatė, jog Francija ne
duos jokių savo kolonijų 
Italijai, nežiūrint, kad mus- 
soliniečiai kėlė tokį trukš- 
mą, reikalaudami “Tunisi- 
jos! Jibuti! Korsikos!” ir 
kt. Tai ir Italijos laikraščiai 
liovėsi reikalavę Franci jos 
kolonijų. Dabar jie reika
lauja tik štai ko:

Kaunas. — Ministeris' 
pirmininkas Mironas gruo
džio 23 dieną padarė pra
nešimą seime, išdėstydamas 
vyriausybės programą. Kal
bėdamas apie Lietuvos už
sienio politiką, jis pirmiau- • ' 
šia kreipėsi į tautą, ragin
damas susitelkti apie vy-; 
riausybę dabartiniu metu, 
kada nepalaužiamas visos 
tautos pasiryžimas likti 
laisviems, sudaro tikriausią 
nepriklausomybės garanti
ją- j ’’

Paskui ministeris pirmi
ninkas pasisakė prieš glą- 
bą iš kitų valstybių pusės 
ir pabrėžė Lietuvos pastan
gas pagerinti savo santy
kius su kaimynais, tačiau, 
pridėdamas, kad šitos pa
stangos nereiškia neribotų 
nuolaidų politikos.

Pereidamas prie atskirų 
klausimų jis pranešė, kad 
netrukus bus priimtas ne
utralumo įstatymas ir kad 
dabar jau pasirašytas pre
kybos susitarimas su Leri* 
kija. Jis- taipgi išdėstė kon4’ 
taktą su Vokietija dėl klau-' 
simų, liečiančių Klaipėdą. Jį

Iš šito pranešimo matyti;* . 
kad Vokietijos pageidavh; 
mu vyriausybe jau yra paK 
dariusi daug didelių n uolai/ 
dų ir yra Vokietijai pasiū- Jį 
liusi bendrai susitarti del 
skubios procedūros inter
pretuoti (išaiškinti Klaipė
dos) statutą. .x |

Vienas vyriausybės narys 
yra pasirengęs vykti į Ber- i V 
lyną, jeigu vokiečių vyriau
sybė šią kelionę rastų esant 
naudinga galutiniam lietu
vių-vokiečių 4 santikių išaiš- 
kinimui.

Lietuvos Pasiuntinybe, 
Washington, D. C.

OPERACIJA “PERDIRBO 
MERGAITĘ” Į BER

NIUKĄ

Padaryt Tunisiją “nepri
klausomu” kraštu, priimt 
Italiją į Suezo kanalo part
nerius, nupigint Italijai 
naudojimą geležinkelio, ei
nančio iš Ethiopijos sosti
nės Addis Ababos į Fran
cūziškos .Somali jos prie
plauką Jibuti, ir duot įvai
rias lengvatas Italijos lai
vam toj prieplaukoj. (Mini
mas Ethiopijos geležinkelis 
nuo senai yra Franci jos 
kon troliuo j amas.)

“Blofais” Mussolinis Bandys 
Išsiderėt Kolonijų "

New York. — Dr. Felix 
Deutsch, mokslininkas iš 
Bostono, įrodo, kad dauge
lis žmonių serga dusuliu 
(asthma) tik dėl dvasios 
nupuolimo, nervų suirimo.

ORAS

Žymiai šalčiau . ir gal 
snigs.—N. Y. Oro Biuras.

Madison, Wis. — Iki 15 
metų amžiaus vienas mo
kinys vidurines mokyklos 
buvo laikomas mergaite ir 
auklėjamas kaipo tokia. Ly
tiniai organai buvo pana
šūs į mergaitės. Dabar pa
daryta jam operacija .paša
lino visus mergiškumo žen
klus, ir jis subręsiąs į nor
malų vyrą, kaip sako gydy
tojai.

N. Y. TAXI VEŽIKAI NU- 
x TARĖ STREIKUOT

New York. — 4,500 taxi- 
cabų vežikų nubalsavo 
streikuot, jei kompanijos 
nedarys naujos sutarties 
su CIO vežikų unija. Strei
kui laiką nustatys unijos 
valdyba.

Paryžius.— Francijos ko
lonijų ministerija išsireiš
kė, kad Mussolinis “blofi- 
nąs,” reikalaudamas sau 
Francūziškos Somalijos ir 
Tunisijos. Sako, kad jis 
daug reikalauja, idant ga
lėtų bent kiek išsiderėt, 
kuomet Anglijos premjeras 
Chamberlainas lankysis Ro
moj sausio 11-14 d.

Prancūzų politikai pasta
bi, kad jeigu Italija užpul
tų Francūzišką Somaliją, 
tai Francija atakuotų Ita
liją Europoj, o ne Afrikoj.

Vienna. — Nazių 
įkalino katalikų 
Alb. Schonharpą šešiem 
nėšiam už tai, kad 
vačiai šnekėjo prieš

I
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Franci jos Socialistų Partija 
Pasisuko

... Šiomis dienomis įvykęs Franci jos So
cialistų Partijos kongresas padarė vieną 
ryškią krypti partijos politikoj. Ilgai lai- 
kiusis savotiško pacifizmo, ši partija 
dabar pasisakė už krašto ginklavimąsi 
gynimuisi nuo fašistinių agresorių.

Be to, kongresas nutarė darbuotis, 
kad Franci j a sudarytų demokratinių 
kraštų bloką prieš agresorius. Rezoliu
cija sako, jog Francija privalo veikti, 
kad sudarius Francijos-Anglijos-Sovietų 
Sąjungos-Amerikos bloką prieš Japoni
jos-Vokieti jos-I tali jos “ašį,” nes tai vie
nintelė jėga, galinti suvaldyti tuos bar
bariškus plėšikus.

Šiuo klausimu socialistų lyderis Blu- 
mas laimėjo beveik du trečdaliu kongre- 

_ po balsų prieš savo oponentą Paul Fau- 
'•re, kuris stojo už palaikymą taikos ne
paisant kieno lėšomis.

Be to, kongresas pareikalavo, kad Da- 
ladiero valdžia pasitrauktų.

Tai įdomi. Franci jos socialistų vado 
politikos atmaina. Tik tuojau po Muni- 
cho išdavystės, kaip atmename, Blumas 

•parlamente rėmė Daladiero politiką. Po 
to, anot tūlo rašytojo, jis “pamatė švie- 

“są”. Pamatė, kad Muniche buvo padary
ta ne pasaulio aptaikinimas, o tik fašis

tinių agresorių sustiprinimas. Na, ir jis 
po to pakeitė savo politiką,....

Vadinasi, šiais klausimais dabar ne- 
>bus skirtumų tarpe to krašto socialistų 
.ir komunistų. Jie galės veikti jais išvien, 
kadangi abiejų partijų pažiūra į gyni- 

• •mąsi nuo fašistinių agresorių supuola.
Bet ką pasakys> Brooklyno lietuviški 

-trockistai, besivadiną save “socialis
tais?” Kaip žinia, jie iki šiol niekino 
-Francijos komunistus, kam pastarieji 
reikalavo to, ko dabar reikalauja socia- 
Jistų partijos kongresas. Dabar jie turės, 
einant logika, atakuoti ir socialistų par

tiją*
Aišku, tie žmonės, kuriems rūpi kova 

.,3U fašistiniu agresorium, džiaugsis to- 
,,kiu socialistų partijos nutarimu, o troc- 
kistais—šlykštėsis.

jant grąžinti. Voldemarą ir dėtis su Vo
kietija.

Nors vienam ir kitam pranešimuos 
skelbiama, būk, neveizint to, Lietuva lai
kysiantis neutraliteto, t. y., būsianti ge
ra visiems kaimynams, tačiau pasaky
mas, kad ji jau nusileido ir dar ruošiasi 
nusileisti įvairiais klausimais, aiškiai ro
do, jog Smetonos valdžia veda Lietuvą į 
Vokietijos nazių “orbitą.”

Tai yra pavojingas Lietuvai kelias. 
Tai pavojingas žygis. Jis, kaip mes jau 
sakėme, prives Lietuvą prie to, kad ji, 
nors oficialiai gali pasilikti nepriklauso
ma, neoficialiai bus pilnoj priklausomy
bėj Vokietijos nazių. Panašiai šiandien 
juk yra su Čechoslovakija: ji yra pil
niausioj nazių priklausomybėj. Kiekvie
nas svarbesnis Čechoslovakijoj dalykėlis, 
svarbesnė atmaina valdžioj yra padik
tuojama Berlyno valdytojų.

Negalima nei įsivaizduoti, kokiu dide
liu pavojun Lietuvos nepriklausomybę 
veda tautininkų valdžia.

Kol dar nepervėlu, Amerikos lietuviai, 
kuriems brangi Lietuvos nepriklausomy
bė, privalo energiškai protestuoti prieš 
tokius tautininkų valdžios žygius ir rei
kalauti, kad Lietuva eitų išvien su So
vietų Sąjunga ir tom valstybėm, kuriom 
grūmoja naziškas pavojus, kurios pasi- 
rįžusios bendrai gintis, kai Hitleris •pa
sikėsins jas pulti!

Vytauto Zablacko Zaruba, Norwood 
E. 
A.

Prakalbų Maršrutas;
636
617Dovidonienė, Worcester 

Balčiūnas, Brooklyn ....
Buivid, S. Boston ........
Valinčius, Pittston ......
Klimas, Rich. Hill ......

J. Adams, Grand Rapids . 
 ’ j B. A. Žalimas, Worcester . 

Draugas Vytautas Zablackas tik parvyko iš Ispanijos, :lLDLD°nis6Ckp.,HXCrrisonl’ 
kur jis virš metus ir pusę kovojo už demokratiją, prieš s. 
barbarišką fašizmą. Jis yra buvęs “Laisvės” ’angliško ’
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ti jam prakalbas. Iniciatyva prakalbų rengimo pnklau-1 aldld oe kp., Sudbury, Canada įsi 

so ALDLD kuopoms, nes joms išsiuntinėjame praneši-!^-..................s: ®°rst^ -....1 ’ •' I H. Tamašauskiene, W. Roxbury 122
S. Žostautas, Kapuskasing ........ 122
Yuozupaitis,. Ch., Atlasburg, Pa. 122 
S. Skirages, Detroit .... :............
F. Gervickas, Athol ....................
Chas. Stasis, Sellersville, Pa.......
F. Kiezis, S. Boston ....................
J. Kalvaitis, B’klyn ......... ..........
S. K. Mazun, Cleveland .............
ALDLD 186 k., Harrison-Kcarny.

....... Kearny, N. J.............. 
J. Rudman, New Haven

. . . Bridgeporto Komitetas ..
skyriaus redaktorius ir gabus kalbėtojas. Dabar aplan- l.
kys visą eilę lietuvių kolonijų su prakalbomis. Jis kai- ,Ij 
bes lietuvių kalboj, o jeigu kur reikės, tai ir anglų. Lie- 's; 
tuvių Komitetas Gelbėt Ispanijos Demokratijai prašo, J- 
kad Literatūros Draugijos ir

Pruseika, California ........
Bimba, Paterson, N. J. ... 

Žilinskas, Lewiston, Me......
Paulenka, Lowell Mass.....

Burba, So. Boston ............
Lietuvių Darbininkų Su- j į 

sivienijimo kuopos, lietuvių komunistų frakcijos ir kitos e. cibuiskienė, Nanticoke....
darbininkiškos organizacijos tuojaus imtųsi darbo reng-|Y- ,2?°’ Mo’
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mus, bet už prakalbų sėkmingą surengimą atsako visas 
darbininkiškas judėjimas. Drg. Vytautas Zablackas lan
kysis sekamose kolonijose:

New Jersey ir New Yorko Valstijose
Sausis (January), 1939 metais:

d.,- trečiadienį, Great Neck, N. Y.
d., ketvirtadienį, Jersey City, N. J.K

7 ar 8 del., Baltimore, Md.
11 d., trečiadienį, Bayonne, N. J.
12 d., ketvirtadienį, Paterson, N. J.
13 d., penktadienį,- Newark, N. J.
14 d., šeštadienį, Elizabeth, N. J.

J. Sholunas, Somerville, Conn. 100 
Mrs. Svepon, Lewiston ...............

Bendinskas, Summerlee, ......
P. Lewis, Los Angeles .........

Kavaliauskas, Tacoma ..........
Daukantaitė, Boston ............

Liaudanskas, Lewiston, Me.....

M.
C.

A 
J.
A. Menkeliūnas, Brooklyn ..........
M. Shlave, Gardner ........ ...........
M. Girdžluvienė, Collinsville, III. 
J. Stankevičius, Wllkės-Barre.... 
M. Slekienė, Gardner ..................
J. Chuplis, Springdale, Pa...........
V. Jonauskas, Bloomfield ............
E. Vilkaitė, Brooklyn ..................
J. Jeromeskls, S. Barre, Mass.
J. Naruševičius, Red Lake ........
K. Muglanienė, San Franc»sco....
V. Globich, Wilkes-Barre............
J. Gaidis, Maynard, Mass.............
A. J. Navickas, Haverhill .......
J.
I.
J.

122
122
122
120
120
110
100 , R.

J.

100
100
IOOf

100
100
100
100
80

..72
66
66
64
55
55

44
44
44

42 
..40 

38 
22 
22 
22 
22 
22

“Jau Yra Padariusi Daug 
Didelių Nuolaidų.. .”

Eltos pranešimu,' kuris telpa šios die
nos “Laisvėje,” Lietuvos vyriausybė 
“Vokietijos pageidavimu, jau yra pada
riusi daug didelių nuolaidų” Vokietijos 
ųaziams. Panašiai-yra pareiškęs prem
jeras kunigas Mironas, gruodžio 23 d. 
kalbėdamas* savo seime. To neužtenka: 

Jis ten pareiškęs, kad “vienas vyriausy- 
' bes narys yra pasirengęs vykti į Berly- 
fhą, jeigu Vokiečių vyriausybė šitą ke
lionę rastų esant naudinga galutinam 
lietuvių vokiečių santikių išaiškinimui.” 
♦Kitais žodžiais: jei hitleriečiai priims, 
"tai tautininkų vyriausybė savo pasiun
tinį siųsianti Berlynan tolimesnius nu
sileidimus padaryti.
• Gruodžio 28 d. United Press korespon
dentas Kaune, p. George Kidd, praneša, 
Jog tas pats kun. Mironas nusitaręs pla
učiai tartis su naziais ir, žinoma, daryti 
jiems didesnių nusileidimų. Šis kores- 

’pondentas nedvejodamas skelbia, jog 
♦Mirono vyriausybė mananti npoficialiai 
prisišliejoti prie naziškos Vokietijos, kas 

''pastarajai suteiks tinkamą bazę Sovietų 
Sąjungą pulti.

Korespondentas pažymi, jog šis na- 
. ziams nusileidimas yra daromas išeinant 
.iš dviejų susidėjusių aplinkybių: (1) 
nazių laimėjimas Klaipėdos seimelio rin
kimų metu, gr. 11 d., ir (2) voldemari- 
ninkų demonstracijos Lietuvoj, reikalau-

i

Plūdikas Iš Kauno
Negalėdamas komunistų palaidoti sa

vo “perlais”, P. Grigaitis pasikvietė tūlą 
plūdiką iš Kauno ir atidarė jam savo 
laikraščio špaltas koliojimuisi. Na, anas 
(pasivadinęs Para Bellum) ir duoda! 
Per keturis “Naujienų” numerius jis 
plūsta, dergia komunistus “Stalino asi- 
lėliais,” “nepraustaburniais iš nešventin
to Stalino tvarto,” ir tt., ir tt.

Kad tasai sutvėrimas šitaip koliojasi 
—jo dalykas. Jis, matyt, gauna iš Sme
tonos už tai gerai apmokėti. Bet mums 
keista, kad “Naujienos” tokius niekšiš
kus, tokius durnus jo plepalus spausdi
na. Gal būt jos mano, kad tokiu būdu 
sustiprins kovą prieš fašizųią. Gal, jo^ 
mano, kad tuo būdu, su paminėtojo, ne-' 
praustaburnio pagalba jom pavyks “su
varyti į ožio ragą” komunistus? Gal 
būt! Bet Grigaitis dikčiai klysta, jei jis 
taip mano. Koliojimusi komunistų nesu
naikinsi. Jis turi atsiminti, kad ir Hit
leris koliojasi, vadindamas komunistus 
tokiais ir kitokiais. Daugiau: Hitleris ne 
tik kolioja, o ir žiauriai persekioja ko
munistus, žudo, kalina, siunčia į koncen
tracijos stovyklas, bet ar jis juos išnai
kino? Toli to! Taigi ir tas plūdikas iš 
Kauno, ir bent kokis kitas plūdikas ši
tokiu veiksmu komunistų neišnaikino ir 
neišnaikins.

Nepadės tas ir bendrai darbininkų ko
vai prieš fašizmą. Atpenč: toki kolioji- 
mai tik labiau pakenks tam darbui, ko
kis iki šiol buvo dirbamas.

Mes žinome, kad yra socialistų, kurie 
drauge su mumis tąjį plūdiką iš Kauno 
pasmerks. Tai tie socialistai, kuriems rū
pi bendras darbas prieš reakciją ir fa
šizmą.

Grigaičiui, matyt, rūpi daryti viską, 
kad tik juogreičiau sunaikinus tąjį ben
drą darbą, kuris buvo 1936 metais pra
dėtas Clevelande* Bet mes abejo jam, ar 
jam tas pavyks,—netgi ir su samdomų 
Kauno plūdikų pagalba!

"1 *.... . 1

Vokietijos Nazių Provokacijos
Vokietijos naziai vis tebeprovokuoja 

Jungtines Valstijas ir niekina demokra
tinę tvarką. 1938 metais net devynis kar
tus Washingtono demokratinė valdžia 
protestavo prieš Vokietijos nazius.

Balandžio 6 d. protestavo prieš sulai
kymą apmokėjimo Austrijos paskolų, 
kurią Vokietijos naziai pavergė.

Gegužės 9 d. Jungt. Valstijos protes
tavo ir reikalavo neliesti šios šalies žydų 
tautybės piliečių, kurie gyvena Austrijoj 
ir Vokietijoj.

Birželio 9 d. Jungt. Valstijos pasiuntė 
antrą notą Vokietijai protestuojant pa
skolų ir bonų reikale.

Birželio 20 d. New Yorke paskelbta ir 
įvardyta Hitlerio komandieriai, kurie 
vadovavo šnipų veiklai Jungt. Valstijo
se.

Lapkr. 15 d. Roosevelto valdžia užpro
testavo prieš nazių barbarizmą žydų rei-

Jeigu kuriai kolonijai skirta diena visai netinka pra
kalbų rengimui, tai greitai praneškite apie tai Annai 
Vaznytei, kokia jums diena geriau tiktų.

Prakalbos Kitose Valstijose
^ Connecticut Valstijoj Vytauto Zablacko prakalbų 
maršrutas prasidės su pirmadieniu, 16 d. sausio ir baig
sis su šeštadieniu, .21 diena sausio. Kolonijoms dienas 
paskirs Literatūros Draugijos Trečio Apskričio sekreto
rius drg. V. J. Valaitis.

Penn., ALDLD 9 Apskričio ribose, Minersville ir She
nandoah apylinkėj kalbės sausio 24-27 dienomis. Koloni
joms dienas paskirs apskričio valdyba.

Penn., ALDLD 6 Apskričio ribose, Philadelphia ir 
Chester, kalbės sausio 29-31 dienomis.

Penn., ALDLD 12 Apskričio ribose, Wilkes Barre ir 
Scranton, drg. Zablackas kalbės pabaigoj vasario mė
nesio.

Massachusetts ir Maine valstijose kalbės nuo vasario 
5 iki 18 dienos. Kolonijoms dienas paskirstys ALDLD 
7-to Apskričio komitetas.

Mes prašome visus draugus ir drauges tuojaus ruoštis 
prie prakalbų, kad jos būtų sėkmingos visais atžvilgiais. 
Visais prakalbų maršruto reikalais žinias siųskite seka
mu antrašu:

Anna Vaznis,
419 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų Baigiasi
Tik ti•ys dienos beliko darbui gauti “Laisvei” naujų skai

tytojų. Vajus baigiasi su Naujų Metų diena. Prašome visų 
“Laisvės” skaitytojų, visų darbininkiško judėjimo rėmėjų 
Naujų Metų šventėse darbuotis, kad gauti nors kiek “Lais
vei” naujų skaitytojų.

Galutiniai vajaus rezultatai bus paskelbti sekanti penkta
dienį, 6-tą dieną sausio. Visų kontestantų prašome išsiųsti 
gautas prenumeratas ir pinigus ne vėliau kaip antradienį, 
3-čią dieną sausio.

Kontestas dabar pačiame įtempime. Šimaitis jau dovanų 
arenoje. Gerokai pakopo aukštyn ALDLD 9-tas Apskritys 
ir Hartfordo Komitetas. Tikimės stambių šūvių paskutinėmis 
dienomis.

Kontestantai punktais stovi šiaip:

Waterburio vajininkai punktu turi .................  4068
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi ....................... 3903
•ALDLD 6 Apskritys punktų turi .....................................  3674
ALDLD 9 Apskritys punktų turi ........................................ 3005
Hartfordo Komitetas punktų turi ........................................ 2145
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi ............... 1866
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi ............................ 1572
V. Černiauskas, Rochester,, N. Y., punktų turi.................. 1374
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi............. 1131
J. Simutis, Nashua, ir S. Penkauskas, Lawrence, pt. turi 996

Pittsburgh ir apylinkė ................ 976
Shimaitiš, George, Montello .....  910
A. žemaitis, Baltimore ........ t...... 846
C. K. Urban, Hudson, Mass......... 695

ALDLD 20 kp., Binghamton .... 672 
K. Pcslls ir J. Kalvelis,

Bridgewater ............................ 652
J. Grybas, Trakimavičius ir

kale ir atšaukė iš Vokietijos savo at
stovą poną H. R. Wilson. Vokietijos na
ziai po to atšaukė savo atstovą iš Wash
ingtono, kuriam čia buvo perkaršta.

Lapkr. 21 d. Jungt. Valstijos pasiuntė 
antrą notą reikalaujant, kad nebūtų dis
kriminuojami Jungt. Valstijų žydų tau
tybės piliečiai, kurie randasi Vokietijoj 
arba jos pavertuose kraštuose.

Lapkr. 25 d. Roosevelto valdžia įtei
kė naziams trečią protesto notą paskolų 
ir bonų reikale.

Grupdžio 6 d. Jungt. Valstijos pasiun

Petrušaitis, Fairfield, Conn. 
Klevinskas, Scranton ..........
Sleivis, Chelsea .......................
Ruseckas, B’klyn ...................
Kairys, B’klyn .........................

A. Barčius, So. Boston ............
M. Padalskis, Detroit, Mich. ...
“Laisvės” štabo darbininkai, kurie 

pasidarbavo šiame vajuje:
M. šoiomskas .......................... 654
Kuraitis ................................. r. 248
Buknys ........................................ 240
Mizara ...................................... 160

D.
G.
P.

Kulkasvaidžiai Ispa
nijos Kare

Kulkasvaidžiai suvaidino 
svarbią rolę Rusijos — Ja
ponijos 1904-1905 metų ka
re, dar svarbesnę Pasauli
niame Kare — 1914-1918 
metais, paskui Rusijos pi
liečių kare — 1917-1921 me
tais, o ypatingos svarbos 
jie parodė dabartiniame Is
panijos liaudies kare apsi
gynime nuo Italijos ir Vo
kietijos fašistų intervenci
jos.

Kulkasvaidžių yra dide
liu ir rankiniu. Mes čia kal
bėsime apie sunkaus, dide
lio, toli šaunančio kulkas- 
vaidžio svarbą. Prie kiek
vieno liaudiečių bataliono 
yra kulkasvaidininkų kuo
pa iš 8 ar 12 sunkių kulka
svaidžių. Kulkasvaidžių už
duotis: kova prieš puolan
čius priešo pėstininkus, ug
nis prieš priešo kulkasvai- 
džius ir prieštankines 
lnuoles, atskyrimas
pėstininkų nuo tankų, ap
šaudymas plieną pramušan- 
čiomis kulkomis priešo tan
kų, apsaugojimas savo ka
rių nuo priešo šturminės 
(skutimo) aviacijos, kuri 
skrenda žemai ir iš kulkas
vaidžių šaudo.

Praktika parodė, kad Is
panijoj, kur daug yra kalnų 
ir kaukurų, iš kulkasvai
džių nėra pasekminga muš
ti toliau, kaip iki 1,200 met
rų (3,900 pėdų).

Pradžioj karo liaudiečiai 
veik visus kulkasvaidžius 
pastatydavo pirmoj eilėj,

nes abelnai užfrontė buvo 
labai mažai aprūpinta gi
liau už pirmuosius apkasus. 
Bet tokis būdas pasirodė 
netikęs, nes kulkasvaidinin
kų kuopos komandierius 
negalėjo sukoncentruoti vi
sų jų ugnį ten, kur reikėjo. 
Dar blogiau būdavo, kada 
liaudiečiams tekdavo trauk
tis. Tada kulkasvaidininkai 
traukėsi su kulkasvaidžiais 
ir negalėjo priešą apšau
dyti. Dabar liaudiečiai tik 
dalį sunkių kulkasvaidžių 
turi pirmuose apkasuose, 
kita dalis yra 200 arba 400 
metrų užfrontėj, strategi
nėj pozicijoj ir per savo 
kovotojų pirmas eiles muša 
priešą 600 arba 800 metrų 
prieš apkasus. Jeigu prie
šui pasitaiko prasimušti 
per pirmas eiles apkasų, tai 
toliau būdami kulkasvai-

ka-!džiai jį atmuša ir išveja at- 
priešo'gal. Fašistų pėstininkai bi

josi pulti liaudiečių apka
sus, kol iš ten veikia sun
kūs kulkasvaidžiaf.

Karo praktikoj pasirodė, 
kad sunkūs kulkasvaidžiai 
yra labai svarbūs apsigyni
mo ginklai. Bet greitai juos 
ir sunaikina priešas, kaip 
tik pastebi kur jie yra. Pa
sirodė, kad jeigu sunkus 
kulkasvaidis būna 10 ar 15 
minučių vienoj vietoj, tai jį 
atidengia priešo prieštan
kinės arba lauko kanuolės 
ir sunaikina.

Todėl liaudiečiai kiek
vienam sunkiam kulkasvai-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
4

Nugirdusiam, P ąt erson, 
N. J. — Primenate senus 
dalykus ir nepakankamai 
įtikinančių faktų paduoda- 
te apie dabartinius įvykius 
ryšyje su tais žmonėmis. 
Manome, jog talpinimas to
kio rašto gero nepadarytų 
ir dalykų nepataisytų. To
dėl atleisite, jeigu netal
pinsime.

džiui padaro tris ar ketu
ris užmaskuotus lizdus. Vi
si jie sujungti požeminiais 
(apkasiniais) susisiekimais. 
Kulkasvaidis kelias minutes 
muša iš vieno lizdo, paskui 
jis perkeliamas į kitą, tre
čią ir taip keičia savo po
zicijas. Tuo jis suklaidina 
priešą ir apsisaugoja. Ži
noma, vietomis, kaip xprie 
Madrido, k u 1 k a s v aidžiai 
turi ne tik po kelis lizdus, 
bet ir tvirtus iš akmens ir 
cemento lizdus, kuriuos ne-

tė naziams trečią notą šios šalies pilie
čius užstojant.

Gruodžio 14 d. pasiuntė ketvirtą pro
testo notą Amerikos žydų teises apgi
nant.

Štai į kelis mėnesius laiko net devynis 
kartus Jungt. Valstijos turėjo protes
tuoti prieš Vokietijos nazius. Nazių 
spauda bjauriai meluoja apie šios šalies 
demokratinę tvarką. Santikiai tarpe 
Jung. Valstijų ir nązių pavergtos Vokie
tijos vis eina blogyn. Už tai, žinoma, kal
tas besti j iškas fašizmas.

gali sudaužyti mažesnės 
kanuolės. Ten kulkasvai
džių lizdai turi po 3 arba 
net 6 pėdas storio sienas, 
storas lubas, kurios atlaiko 
vidutines lėktuvų bombas. 
Toki cemento ir akmens 
kulkasvaidžių lizdai nebijo 
net tankų, kada tie per 
juos važiuoja. Bet tokius 
tvirtus lizdus ima laiko 
įrengti. Puolimo laiku liau-

(Tąsa ant 6-to puslp.)
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Peiping.—Desėtkai tūks
tančių japonų kareivių ban
do numalšint chinus parti
zanus Hopeh ir Shantung 
provincijose.

mai dar labiau įdomūs, nes 
rasta daug su jais susijusių 
radiniu.
’ Ne perseniai vienas

ar- 
Po- 
ko- 
po-
Po-

iš matymo

tuose.
Ne tik vienas dr. H o war- 

das rado tokį vertinga mok-

forma, dan- 
panašūs į 

žmonių vei- 
gyvena Ry- 

yra geltono-

žemės sluoksnių,

[gelbėja galingi ledlaužiai.
Per kelis pastaruosius me-

$

draugas, Fridtjof 
Reiškia, ledlaužis 
dabar randasi 

prie Šiaurių
buvo laisvi nuo ledų. Jie ga- i kus. Sovietų du lėktuvai iš 
Įėjo patekti ir per jūrą. Ja- Maskvos per Šiaurės Polių 
ponijos srovė, panaši į Gol- atskrido į Ameriką. Jų la- 
fŠtromo srovę, galėjo
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Ilgus amžius europiečiai 
visai nežinojo, kad anapus kuriuose randami dramblių 
Atlanto vandenyno yra toks kaulai 
didelis, turtingas ir gražus jie randami ir kitų dalykų, 
žemynas, kaip Amerika. Ją, mokslininkai nustatė, kad 

j drambliai yra 
gyvenę prieš 15—20 tūkst. 
metų. Ypač jų daug gyven
ta Centro Amerikoj, dabar
tinėj Meksikoj ir dabartį-

---- x v 
atrado Krist. Kolumbas1 Amerikoj 
1492 m., taigi dar nėra nė' 
500 metų nuo jos atradimo.
Kolumbas ir pats nežinojo, 
koki dideli žemyną atrado. 
Tik žvmiai vėliau buvo nuo
dugniau visi Amerikos kra
štai ištirti.- Pirmas žymes
nis tyrinėtojas buvo italas

Mašinėles Išradimo > Gryniausias stiklas, ir tai i 
____  sulaiko 8 procentus šviesos; i 

Daugelis mano, kad tai1'0 akškiam matymui pei 
stiklą ypač kenkia blizgėji
mas, spindulių 

imas, 
i dabar šias stiklo ydas gali

Rašo J. F. Borisas, Ph. C., O. D.
Žemiau telpa 25 klausi- turi stengtis kuo daugiau- 

dir- mai, kurių dažniausiai šia gauti žinių apie vėžį, 
suinteresuoti as- privalo saugotis chroniškų 

> sveikatos įdegimų ir tt. Atsargumas

Daugelis lengviau 
v. bančių moterų ir vyrų ste- klausia 

v._ . .v atsimusi-1 bisi, kodėl jie tunka. Bet; menys valstijos ______  z o—-v - -- ____ «____  .
žiūrint is salies. Bet iaipsniškam nutukimui ma-; departmentus ir gydytojus, visur yra svarbiausia.

ąfi < n yr «« i- reikia. Valgyk kas- apie vėžio ligas. Atsakymai j Ką turi bendro chroniš-
ma jau beveik visiškai pa- ^en p0 kiek energijos j į šiuos klausimus nėra išse- kas įdegimas su vėžiu? Pa- 

i išsieikvoja ir raumenų nu-jmiami: jais norima duoti stebėta, kad vėžys dažniau- 
sidėvi; tai pasilaikytum to- žinių apie tą ligą paprastoj šia išsivysto toj vietoj, kur’ • 
kio pat svorio, kokio esi, i ir suprantamoj kalboj. Šių randasi 
jeigu suaugęs žmogus. Bet i žodžių rašytojas nori at- mas, erzinimas. Todėl kiek- 
pridėk po riekutę duonos' kreipti domę ypač Mass, vienas 
su sviestu viršaus, ir per | valstijos lietuvių ir nuro- žaisdų 

vienus metus jau priaugs' dyti, kad kas penktas lie- džiui, liežuvio ir
tau 6 svarai daugiau; gi i tuvis šioj valstijoj miršta viduj vėžys dažnai išsivys-

| per 10 metų tatai reiškia 601 nuo vėžio ligos, arba dau-
Tuo atradimu pasinaudo-1 svarų daugiau; tad iš vi-1 giau negu bile kurioj kitoj

amerikiečiai išrado pirmu
tine rašomąją mašinėlę. į 
Bet italai tvirtina, kad pir
masis jos išradėjas buvo jų 
tautietis Pellegrino Turri.l. , 
Jis tą mašinėlę išradęs 130'Sa^ ’ . x , . v. .
metu ato’al, dar jaunuoliui . Genei ai Electric mzime- 
būdamas. ' ! nūs dr. Irving Langmuir

; andai surado tulus aliejus,
P. rl urri buvo įsimylėjęs! kurie pasiskleidžia ant van- 

vieną gražią jens taip plonai, kaip viena 
| " I H ] 01 C K U 1ČL, Lėti taiP plOlTai,
toni; pasirodė, kad jinai į kaip kad jei padalintum co- 
neregė, ir jam pagailo, kad, (jį į 250 tūkstančių dalių. 

, jinai negali!'
is susiia^i“ į (]ama, mokslininkė dr. Ka- 

I tharina B. Blodgett dabar 
[ išrado skystą, bet sukietė- 

1 Jinai buvo panaši j šian-1 jaučią medžiagą,* į kurią 
;, ir tuomet 

praleidžia 99 
procentus šviesos ir visai 
neblizga. Jos atradimas da
rė stiklą jau nematomu.

u | * v-z A J

• įvai-1 merginą vardu Gracia Fan-: molekula, tai 
rašė apie tą žemyną knygą. | riose kitose vietose nemaža
Jo vardu ir buvo pavadin- įvairių ginklų, įrankių, kai- i

tu su daugelio jau seniai iš- nematydama, 
ivMii nykusių gyvulių kaulais. | su juom laiškai.. ______

radoi^isa tai rodo, kad žmonių' net. Tai jaunuolis ir sugal-i
Amerikoj gyventa daug ir vojo rašomąją mašinėlę. 

: įvairiose vietose. . .........
laip pat vienoje yie oje vaįkų rašomąją ma-1 pamirko stiklą

nepapiastai gi lay zeV?e^e , šinėlę — apskrita plokštelė' stiklas jau p

tas naujasis žemynas.
Kolumbas ir kiti vėlesni 

keliautojai Ameriką į 
ne tuščią, bet gana plačiai 
jipgyventą raudonosios ra
sės žmonių, kuriuos per 
klaidą europiečiai pavadino 
indėnais. Tie žmonės buvo 
skirtingi nuo europiečių. 
Kai kurios jų tautos turėjo 
aukštą kultūrą ir gražiai 
gyveno. Žiaurūs i___A,
čiai, turėję geresnius gink- venti dar prieš ledų amžių, 
lūs, tuos indėnus kai kur t. y., prieš 20 tukst. metų, 
išžudė, kai kur nustūmė to- Ta mergaitė nebuvusi labai 
liau j krašto vidurį, miškus, aukšta, ar muskulinga. Ta- 
prerijas, ir pradėjo kurtis: čja.u vienas dalykas moks- 
Amerikos žemyne. Indėnai 
pradėjo nykti. Karai su eu
ropiečiais, degtinė ir visos 
kitos negerovės jų skaičių 
žymiai sumažino. Be to, 
daug kur, ypač Pietų Ame
rikoj, indėnai sumišo su 
baltaisiais ir susidarė me
tisų giminė. Dabar dar yra 
indėnų, bet jau ne daug.

Mokslininkų galvas visą [ pries daug tūkstančių me- 
laiką kvaršina klausimas: : tų yra atsikėlę is Azijos, 
kas buvo pirmieji Ameri-jJje uteję per Beringo Sa
kos žmonės? Ar jie ten ku- [ šiaurį, kuris skiria Sibirą 
riuo nors būdu pateko iš [ nu° Alaskos ir siauriausioj 
Europos, ar Azijos, ar ten l vietoj turi tik apie 85 ki- ......
vietoj išsirutuliojo iš vadi-, iometrus. Be to, tas sąsiau- Ealg'J plaukioti, tai jiems 
namų beždžionžmogių, kaip' ris didesnę metų dalį yra1ledlnnzm, 
galėjo būti Azijoj? I pilnas ledų. Ir g Tokie klausimai iau nuo11168 Sal6j° ateiti net P6sti> tUS tarpe Vladlvostoko ,lr 
ir i° ? dl ,alI nj°lnes praeitv gal būt tos že-! Sovietu europiškų prieplau- Kolumbo laikų neduoda j ne_s Piaeity, gai.oui, los ,zt ( 900
mokslininkams ramybės. Į Į 
juos yra įvairiausių atsa-

nepapi
M i n n e s o tos Universiteto 
studentai surado jaunos, 
apie 15 metų mergaitės 
kaulus. Mokslininkai ištyrė, 

europie-jkad ta mergaitė turėjo gy-

liniukams krito į akis: jos 
veidas, galvos 
tys yra labai 
mongolų rasės 
dus. Mongolai 
tų Azijoj ir 
sios rasės žmonės.

Jau seniai yra sukurta ir

sti raidėmis aplinkui, su at- 
ramentuota, juostele ir spy
ruoklių (sprenžina). Savo 
išradimą jis padovanojo 
mylimajai ir jinai greit iš
moko tąja mašinėle rašyt, 
bet būdama neregė, taip ir 
atsisakė tekėti už to jau
nuolio.

Sovietų Sąjunga deda di- 100,000. Ten yra dideli lai
delės svarbos į tyrinėjimus 
šiaurių ir nugalėjimą ten

Jau seniai yra sukurta ir žiaurios gamtos. Ji suorga- 
labai paplitusi teorija, kad ™zavo 
pirmieji žmonės į Ameriką 

š daug tūkstančių me
ats! kėlę iš Azijos.

» Šiaurių Vandens 
Komisiją, kuri per kelis 
metus sunkios kovos nuga
lėjo ledus ir kasmet palaiko 
atdara vandens kelia tar-

4- L-

pe Murmansko (Europos) 
ir Vladivostoko (Azijos) 
aplinkui Sibirą. Kad laivai

į mes net susisiekę kokiu [ kų perplaukė apie 200 lai- 
nors siauresniu ar plates-! v_0- ^as kelias turi ir dide- 

> apsigynimui, 
nes Sovietai iš Baltųjų Jū
rų gali permesti į Tolimus 
Rytus daugiau karo laivų.

Murmanskas keli metai 
atgal turėjo 9,000 gyvento
jų, o dabar jau turi per

tinių metų buvo gana tvir
tai šios teorijos teisingumu 
tikėta ir net buvo nustaty- 

’ Ne perseniai vienas žy- ] ^a> kad toks žmonių iš .Azi- 
mus Philadelphijos Akade-Uos 1 Amenką atėjimas 
mijos gamtininkas dr. Ed-i Uykęs pnes 10 tukst. me- 
garas B. Howardas vienoje i M^t, buvo tikėta, kad 
Naujosios Meksikos vieto- anksciau .Re ateiti negalė
je (Jungtinėse Valstijose),1^’ ^esAV!sa ^Euio.pos,_ Azi- 
kur seniau yra buvęs eže
ras, o dabar balos, rado la
bai jau seniai išnykusio 
Amerikos dramblio kaulus.
Kartu prie tų kaulų buvo 
rasta ir ietis. Ta ietis buvo 
gana dailiai padaryta. Taip 
pat rasta vienas dramblio 
kojos kaulas sužalotas. Tas

jos ir Amerikos šiaurė bu
vusi apdengta storo ledynų 
sluoksnio. Tačiau paskuti- atplukdyti laiveliuose, 
niai atradimai parodė, kad' nT ’ 1 A ” 
Amerikos žemyne gyventa 
žmonių ir prieš ledynų lai
kotarpį. Tad vėl iškyla tas 
pats klausimas: ar ir tie 
ankstyvesnieji priešledinio

rodo, kad ietimi dramblys ’ škotai pio_ gyventojai taip 
buvo nužudytas, žinoma, i Jrra a^l? 11s.^1z.llos’ ar 
ietis buvo ne geležinė, bet 
nudirbtas titnagas, tvirtai 
įtaisytas į medinį kotą.

Iškyla klausimas, kas bu
vo tas medžiotojas ir kuo
met jis gyveno?

Vienas dalykas aiškus—* 
jis turėjo būti žmogus. 
Nes, kiek žinoma, iš visų 
žemės gyventojų tik vienas 
žmogus sugeba dirbti ietis. 
Dėl kito klausimo reikia 
jieškoti žinių: kuomet Ame
rikoj yra gyvenę dramb- tuomet, kai šiaurinę jos da
liai? Iš įvairių duomenų, lį dengė ledynai, bet pietūs’lių.

■ jie buvo visai kitokios ats
kiros rasės gyventojai?

Vis dėl to daugumas mo
kslininkų priėjo išvados, 
kad ir anie pirmieji prieš- 
ledinio laikotarpio gyven
tojai į Amerikos žemyną 
greičiausiai bus atsikėlę iš 
Azijos. Mat, kaip tos mer
gaitės kaukuolė rodė, ji yra 
greičiausiai mongolų kil
mės. Gal būt, kad tie žmo
nės į Ameriką atsikėlė ir

Manoma, kad Azijoj 
i masis žmogus išsirutuliojo 
iš beždžionžmogių prieš 2 
ar 4 milionus metų. Tuo 

i tarpu Amerikos žemyne ne- 
i rasta jokių ženklų, kad čia 
i būtų gyvenę beždžionžmo
giai.

Odos spalva pamažu ga
lėjo kitėti. Iš geltonos mon
golų spalvos per ilgus am
žius galėjo atsirasti rudai 
rausva indėnų spalva.

Tirpstant ledynams, atši
lus klimatui, atsiradus dau
giau drėgmės, buvo labai 
palankios sąlygos išbujoti 
augmenijai ir gyvuliams. 
Tuomet Amerikos žemynas 
turėjo būti rojus visokiems 
medžiotojams, nes buvo 
daugybė visokiausių gyvu-

vų būdavo j imo fabrikai, 
prieplaukos ir Šiaurių Ka
ro Laivyno centras. Ki
rovsk miestas penki metai 
atgal buvo sodžius, o dabar 
jau turi 40,000 gyventojų, 
Išbudavota ir kiti miestai.

Sovietų mokslininkai at
rado, kad šiaurių kraštas 
turtingas anglimi, žibalu, 
geležies rūda; randa sidab
ro, aukso, nikelio ir kitų 
metalų. Sako, Šiaurių Jūroj 
ir salos turtingos iškasa
mais metalais. Sovietai jau 
atidarė ten kelias anglies 
kasyklas, kurios aprūpina 
laivus ir ledlaužius anglimi.

Sovietų šiaurių tyrimai 
davė tokius rezultatus, kaip 
Šiaurės Poliaus užkariavi
mą pagelba lėktuvų, kur 
Papaninas su savo drau
gais išbuvo arti metus lai
ko ir visą pasaulį informa
vo apie orą ir kitus daly-

to prie sulūžusio 
Dažnas pypkės rūkymas, 
jos karštas kandukas (ci- 
bukas) gamina lūpos vėžį. 
Moterų lyties organų vėžys 
dažnai apsireiškia nuo už- 
sisenėjusio įdegimo.

Kaip saugotis vėžio ligų? 
Saugokis žaizdų, chroniškų 
įdegimų ir tam pasirodžiu- 

; sius kuo greičiausiai gy
dyk. Dr. Ewingas paskelbė 
sekančias taisykles, kurių 
prisilaikant mažėja susir
gimai bei mirtys nuo vėžio. 
Kad negauti lūpos, liežuvio, 
burnos bei gerklės vėžįo, 
reikalinga:

1. Pašalinti sugedusius 
dantis.

2. Kuo mažiau vartoti ta
bako.

3. Švariai užlaikyti dan
tis ir burną.

4. Jei užkimęs balsas tę
siasi apie 10 dienų, reika
linga pasiduoti daktaro eg
zaminavimui gerklės.

Apsisaugojimui odos vė
žio, reikalinga švariai už
laikyti kūną, kad odos sky- 
lelės visuomet būtų atda
ros. Jeigu atsiranda tam 
tikrose vietose žaizdos, kar
pos ir kita, ypač jeigu jos 
didėja, plečiasi, — tuojaus 
reikia kreiptis prie chirur
go, kad ias išpjautų. *Nuo 
ryklės vėžio, reikalinga ne
ryti karšto, nesugrumulio- 
to maisto, taipgi švariai už
laikyti burną ir koserę.

Nuo skilvio vėžio reika
linga: pirma, valgyti pa
prastą maista be jokių er
zinančių priedų; nepersi
valgyti ir neapsunkinti 
skilvio; kuo mažiausi ai 
vartoti alkoholį.

Kad išvengti mėšlatakio 
vėžio, reikalinga: pirma, 
saugotis dažno vidurių už
kietėjimo; tinkamai prižiū
rėti ir gydyti kraujagyslių 
išsitempimą.

Kad išvengti krūtinės vė
žio (moterim ypatingai) 
reikalinga: pirma, nevarto
ti kietų ir spaudžiančių 
krūtinę prietaisų; antra, 
prisilaikyti laike palago, 
kūdikio gimdymo; žiūrėt, 
kad, laike kūdikio žindymo, 
krūties pieninės triubelės 
normaliai veiktų.

Kad išvengt yščiaus, gim
dos vėžio, reikalinga: pir
ma, pataisyti sužeistas vie
tas, po kūdikio gimdymo; 
antra, bent sykį j metus pa
siduot gydytojo apžiūrėji
mui; trečia, reikalinga pri
silaikyti higienos taisyklių 
sulig daktaro nurodymų.

dutinio svorio vyro ar mo-! valstijoj.
teries jau būsi “riebulis.” Kas yra vėžys?—o ar tu 

Bet jeigu nė vienu trupi- I žinai?
niu daugiau nevalgysi, kieki Kas yra vėžys? Vėžys tai 
būtinai reikia energijos at-'yra parazitiškas celių aug- 

1 muo, liga tam tikroj kūno 
daly j. Pirmiausia, tai yra 
vietinė liga ir prasideda 
tuomet, kuomet celės tam 
tikroj kūno dalyj ima ne
sveikai daugintis. Jei šias 
celes visiškai prašalinsim, 
tą vietą išpjaudami, tai vė
žys išnyks, nepasikartos. 
Bet jei laiku tų celių ne- 
prašalinsim, tai atskiros ce
lės gali persimesti į kitas 
kūno dalis, ten daugintis ir 
pagimdyti n a uja vėžio 
skaudulį, kurį mes pava
dinsiu! tik šašuku. Kad to 
neatsitiktų, pirmoj eilėj 
reikalinga tą vietą praša
lint. Kaip greitai tos opos, 
skauduliai plečiasi, tai, ži
noma, priklauso nuo to, 
kokioj kūno dalyj vėžys at
sirado ir kokios jis rūšies. 
Dėl to vienas vėžys 
pavojingesnis už kitą.

Kas pagimdo vėžį? 
šių dienų dar nežinoma 
yra, kaip vėžys kūne atsi
randa. Daug tyrinėtojų dir
ba, kad suradus vėžio prie
žastį, ir tie tyrinėjimai su
teikė jau daug žinių apie 
vėžį, iš kurių mes daug ga
lime dabar pasimokinti.

Ar vėžys neišgydomą li
ga? Vėžys išgydomas, jei 
jis pasireiškia tokioj vietoj, 
kur galima jį lengvai pa
žinti vos tik apsireiškus. 
Šiuo laiku Mass, valstijoj 
kasmet išgydoma suvirš 
1,000 vėžio ligonių, ši skait
linė galima būtų lengvai 
padvigubinti, jei vėžys bū
tų gydomas vos tik jam ap
sireiškus. Mass. Generalė 
Ligoninė ištyrė daugiau 
kaip 1,000 ligonių ir atra
do, kad 60 nuošimčių jų ga
lima buvo išgydyt, jei būtų 
kreiptasi vos ligai apsireiš
kus.

Ar vėžys limpama liga? 
Iki šiol medicinos mokslas 
nerado jokių įrodymų, kad 
vėžio liga būtų limpama.

Ar vėžys paveldimas nuo 
tėvų? Pats vėžys nėra pa
veldimas nuo tėvų, bet tam 
tikrais atsitikimais daugu
mas tėvų perduoda vaikam, 
kaip paveldėjimą, palinki
mą į vėžį. Bet tas nereiškia, 
kad jeigu tėvai ar vienas iš 
jų turėjo vėžį, tai ir/vaikai 
turės (Mohonk Cancer 
Symposium nurodo). Jeigu 
šeimynos praeityj kas nors 
turėjo vėžį, tbkia šeimyna

pildymui ir raumenų pa- 
naujinimui, o tik po stik
liuką degtinės išgersi per 
dieną, tai per metus jau tu
rėsi 12 svarų daugiau, kaip 
tikrai apskaičiuoja New 
Yorko Medicinos Biuras. 
Tuomi šis biuras sumuša ir 
šnekas, būk “alkoholis nei
nąs į kūną.”

liko ant ledlaužio 15 žmo
nių, jų tarpe kelis moksli
ninkus. Ledlaužis pradėjo 
kelionę su plaukiančiais le
dais. Iš karto jis plaukė į 
rytus. Buvo manyta, kad 
pasieks Beringo Perlają ir 
išplauks į Beringo Jūras, 
kurios laisvos nuo ledų. Bet 
paskui pradėjo sukti į šiau
rius.

“Sedov” su gruodžio 7 
diena, 1938 metais, buvo 
ant 131.24 laipsnio rytinės 
ilgumos ir 85.39 laips. šiau
rinės platumos, tai į šiau
rius nuo Naujos Sibirijos 
salų ir tik apie 300 mylių 
nuo Šiaurių Poliaus. “Se
dov” jau pasiekė tą platu
mą, kur savo laiku, 1895 m., 
su laivu “Fram” buvo pa
siekęs švedų mokslininkas, 
Sovietų 
Nansen.
“Sedov” 
čiausiai
liaus, kaip bent kada 
kis laivas buvo. Jis vis 
valiai plaukia į Šiaurių 
lių ir, veikiausiai, ledai jį 
ten nuneš, o paskui gal bū
ti Papanino keliais išneš. 
Ant “Sedovo” mokslininkai 
kiekvieną dieną tyrinėja 
orą, jūrų gilumą, jų gyvius 
ir atlieka kitus mokslinius 
darbus. Savo patyrinąuš 
kasdien perduoda per ra
dio į Sovietų žemę, kur 
šimtai mokslininkų domisi 
iu žiniomis. Taigi netikėtai 
įšalęs ledlaužis “Sedov” vir
to nauja Šiaurių Poliaus 
tyrinėjimo stotim.

Pasaulis Eina šiltyn
Sovietų mokslininkai pro

fesoriai Zubov, N. N. Zu- 
porov, L. Berg ir kiti, pa
siremiant Papanino patyri
mais, patyrimais, kokius 
gavo Nansenas ir dabarti
niai mokslininkai ant “Sė

kūnai, kaip Vodopijanov. 
net du kartus skrajojo virš 
Šiaurės Poliaus.

Nauja šiaurės “Stotis”
Tartum pati gamta? pade

da tyrinėti šiaurės. 1938 
metais ledlaužiai paėmė Pa- 
paniną ir jo draugus nuo 
ledo, ant kurio jie nuplau
kė apie tūkstantį mylių į 
pietus ir pasiekė Greenlan- 
dijos žemę.

Dabar Sovietai turi kitą 
naują mokslinę “stotį,” ku
ri su kiekviena diena vis 
artinasi prie Šiaurių Po
liaus, tai ledlaužis “Sedov.”

Sovietų ledlaužis “Sedov” 
dar 1937 metų rudenį su
laužė variklį ir įšalo į ledą. 
Praeitą žiemą Sovietų lėk
tuvai išnešė nuo jo nerei
kalingus žmones, nunešė | 
ten užtektinai maisto ir pa- (Tąsa ant 4-to puslp.)
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Tel. Evergreen 7-2375
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GARSINKITES “LAISVĖJE

Tinkamiausia Kalėdoms Dovana!

y

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
Evergreen 4-6485

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

f 
L-1370

Managed by

TEITELBAUM

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

inteligentijos 
Suvalkiją, 

atsitiktinis 
prof. Rim-

nes sandeliuose guli per-; 
.daug batų ir perdaug dra-1

£abd

NAUJA SOVIETŲ STO
TIS ŠIAURIŲ POLIUJE '

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Clv\.ei Avė.

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

baudžiavos kapitalistinę valstybę, mes!
Suvalkijoj
ligi 1863!

o sukilimo
baud-
samo- £

, Dievui ziuj.
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Barbarizmas ir 
Kultūra

(Pabaiga)

Prieš s e p t y niasdešimts 
su viršum metų mes, lietu
viai, taip pat buvome bau
džiauninkai. M i e s č i onija 
buvo rusų, dvarininkija — 
lenkų. Laisvųjų ūkininkų 
samdomi žemės ūkio darbi
ninkai aiškiai skirtingos 
socialinės grupės nesudarė 
ir prieš samdytojus nekovo
jo, nes samdiniai kartu su 
šeimininkais dirbdavo, tą 
patį maistą valgydavo, tais 
pačiais namų darbo drabu
žiais vilkėdavo, ir visi vie
nodai pinigų neturėdavo, 
nes ūkis buvo natūralinis, 
gaminama buvo tik savo 
šeimynos reikalams, o ne 
rinkai.

Prieš baudžiavą kovojo 
ne tik baudžiauninkai, bet 
ir naujai steigiamų fabri
kų savininkai su amatinin
kais, nes jiems reikalinga 
buvo laisva darbo jėga, ku
ri tada skaitėsi feodalo 
nuosavybe.

Baudžiavą p a n a i kinus, 
kapitalizmas, išstumdamas 
natūralinį ūkį, atėjo ir į 
mūsų kaimą. Valstietis ne- 
bebaudžiauninkas buvo ver
čiamas intensyvinti savo 
ūkį, savo produktus par
duoti, nes jam dabar reikė
jo mokėti įvairūs valstybi
niai mokesčiai, pabaudos, L1 . . 
išpirkti sūnų nuo karino-;1S .
menės ir tt. Jam reikėjo l^h^ausjma^

• 1 J • — 1 • 1 ' 11 o 1 1 \/ O l’Q 1 1 \

pirkti ūkio padargus, vie-1 
toj medinės žagrės jam rei
kėjo plūgo, geležinių akė
čių, reikėjo medžių, odos, 
druskos; daug ko reikėjo, 
be ko anksčiau buvo galima 
išsiversti. Reikėjo kalen
doriaus, kuriame pranašau
jama, kada bus giedra ir 
kada lietus, reikėjo laik
raščio ar knygos, kur būtų 
išaiškinta, kaip vartot mi
neralines trąšas, kad javai 
geriau derėtų. Jam vis daž
niau teko atsilankyti mies
tan, o pas jį vis dažniau 
ateidavo pirklys, klausda
mas’:

—Ar neturi, gaspador, 
ko nors parduot?

Pasirodo, viską galima 
parduot: kiaulių šerius, su
plyšusius drabužius, arklių 
uodegas, sėmenis, linus ir 
tt. Bet mieste, teisme, val
diškose, prekybos ir kitose 
įstaigos valstietis negalėjo 
susikalbėti. Net valdiškų 
Šaukimų ir skelbimų jis 
perskaityt nemokėjo: ne jo1

; pamatys, jog mūsų daug 
.mažiau, nusitars ir išgau- 
įdys mus.

Vergai liko be uniformos. 
Jie turėjo viską gaminti, o 
laisvieji žiūrėjo į dangų, ty
rė žvaigždes, braižė geomet
rines figūras, domėjosi mo
kslu, menu. Dėkui jiems už 
tai. Bet vėliau, kadangi ko
va dėl būvioz jiems galvos 
perdaug nekvaršino, ėmė 
gyventi jie kaip parazitai iš 

, mokslas ir 
buvę pramogomis, 

jiems nusibodo, jėgos, kuri 
juos skatintų dirbti, nebu
vo, ir mokslą su menu jie 
pakeitė vynu ir žaidynėmis. 
Antikos valstybė tuo būdu 
išsigimė ir ją pribaigti, 
kaip^jau minėjom, barba
rams hunams buvo visai 
lengva. Jeigu baudžiaunin
kas ir toliau būtų likęs bau
džiauninku, kaip Romos 
vergas šalia aukštos civili
zacijos buvo likęs vergu, 
kultūra dar kartą būtų tu
rėjusi žlugti.

Vaizduodami dabartinę

kalba buvo jie rašyti. O vi
są, kas jam tuo reikalu bū
tų galėję padėti, buvo už
drausta. Kaimietis pajuto, 
kad rusų valstybė savo re- vergų darbo, 
žimu trukdo jam gerinti' menas, I 
savo būvį. Tik šitokiose są
lygose galėjo atsirasti Ku
dirkos ir Basanavičiai. Jei
gu tautinis lietuvių sąjūdis 
nebūtų buvęs susijęs su lie
tuviškų masių, tuo metu su 
valstiečių, ūkiškais intere
sais, joks patriotas mūsų 
tautinės sąmonės nebūtų 
prikėlęs.

Pirmuoju mūsų tautinės 
kultūros ir 
židiniu laikome 
Bet tai nėra 
reiškinys. Pagal 
kos duomenis 
p a naiki nimas 
buvo užsitęsęs 
metu sukilimo, 
metais naikindama 
žiavą rusų valdžia 
ningai padariusi eilę nuo- 

; laidų valstiečiams, kad ati
trauktų juos nuo dvarinin- Kapitalistinis ūkis, 
ku sukilimo, 
žemė buvo

surdiško mokslo apie Žemės 
judėjimą,” kuriuo jis aiš
kiai pritarė Koperniko pa
žiūrai apie besisukančią 
Žemę. Po metų Dekartas 
sunaikino savo veikalą' 
“Apie pasaulį,” kuriame jis 
buvo išaiškinęs visatos j u-J 
dėslus, remdamasis tik1 
gamtos dėsniais, visiškai,

papročiams ir moralei.
Ne tik pilietinės laisvės, 

bet mokslas, menas, litera
tūra, tikėjimas ir visi kiti 
kultūros reiškiniai pastato
mi prieš sąlygą: jeigu jie 
nekenkia valstybei. O kas 
gali kenkti ir kas ne, Spren
džia esamos padėties ir 
ūkio šeimininkai. Mes grei-i . , -------- ,
čiausiai dar nesame pamir-■ apeidamas Dievą. 1634'me-( 
šę, kas atsitiko Vienoj, kai tų sausio mėn. 10 dieną jis 

. parašė Marenui laišką, pa- 

. aiškindamas, kodėl jis savo 
' veikalą sunaikinęs.

“Jūs tikriausiai žinote, 
kad nesenai Galilėjus inkvi- 

izicijos buvo nubaustas, iri 
'jo pažiūros apie Žemės ju-; 
dėjimą buvo pripažintos he- 
rezija. Visa, ką aš išaiški
nau savo veikale, buvo eilė 
tvirtinimų, glaudžiai susi
jusių su Žemės sukimosi

(Tąsa 6-tam pusi.)

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtines 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.
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Žydai pabėgėliai 
joj. Kai jaunas

kardinolas Iniceris per pa
mokslą tikintiesiems pasa-

—Mums tėra vienas ge
raširdis tėvas ir vienas va
das, jis yra danguje...

Ši mintis buvo palaikyta 
neatitinkanti 24-tą progra
mos paragrafą.

Hėgelio idealistinėj filo
sofijoj sakoma, kad valsty
bė esanti proto ir dorovin
gosios idėjos tikruma. Tai 
teigdamas Hėgelis turėjo 
galvoj Liudviko XIV-ojo 
laikų Prancūziją ir Bismar
ko laikų Vokietiją. Būtų 
visai natūralu, jei dabarti
niai ideologai, norintieji iš 
valstybės padaryti fetišą, 
bandytų remtis Hegeliu. 
Bet jie to nedaro. Jų valsty
bėj esą daug kas nauja. 
Mes tai lengvai galime pa
tikėti, prisiminę Liudviką 
su Bismarku. Bet viena aiš
kiai nėra nauja — jėga ir 
anksčiau yra buvusi autori- 

I tetų.
I 1633 metų birželio men. 

kultūrą pakėlęs'23 dieną Galilėjus, V 
žiauninku nuosavybėj be reiškinys, dabar virto para- damas prieš i--------- .. v

doksu: žmones badauja, nes tribunolą, prisiekė, jog jis kiai pastebet žmogaus am- 
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kesčių. Gi tose vietos'e, kur perdaug prigaminta mais- issizada “heretisko 
" to, valksto basi ir apdriskę, priešingo ir filosofiškai ab-
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; prisiminti, jog 
i Brazilijoj kava buvo suver
sta į jūrą, garvežiai buvo 
kūrenami kviečiais, Ameri
kos farmeriai lokauto metu 
pieną pylė į upes, kai tuo 
pačiu metu 12 milionų be
darbių neturėjo ko valgyt, 

anks- 
Naudojamoji čiau buvęs progresyvus, _ne-1 

palikta baud- paprastai

dovo” bei kitais, daro iš
vadą, kad pasaulis eina .šil
ty n, ypatingai šiltėja Šiau
rių Poliaus rajonas. Sovie
tų mokslininkai daug su
rinko žinių, nes pereitais 
metais ilgai lakūnai gyveno 
arti‘Šiaurių Poliaus jieško- 
dami Levanevskio ir jo 
draugų. Tie mokslininkai 
patyrė, kad pasaulis labai 

klūpo-1 Povaliai šiltėja. Žinoma tie 
prieš ’ Inkvizicijos! pasikeitimai negalimi aiš-

ypatingų išperkamųjų mo-
: kesčių
baudžiava buvo panaikinta
1861 metais žemę valstie
čiai turėjo išpirkti. Šis lak-1 bužui. Darbo jėgos savinin-1 

i tas, o salia jo ir visa eile pas neturi už ką savo darbo’ 
vaisių pirkti. Yra daug 

■ vartotom, bet maža tėra
a 

Prūsams, vi 
liau Varšuvos kunigaikštys-' pirkėjų. Pastangos pakeisti 
tei, Napoleono kodeksas, dabartinį ūkį taip, kad to
day prieš baudžiavos panai- limesnei pažangai kelias, 

.j kaimu ’ nebūtų pastotas, susiduria 
i 'vienkiemius su valstybe, esamos z ūkio 

’ sistemos saugotoja.
Kai kuriose šalyse san

tvarka pakeičiama taip, jog 
tarp savęs kovojančios vi
suomenės grupės turi nusi
leisti valstybės valiai. Lais
vė tampa sąlyga, leidžianti 
pasirinkti vieną iš dviejų: 
sutikti, arba susidurti su 
priešais pastatoma jėga. 
Kai prieš metus Vokietijos 
katalikai ėmė skųstis perse
kiojimu, dabartinis reicho 
teoretikas Rozenbergas pa
reiškė :

— Jūs nurodote į mūsų 
programos 24 paragrafą, 
kurie pažada apsaugoti po
zityviąją krikščionybę. Bet 
jūs niekad beveik neužsime
nate, ką sekantis paragra
fas sako; ten sakoma, jog 
nacionalsocialistinis judėji
mas saugo visų konfesijų 
laisvę, iki jos nesudaro val
stybei pavojaus, arba nėra 
priešingos germanų rasės

kinimą pradėtas 
skirstymas Į 
derlinga žemė — leido su
valkiečiams sparčiau atsi
gauti ir sutvirtėti ekono
miškai, negu kitų Lietuvos 
vietų ūkininkams. Todėl su
valkiečiai galėjo anksčiau 
ir savo vaikus į mokslus lei
sti. Niekas gyvenime be 
priežasties neįvyksta.

Žmonių tarpusavinius 
santykius, jų kivirčus jau 
nuo seno ėmė valstybė tvar
kyti. Valstybė — civilizaci
jos padarinys, ji su savo 
autoritetu ir visomis admi
nistracinėmis priemonėmis 
tariasi stovinti aukščiau 
grupinių interesų. Romos 
imperijoj tik vergai neturė
jo teisių, patricijai ir plebė
jai šalies valdyme galėjo 
dalyvauti. Bet vergų atsira
do tiek daug, kad kai buvo 
pasiūlyta įvesti jiems uni
formą, laisvieji pasiprieši
no:

—Ne, nereikia. Jie tada

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

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

Bridgewaterio Lietuvių Dar
bininkų Išdirbystės, tikrai 

geros kokybės avaline

Milčiaus krautuvėse rasite 
didelį pasirinkimą visokios 

rūšies batų ir batelių bile 
šeimos nariui.

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

Milcliius 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.

iš narių Vokietijos gavo prieglobstį (tūlam laikui) Angli- 
berniukas, dalykų nesuprasdamas, ramiai valgo, tai senas 

pabėgėlis gailiai verkia.

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

i

Open Day and Night

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accpmodations.

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

LADIES’ DAYS
Mon. and 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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

1
&

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija
JDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
{ 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
185 Grand Street * Brooklyn

Telefonas EVergreen 7-1661
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TWICE A WEEK
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with it the knowledge that į9

which provides as-

formation

Excerpts from GreetingsStudents Launch Drive for Peace, Democracy, Education
H

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

manned

includes a

i in

Florello LaGuardia

by

for

Peace

b

under its leadership. 
ASU was indentified 
sponsorship of the 

but this was dropped

demands for 
control, shap- 
old parties.” 
was conclud-

efforts to 
pace with

the
up

at Twen-
December

relation between that subject 
their family incomes.”

President Warren of 
Sarah Lawrence.

necessary, to my way of 
that students should give 

deal of time and thought 
own future, which means 

country, and

We Discuss Pigeons, 
The Fourth Dimension 

.And Debutantes

Harvard ’39, is 
Chairman. He is also Chairman of 
the Harvard Student Committee to 
Aid German Refugee Students.

STUDENT tsary that the influence of the Unit
ed States be used in the world to 
strengthen peace.

one of whom receives
$21’ a week. It has

VHE AMERICAN STUDENT UNION, A 
PROGRESSIVE YOUTH ORGANIZATION

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

HE AMERICAN
UNION was established in 

December, 1935, by the fusion of 
: organ iza- 

______ and colleges 
the country in order to 
effectively for the secur- 
student body, the pro

of democracy in the

^xisting liberal student 
tions in schools ar 
throughout 
work more 
ity of the 
servation
United States, and the strengthen
ing of world peace. From a begin
ning of 3,500 members it has grown 
to an organization of 20,000 students 
whose representatives held their 
Fourth Annual Convention in New 
York City at City College 
ty-Third Street from 
26 to 30. '

A few months after its 
the flędgling organization gained in
ternational fame by its sponsorship j 
ų the third university strike. 
against war which brought out! 
500,000 students. It maintained ilsi 
position as the outstanding student' 
organization working for peace by i 
its leadership in the struggle to lift 
the embargo on Spain, to halt the; 
shipment of war supplies to Japan, i 
to protest the seizure of Austria1 
and Czechoslovakia. It participates 
in international student congress 
and sends a European tour abroad 
every summer 
Originally the 
with vigorous 
Oxford Pledge 
out of the program last year when 
the Union decided that in the face 
of fascist aggression it was neces-

I Best Wishes for a Happy New Year!;
I '
s --------------------------- I

In Which

The Work of the ASU
The American Student Union has 

worked since its formation for 
student and youth rights and secur
ity. Its chapters have encouraged 
campus coopcratives-eating co-ops, 
book exchanges, laundry co-ops, and 
living co-ops in order to lower the 
cost of college. The National Youth 
Administration,
sistance to students who., might 
otherwise be compelled to drop 
their studies has been supported by 
the ASU which has urged its exten
sion and its transformation into a 
permanent organization. Members of 

I the ASU have participated in legis
lative hearings on the American 

i Youth Act and against loyalty oath 
I bills for students and teachers alike.

The American Student Union 
i regards labor as the mainspring of 
progressive social change 
therefore organized classes 
unions, helped distribute 
and occasionally 
lines.

Other work 
month summer 
undergraduate leaders and a sys
tem of commissions through which 
ASU chapters carry on a large 
variety of ^ educational programs 

I on issues such as the Wagner Act, 
; housing, health, social insurance, 
and relief.

The Union operates on a budget 
of $15,000 for the year. The money 

from dues and contributions, 
is a paid staff of eleven 
no 

than

and has 
for trade 

leaflets 
picket | 

i two-)
training camp for

comes 
There

i people
I more
district offices manned by full time 
secretaries, recent graduates, in 

i Boston, New York, Philadelphia, 
North Carolina, Cleveland, Chicago 
and Los Angolos.

The leaders of the American 
Student Union have all been active 

the student movement, Joseph 
Lash, National Secretary, receiv- 
an A. B. from City College and 
M. A. from Columbia. He then

ed i j an 
i served the Student League for In- 
I dustrial Democracy. He organized
the First Student Peace Strike and

I was Vice Chairman of the American
Illnesses: One of the most asto-' Delegation to the First World 

Vnishing developments of the Soviet Youth Congress in Geneva. Robert 
Union has been the rapid decline in Lane. Harvard ’39, is National I
the number of mental illnesses.
Compare this with the annual i 
growth of mental aberrations in the 
United States! The American Asso-1 
ciation for the Advancement of • 
Science, now meeting in Richmond 
Va., claims thąf a great percentage 
of mental illnesses can be cured 
only as part of a nation-wide health 
program. The relation of such ill
nesses to economic and serial con
ditions is also to be remembered 
whenever anybody tells you that 
"this world is driving me nuts.”... ITesseracts: At the A. S. U. con
vention we visited an exhibit of■ 
student work and entered into a j 
conversation with one of the lads i 
taking care of the Brooklyn Tech-, 
nical High exhibit. For a few I 
minutes we discussed tesseracts and 
other related four-dimensional ob
jects. The upshot of the matter 
was that, the student agreed to go 
back to school and speak to his j 
professor, and we agreed - to go i 
home and read up on Einstein i 
before starting another discussion!

Pigeons: Being more of a rustic 
individual, this writer spent the 
Christmas day feeding pigeons in 
Central Park. Curious thing about 
pigeons — they follow you as long;Spain 
as you have food to offer. Once conduct totalitarian warfare against 
the food is gone—lo!, and the innocent women and 
pigeons are gone! Similarly, Fran- doubtcdly is designed lo influence 
co’s pigeons are hammering away Nevillez Chamberlain’s 
on the strong Catalonian defences, negotiations with Mussolini and to 
We may not be able to stop the prepare a way for another Munich 
shipment of oil and lead “food” to in Spain.” 
these pigeons, but we can help the (

Franco Launches New 
Terroristic Campaign 
Against Spain

An intensive bombardment of 
open cities, towns and villages coin
cidental with the long expected 
Franco drive, and a drastic attempt 
to demoralize the civilian population 
behind the lines, to break off all 
lines of communication, and pave 
the way for a Mussolini-Chamber
lain deal, can bo expected in Spain, 
within the next few days, according 
to information received 
the Medical Bureau 
American Committee
nish Democracy, 381 Fourth Ave.

Dr. Herman F. Reissig, Execu- 
ive Secretary of the Medical 
Bureau, in making public word of 
the expected attacks 
civilian population in 

said, "Franco’s

today by 
and North 

to Aid Spa-

against the
Government 

efforts to

children un

forthcoming

these pigeons, but we can help the( The Medical Bureau calls upon 
Spanish Goverment in this hour of its thousands of supporters and the 
desperate need by renewing our'public, generally, to protest against 
efforts to have the Embargo lifted... j such tactics by increasing aid to the 

* Debutante: Ordinarily we don’t Spanish people and by demanding 
give a hoot how much is spent at a'bf our Government that it make 
coming-out party, but this time we j surplus American farm products 
were particularly interested because | available to Spain and that it lift 

that of Brenda 
by the way, we

g

May the New Year bring with it success and good fortune j 
to Lithuanian-American youth 
efforts to lift the shadows 
progress.

May this coming year bring
a better life is open to us if we work together and struggle į 
together in our efforts to make the visions of justice and į 
hope become realities. j

With these thoughts in mind we extend to the readers! 
and writers of the Laisve Youth Section our heartiest best! 
wishes for an enjoyable and fruitful 1939. !

—The Editors. !
I
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of all walks of life in their I s 
on peace, democracy and į

I sent something sentimental to Hitler for Xmas

1 1

k
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J. Cadden Receives 
Youth Service Award

New Year’s Dance 
By Cleveland Lyros

Amer. Student Union Parleys in 
N. Y.; Delegates Discuss Youth 
Action for Democracy in Educ
LaGuardia Greets Convention and Urges A. S. U 

To Be Active Force for Progress

(by Special Correspondent to the Laisve Youth Section)
NEW YORK CITY, The Fourth Annual Convention of the 

American Student Union took place this week at the 23rd 
St. Center of City College as over a thousand delegates from 
the country’s high schools and colleges met to deliberate on 
the problems of young people seeking an education in a com
plex world.

A large blue and red banner reading "Make Democracy Work by Keep
ing it Moving” acted as the slogan of the students in the Pauline Ed
wards Theatre where the plenary sessions were held.

0------------------------------------------- ;--------------

wel- 
mor- 

urged the assembled 
band together in their 
protect their rights to 

and civil liberty in this

High Spots During the 
Student Convention

“I would like to seč you give as 
much publicity as possible to the 
fact that a large proportion of the 
young people who do not go on to 
college are intellectually better 
suited for it than many who do, and 
the 
and

“We have expressed our opinion 
that democracy today is in jeopar
dy. Education cannot ignore this 
danger, for the survival of education 
as we know it is bound up with the 
fate of democracy. Where govern
ment is of, by and for the people, 
the people must be informed.....
Where government is over and 
against the people, the people must 
be kept in darkness and restricted... 
In the struggle between democracy 
and fascism, education canhot 
remain neutral.”

Joseph P. Lash, National 
Secretary, A. S. U.

Joseph Cadden, Executive Secret
ary of the American Youth Con
gress, has been awarded the 1938 
gold medal and $100 check, offered 
annually by The Parents’ Magazine 
for the greatest service by a young 
person to the cause of American 
youth.

The friendly and tolerant discus
sion of mutual, social, and economic 
problems 
countries 
Congress, 
served as
tee on Arrangements, an outstand
ing event in the annals of youth,, 
according to the committee making 
the award.

Presentation of the medal will be 
made during a forthcoming youth 
program of the America’s Town 
Meeting of the Air, broadcast from 
Town Hall.

by representatives of 54 
made the World Youth 
in which Mr. Caddcn 
Chairman of the Commit-

Picket Stores Selling 
Fascist Goods

the debut was 
Frazier (who, 
regard as being a fairly attractive 
young lady). The sweet little thing’s the 
coming-out party (we had one when ! ' ' 
we were 16 and the soda and pie 
cost us 45 cents) hit the thermo-' support of democracy to 
meter at $50,000. j ,

Frankly, it’s none of our c......  „„ w.. v.o.
business if she wants a $50,000 par-I barbaric effort at blackmail as he' S. 
ty or not—but just for the devil did at the time of the outbreak of 
of it We’ll tell you about 
$50,000. First of all, this 
writer would be able to

NEW YORK.—Picketing of all 
; dealers in German goods here and 
j in other 1 key cities marked the se
cond annual Boycott Germany 

The į Week sponsored by the Joint Boy
co-ordinating agency

the embargo against the Spanish 
Republic in order that it may at 
least have the opportunity to secure 

means with which they can 
defend their lives and homes.
Medical Bureau also appeals to the (cott Council,

i demand *mti-Nazi boycott activities
! that the President of the United, *n this country.

darn states make clear his stand on this I Targets of intensive picketing are) 
~. S. Kresge, Kress, and W. T. 
Grant, 5-and-10 chains which con
tinue to market German products

; to the contrary. 
Neighborhood shops known to car
ry German goods are being picket-

i the vicinity of

that' recent German pogroms
The Medical Bureau has at pres- despite pledges

retirement concluded the Christmas Camp- 
imtnediately and . live on in peace aign for the relief of Spanish chlld-

doing 
New 

know

Clcvelandites! What are you 
Saturday, December 31—this 
Year’s Eve? And if you don’t 
or can’t make your mind up may
I suggest that you and your friends 
come to a dance?

This New Year’s Eve dance will 
be held by the Lyros Chorus at 920 
E. 79th St. and entry fee is only 
20 cents. I am 
much more fun 
the 20

. sure you’ll have 
than elsewhere for

cents.
Now 

Lyros
some doings of the 
Any member 

and at
who 

least 
1939, 

our 
shall

here are 
Chorus, 
ip the most 

threef members by. Jan. 16, 
will receive 3 dollars from 
"Kaplamaster,” Joe Palton.
say this is a bargain, so hurry, hur
ry, there isn’t much more time left.

And listen/to this: Join the Lyros 
Chorus before March. Have your 
dues up to date. Attend rehearsals 
regularly every Friday at 8:30 p. m. 
(920 E. 79th St.) Say, this isn’t 
hard at all! The chorus will pay 
your transportation to New York 
and back during World’s Fair!

Well, if this isn’t a bargain, I 
don’t know what you would call - a 
bargain. So, remember, join the 
chorus before it’s too late—and 
don’t forget the New Year’s Dance.

—Casper

' Children Sing Out
“Boycott Japan!”

city’s

at $21.00 a week until he was 65.1 ren and has announced a campaign cd by people in C 
Secondly, the money would save a j for the month of January during ; the shops while a mass picket line 

which it expects to raise $24,000 to surrounds the German exposition 
be contributed from the American1 being sponsored at the Grand Cen- 
people for the establishment of an į tral Palace by the local Deutsche 
American pavilion in the first Consuam Verband (German Con- 
Children’s City in Spain. This con-'sumers Organization), 
tribution will take care of 1,0001 
chidren in a community designed tlons were scheduled 

I rivnl • iclt tfx 1 « r /'"11— 1 ~ ~ ✓''i1 - _ 1 _ __ _1 t

^countless number of Spanish child-j 
ren from actual starvation and 
malnutrition this winter. And third
ly, it is a ghastly joke to parade 
the idiosyncracies of the idle rich 
While thousands of the country’s 
needy are ill-fed, ill-housed and ill- 
clothed.

Instead of the word "thousands” 
we must use the phrase "One third 
of a nation.....” The meaning of the
statistic that 4% of the people own

for them, exclusively.

she
. ...... . . she
v 87% of America’s wealth becomes puts 

startlingly clear.

woman is never happy Unless 
can attract attention; and if 
can’t do it any other way, she 
on a large hat and goes to the1 

movies.

Large-scale picketing demonstra- 
I for Detroit, 

Chicago, Cleveland, Pittsburgh and 
St. Louis.

It is estimated that 80,000 bees 
must visit at least 3,360,000 flow
ers in the course of a day to pro

duce a pound 'of honey.

MILWAUKEE. — This 
shopping areas have been resound
ing to the thin trebles of a child
ren's chorus, organized and rehears
ed by the American League for į 
Peace and Democracy, which has 
attuned the Christmas spirit to 
modern days and troubles. Its songs, 
to the traditional melodies of Beth
lehem, Silent Night, and Adeste 
Fideles, warn of goods made in 
Germany, Italy, and Japan. Their 
placards urge a boycott of the 
chandise.

Some women are so timid

mer-

that

Mayor Speaks to ASU
Mayor Fiorello LaGuardia 

corned the students Tuesday 
ning and 
youth to 
effort to 
education
country. The Mayor set the keynote 
of the parley when he declared that 
democracy is "the happiest form of 
government that has been devised 
by human beings up to this date” 
and then pointed to the political 
maneuverings of certain groups to 
get a strangle hold on the govern
ment.

LaGuardia became sharp and bit
ing when he summed up his opini
ons of new born political move
ments by stating, "it is discourag
ing to find pew parties coming into 
existence acquiring, if you please, 
all the ruthlessness, 
patronage, seeking of 
ing of policies of the 

The Mayor’s speech
cd with an appeal that the young 
people of the United States should 
devote their time and i 
making government keep 
science and progress.

Students Crusade for 
And Democracy

Joseph P. Lash, National Secre
tary of the A. S. U. delivered his 
report to the plenary college session 
and urged the students to enter into 
a drive for a dramatic restatement 
of the principles which arc necessary , 
for a free education.

“Fascism .gains a hearing as de
mocracy fails to 
needs.” Lash stated, and it is neces
sary to understand and correct the 
weaknesses of our educational insti
tutions.

A "peace program was outlined 
by Lash to combat the “crisis of 
democracy ushered in by Munich”

means of support of an American 
foreign policy which would be active 
in the defense of the forces 
peace and democracy.

The afternoon sessions of 
Student Convention were taken
in commission rooms where various 
problems were discussed by the de
legates. These panel discussions 
brought forth the keynote that the 
ASU can act as a ‘‘spark plug” 
to vitalize other student organiza
tions on the campus into taking an 
active stand for various progressive 
measures.

serve human Youth Would Sell 
Eye for $5,000

B’klyn Chorus Greets 
Year With Dance

$5,000. He 
to support

more than

CINCINNATI, Ohio. — Flourney 
Latham, twenty-three, offered this 
week to sell one eye for 
said he needs the money 
his invalid mother.

“I’ve been out of work
three months,” Lathan said. “These 
eye operations they’re performing 
on people these days seem to be 
pretty successful. I ought to be able 

. to find some one who needs a good
eye.”

Wilmer Institute in the city of

There are ways, and there are 
ways—as the saying goes—of greet
ing the New Year. But the Brook
lyn Aido Chorus cordially extends 
to you an invitation to join them 
in their way of greeting the New Baltimore has received many pitiful 
Year.

A New Year’s Eve Dance is being' who offer to sell their most valuable 
held by the chorus Saturday nite, possession, their eyes, for cash from 
and all chorus friends and sympa- $50 to $30,000 for the totally blind 
thizers are invited to come and join rich who would offer their millions 
in the good fun. The doors open at for the restoration of their sight. 
7 and the orchestra will strike up 
at 8 and last until early in the 
morning.

letters from desperate jobless people

The doctors feel the pathos of 
these offerings but find it impos-

Leave'your cares behind you and sib!e to remove the eye cornea from 
* r\ hnoHlvir evotonn T’hmr nnlv

come to Laisve Hall for the New 
Year’s Eve Dance!

—Comm.

Special Train for 
Wash. Cong. Delegates

NEW YORK. — World Tourists, 
Inc. announced that reservations are 
still being taken for the special 
train for delegates and visitors to 
the American Congress for Peace 
and Democracy 
C., next Friday 
ning.

The trains will
Station in New York at 2:30 P. M. 
and 6:30 P. M. arriving at Wash
ington 6:35 P. M. and 10:55 P. M., 
respectively. The round trip will 
cost $7.75 and return tickets are 
good for ten days in 
25 or more.

a healthy system. Their only pos
sible way of receiving the eyes 
are from persons who have just died, 
from persons whose eyes have to be 
removed because of a tumor or 
from those whose eyes have been 
affected. Some success has been ob
tained by this sort of operation. But 
in many cases they have failed to 
restore the sight.

—Ida Balses.

Map Making Halted
in Washington, D. 

afternoon and eve-

leave Pennsylvania

groups of

to which
and ve-

Magnetic blackboards 
miniature houses, trees 
hides having metal bases adhere 
are used by the United States Bu-

they always are several years shyreau of Criminal Investigation to 
when it comes to giving their age. plan raids and train recruits.

The boundaries of Central Euro
pean nations change so fast that 
WPA workers who prepare charts 
and other objective teaching devices 
for use in the public schools have 
been instructed to stop making 
maps of Central Europe until the 
reshuffling of territory slows down 
a little, the WPA announced recent
ly.

"Time was,” the announcement 
said, "when changes in the old 
world required centuries and in the 
new world wore accomplished over
night. Now it is the hew world that 
remans stable and conservative—at 
least long enough to draw a map 
of it.”

‘‘The United States as a ‘land of 
equal opportunity’ is all right if you 
have some place to go. That is why 
it is so 
thinking, 
a great 
to their
the future of tthe 
should adopt best tactics known to 
get results. I am a great believer 
and I want to see the necessary 
changes or inprovements in our eco
nomic system to give youth a 
chance while it is still young.”

Mayor LaGuardia of
' .i - New York City.

"The burden of depression and 
unemployment had fallen with pe
culiar weight upon the young men 
and women of this country who 
have been deprived of the independ
ence which comes with full-time 
employment. The CIO is deeply 
concerned with the fatę of the 
younger genera* :on and wishes 10 
express its willingness to collaborate 
and cooperal.- with all youth orga
nizations and movements whose 
object to secure the loyalty of 
young people to democracy and 
progress.”
Telegram from a Jin L. Lew*s of 
the C. I. O.

he

twenty 
is ga-

to 
as a small 
for Vete’s 
fascism.

Hold Dinner Monday 
For Vete Zablackas

An informal dinner is being held 
this coming Monday, January 2, 
for Vete Zablackas, Lith-American 
youth veteran of the Spanish War.

This banquet is being sponsored 
by the Lithuanian Committee 
Aid Spanish Democracy 
token ol appreciation 
part in the war against

The affair will start 
Monday in Laisve 
youth members of 
Builders and the 
Chorus and other 
youth organizations 
come as there will be 
concert program and other enter
tainments.

at 6 p. m.
Hall and all 
the Brooklyn 

Brooklyn Aido
14 th-American 

are invited to 
a small

More School Jobs 
For Teachers

It looks as though 1939 will be a 
boom year for New York teachers.

During the coming year the school 
system will have 1,980 teach
ing and supej visory vacancies to 
fill the president of the Board of 
Education disclosed in his year-end 
statement.

Filling these vacancies is part of 
a campaign to bring the teaching 
staff to its maximum strength and 
eliminate protests of teachers’ or
ganizations charging that the city 
preferred to assign jobs to substit
utes and thus save about one-third 
in salaries.

In a well-populated hive 
or thirty pounds of honey 
thered in a week.

Honey has been found to 
best elastic center for golf balls.



UPTON SINCLAIR RAISTAS
(Tąsa)

Ten buvo mašina, apkerpanti geležines lentas, o 
taipgi ir kita mašina, kuri, smarkiai taukšėdama, taip 
tas lentas išlenkia, kad į jas tilptų toji Amerikos far- 
merio dalis, kurią jis pasėja. Paskui jas sukrauja į 
vežimėlį, ir Jurgio darbas buvo nuvežti į kitą skyrių, 
kur jas sudėdavo. Tas darbas Jurgiui buvo tiktai vaikų 
žaislas, o už tai jis gaudavo dolerį septynias dešimtis 
penkis centus dienai; šeštadienį jis užmokėjo Anelei 
septyniasdešimts penkis centus, ką buvo kaltas už pa
stogę, o taipgi išsipirko savo ploščių, kurį Elzbieta buvo 
užstačius!, jam sėdint kalėjime.

Tas jam labai buvo sugadu. Viduržiemį nelabai ga
lima vaikščioti po Chicagą be ploščiaus, o Jurgis turėjo 
eiti arba važiuoti penkias ar šešias mylias į darbą ir 
atgal. Pasitaikydavo, kad privažiavus pusę kelio, rei
kėjo užsisukti į šalį, persėsti ant kitos linijos, taigi pri
siėjus važiuoti, turėdavo užmokėti dešimtį centų į 
ten ir atgal. Nors Jurgis ir pailsęs būdavo vakarais, 
o naktys tamsios ir šaltos, ypatingai rytais, bet jis jau 
geriau velydavo pėsčias eiti, nes tomis valandomis, kai 
žmonės traukia į darbus, kompanijos nepaleisdavo dau
giau gatvekarių, tai važiuojant žmonės stovėdavo apsi
kabinę, kur tiktai galima atsistoti, o dažnai kiti būdavo 
užsilipę ant apsnigtų stogelių. Žinoma, tokiame prisi- 
grūdime durų negalima uždaryti ir viduje būdavo šalta, 
vis tiek, kaip ir lauke, taigi Jurgis, kaip ir daugelis 
kitų, veikiai pamatė, kad tuos pinigus geriau pragerti, 
nes prie to dar galima gauti ir užsikąsti, tai paskui nors 
smagiau eiti.

Bet toki dalykai buvo tik menkniekiais žmogui, 
pasprudusiam iš Durham’o trąšinės. Jurgis iš palengvo 
pradėjo atgyti ir svarstyti planus savo gyvenimui. 
Jis neteko namų, bet su jais nuo jo pečių nusmuko 
nuoma ir nuošimčiai už neišmokėtąją sumą, o kai Marė 
tik pasitaisys, jie vėl pradės geriau gyventi ir galės 
po kiek sutaupyti. Dirbtuvėje, kur jis turėjo darbą,

LAISVE Penktad., gruod. 30, 1938
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Per kitą dešimtį dienų jis valkiojosi po didžiojo 
miesto gatves alkanas, pilnas koktumo, melsdamas kokio 
nors darbo. Jis apsilankydavo krautuvėse ir kontorose, 
restoranuose ir viešbučiuose, apie dokus ir geležinkelių 
kiemuose, ir fabrikuose. Dažnai reikėdavo vienur ar ki
tur darbininko ar poros, bet kiekvienoj vietoj būdavo 
šimtai darbininkų ir Jurgiui vi^s nepasisekdavo. Naktį j 
jis susiriesdavo kur pašiūrėje, 
neužėjo vėl smarkus šaltis. Tadar Jurgis kovodavo, kaip 
laukinis žvėris, norėdamas įsigauti į didžiąja Harrison 
gatvės policijos nuovadą ir miegodavo ten ant grindų 
tarp kitų.

Tomis dienomis jam gana dažnai (tekdavo susipešti 
—peštis, kad dasigauti arčiau dirbtuvių vartų su būriais 
laukiančių gatvėse. Jis patyrė, kad, duokime sau, nešioti 
valizas geležinkelių pasažieriams yra apėmęs tam tikras 
būrys, ir kada tiktai jis mėgindavo, koki aštuoni ar 
dešimts vyrų ir vaikų taip ant jo užpuldavo, kad jis tu
rėdavo bėgti kuogreičiaųsiai, kad savo gyvastį išnešti. 
Su policistu jie visados susižinojo; taigi nėra ko nė 
laukti, kad jis jį apgintų.

(Bus daugiau)

lepe ar tarpdury, kol

nai pasimokėję, gerą pasi- 
linksmihimą sausio 1 d., 1939 
m., po pietų. O pasilinksmini
mas tai $1 vertės barčekių, 
už kuriuos narys galės pirktis 
kas jam geriausia patiks, val
gyt arba išsigert, nes tuomet 
Kliube visko bus pakankamai.

L. P. G. Kliubas ne tiktai 
sergančius arba numirusius, 
bet ir sveikus savo narius su
šelpia.

—o—
Čionai šiuom tarpu su dar

bais tai pusėtinai prastai, dau
gumas visai nedirba, o kurie 
ir dirba, tai visai mažai.

Senis.

Mahanoy City, Pa

Montello, Mass Haverhill, Mass
Gruodžio 14 d. atsibuvo su-Kad Massachusetts valsti

joj rinkimus laimėjo republi-(sirinkimas Amerikos Lietuvių 
konų partija, tai surengė pa- “ 
gerbimo parę del advokato 
Antano Kupkos, kuris yra 
Brocktono miesto republikonų 
komiteto 
paskirtas 
mininku, 
džio 11, 
Kliube. 
pusė šimto 

buvo kitas žmogus, lietuvis, kaip ir jis, apie kurį kiti sulų, nemažai čia augusio jau-į 

pagarba kalbėdavo. Per dien jis sėdi prie mašinos, šriu-jnimo ir šiaip įvairios publikos, 
bus išdirbančios, o vakarais eina į viešąją mokyklą mo- Pirmininkavo daktaras Algir- 
kintis skaityti ir angliškos kalbos. Be to, kadangi jo 
šeimyna susidėjo iš aštuoneto vaikų, kurių užlaikymui 
jo uždarbio neužtekdavo, tai šeštadieniais ir sekmadie
niais jis atlikdavo sargo darbą; jam kas penkios minu
tes reikdavo paspausti du elektrišku guziku,' vieną vie
name dirbtuvės gale, kitą kitame, o suvaikščioti jam 
imdavo tiktai dvi minuti, taigi tris minutas tarp vaikš
čiojimų jis galėdavoriribkintis. Jurgis labai jam pavydė-

pirmininku, o dabar 
steito komiteto pir- 
Parė atsibuvo gruo- 

Lietuvių Amerikonų 
Svečių susirinko’ apie 

; daug profesiona-

Kongresinio Komiteto atstovų 
nuo septynių organizacijų ir 
kuopų Lietuvių Piliečių Ge
dimino Kliubo svetainėj, 324 
River St.

Susirinkime dalyvavusieji 
draugai ir draugės svarstė la
bai rimtai, kaip būtų galima (

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 104 kuopos susirin
kimas įvyko 11 d. gruodžio, 
pas Antaną Aponiką. Padary
ta daug tarimų.

Priėmė dvi naujas nares, 
Mortą Sakalauskienę ir jos 
dukrelę Agniešką Roberts.

Nutarta laikyti iždą geram 
stovyj, taip, kaip iki šiolei. 
Dabar ižde randasi $53.39.

Draugai nutarė laikyti ba
lių vakare prieš užgavėnes su 
gardžiais valgymais 
mais.

Perrinkta kuopos 
Pirmininkas Kazys 
čius, vice-pirmininkė
cija Aponikienė, organizatorė 
Eva Senkuvienė, finansų raš
tininkas Bronius Valiukas,

ir gėri-

valdyba: 
Petkevi- 

Konstan-

gerai pastatė darbą greito 
ir masinio gaminimo sun
kių kulkasvaidžių .ir jiems 
amunicijos. Ji gaminasi ir 
kitus ginklus, bet šie už
ima vieną iš pirmųjų eilių.

Barbarizmas ir Kultūra
(Tąsa nuo 4 pusi.)

dėsniu. Jeigu mano vienin
gam moksle kas nors pasi

ir daugelio kitų grožinės li
teratūros atstovų knygoj 
buvo sudegintos, nes jie n§ty 
ra esamo režimo šalininkai. 
Pagal šitokį kultūros su
pratimą visi arijai turėtų 
atsisakyti vartoję prieš ve
nerines ligas salvarsaną, 
nes jo išradėjas prof. Ehr- 
lichas buvo gryniausio, 
kraujo žydas, visi krikščio
nys turėtų nustot tikėję į 
bibliją, danai turėtų sude
ginti didžiausio savo kriti- 

|ko Georgo Brandes raštus,
daro neteisybė, tai tokia pat | §ve(jaj — sunaikinti prof, 
neteisybe tampa ir visas įj. Schūcko visas literatū-
mano mokslas. Nors aš ir 
esu įsitikinęs savo moksli- ros istorijas, rusai —atsi

sakyti nuo Puškino, nes jonių įrodinėjimų teisingu- g įose buvo negrų ’ kraujJ0
mu, tačiau aš jokia kaina 
nenorėčiau ginti jų prieš 
bažnyčios autoritetą. Aš ži
nau, kad Romos inkvizicijos 
sprendimas dar savaime ne
reiškia dogmos, jog dar rei
kalingas yra bažnyčios 
sprendimas, bet aš esu taip 
pamilęs savo mintis, kad 
jas ginti ruošiuosi išimtino
mis priemonėmis. Aš noriu 
ramybės, aš sutvarkiau sa
vo gyvenimą pagal mano 
paties devizą “Gerai gyve
no tas, kas gerai mokėjo 
pasislėpti,” ir šitaip noriu 
savo gyvenimą tęsti. Aš da
bar nusikračiau mane slė- 
gusios baimės, bene būsiu 
savo kūriniuose peržengęs 
pažinimo ribą, ir malonus

das Waitkus. Su linkėjimais 
profesionalai pasakė po trum
pą prakalbėlę. J. Sharkey ir
gi buvo, bet jis stoja už de
mokratus, taip pažymėjo savo 
kalboje.

Taipgi advokatas Kupka pa
sakė trumpą padėkavonės pra

kalbą, prižadėjo nepamiršti 
davo, nes tai buvo dalykas, apie kurį jis svajojo du ar. lietuvių ir lietuvių tautos. Pa- 
• i • 1 1 T~X 1 • "11 •• 1—1 i 1 i • I _ a « • . __ • ••

geriausia pagelbėti Lietuvos prot. raštininkas Stasys Kur- 
žmonėm gauti demokratines žinskas, iždininkas Jonas Men- 
teises Lietuvoje ir kaip būtų kevičius, iždo globėjai Marti- 
galima greičiau pasiliuosuoti 
iš po Smetonos kruvinojo jun
go, kad Lietuvos žmonės ga
lėtų geriau apsiginti nuo iš
laukinių priešų, ypatingai nuo 
Hitlerio, kuris grūmoja 
tiktai Klaipėdos, o ir 
Lietuvos užėmimu.

Iš komisijų pasirodė, 
darbas eina pusėtinai , gerai, 
darbuojamasi ne tiktai dėl 
Lietuvos. Pasidarbuota nema-

ne 
visos

kad

nas Pangonis ir Eva žukienė, 
maršalka Jonas Urbonas, dak
taras Dr. Lawller, korespon
dentai : lietuvių skyriui St. 
Kuržinskas, anglų skyriui Jo
nas Menkevičius.

Kuopa susitvėrė tik šį metą 
ir jau ižde turi $53.39. O 
mūsų kaiminka SLA 211 kp. 
turi 213 narių geram stovy j 
ir skolos $192. Netrukus su
kaks du metai, na, ir vėl šok-

• * i• i j —i i j • ji • . , . — žai ir del Ispanijos liaudiečių, | sim nuo tilto. O gal pradėsimjei tik gerą progą turėtų; gal ant jo atkreiptų atydą nes. 
kuris iš išsilavinusiųjų amatininkų, arba bosas taip, 
kaip kaikuriems toje pat vietoje pasitaikė. O kad taip 
Marė galėtų gauti darbą skyriuje, kur išdirba virvutes 
suraišiojimui, tai jie persikeltų gyventi į šitą apylinkę, 
o tąsyk jam greičiau ir proga pasitaikytų. Turint tokią 
viltį, tai dar užsimokėtų ir gyventi, radus vietą, kur su 
juomi žmoniškai apsieina—na, jis parodys, kad jis moka 
tą branginti. Jis net šypsodavosi, pamąstęs, kaip jis lai
kysis kiek galėdamas savo darbo!

-----O-----  . I

Komunistų Partijos prakal
bos ir vakarienė gerai pavy
ko. Darbininkiškos publikos 
suėjo su viršum pora šimtų. 
Įvyko gruodžio 17, Lietuvių 
Tautiško Namo svetainėje. 
Gerą prakalbą pasakė “Lais
vės” redaktorius R. Mizara iš 

| Brooklyno. Kalbėjo apie Lie-

.kurie labai sunkiai
1 prieš pasaulinį fašizmą. Su
rinkta ir pasiųsta Ispanijon 
679 svarai drapanų ir 490 po
rų čeverykų. Pinigais pa
siųsta $130.25. Pasidarbuota 
jau gerai, bet darbas dar ne
baigtas, komisija darbuojasi 
ant toliau.

A. P. Dambrauskas raporta-

kovoja žingsniuot su progresu?
Stasys Kuržinskas.

KULKASVAIDŽIAI IS
PANIJOS KARE

mes turėtume atsižadėti 
I Adomo Mickevičiaus, nes 
jis, būdamas lietuvis, rašė 
lenkiškai. Jei tai įvyktų,—j? 
būtų bertos paskutinės trys 
saujos smilčių ant kultūros 
kapo.

Žmogaus, gėrybių kūrė
jas, kovodamas su gamta ir 
su žmogumi, jo darbo vai
sių pasisavintoju, nuolat 
siekdamas daugiau įgyti 
medžiaginės ir dvasinės lai
mės, sukūrė kultūrą su 
šiandienine technika, moks
lu, menu, su pagarba žmo
gui, parama silpnesniam, 
su tiesos ir laisvės meile, su 
tolerancija pažiūroms iri 

x____ _ 7 idėjoms. Siekiant pažangos,
palengvėjimo jausmas nūs-! reikia netrukdyti žmogui 
telbia dabar nepasitenkini-1 kūrėjui, ir tada šviesa tu- 
mą dėl sugaišto laiko ir rėš likti šviesa, nors akli 
darbo berašant tą veikalą.” jos ir nemato.

Kai gyveno Galilėjus su 
Dekartu, taip pat tegalima ■ 
buvo pasirinkti vieną iš 
dviejų: sutikti, arba prie
šintis- jėgai. Kas kenkė ir! 
kas nekenkė tuo laiku baž
nyčiai, sprendė vyriausybė. 
Inkvizicijos tribunolas buvo 
jos saugumo įstaiga. Tad 
netenka perdaug stebėtis, 
kad šiendien, kai jėga pa
daryta visko autoritetu, 
drįstama tvirtinti, jog Hei
ne nebuvęs poetas, Spinoza 
nebuvęs filosofas, Einštei
nas nesąs fizikas, nes jie vi-! 
si nėra arijų rasės. Tomo ir 
Henricho Mannų, Romain 
Rollando, Maksimo Gorkio

(Iš “Kultūros”) -

Tel. Virginia 7-4498

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninh} pietų.
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N.-Y.

Štai vieną pavakarį—tai buvo devinta diena, kai jis tuvą, kokis jai gręsia pavojus vo> kad lapkričio 23 d. buvo
dirbo toj vietoj—eidamas pasiimti ploščių, jis pamate iš nazių pusės, 
būrį darbininkų, susigrūdusių ties korčiuke ant durų, o 
priėjęs arčiau paklausė, kas ten tokio yra. Jam paaiškino, kos Komunistų 
kad, pradedant nuo ryt dienos, jų skyrius bus uždarytas, gindamas naujus narius stoti 
kol nebus pranešta, kada vėl darbai prasidės! U J0S eiles- T - --- I T? zonini i a 

SKYRIUS XXI
'T’AI TAIP jie padaro! Nei puse valandos neperspėjo 
1 ir darbavietė uždaryta! Pasitaikydavo taip pirmiau i 

sakė žmonės, ir 1 
kertamųjų mašinų, kiek tik pasaulis reikalavo, o dabar 
turi palaukti, kol kitos iš tų bus jau niekai. Nieks ne
kaltas—taip su tais dalykais einasi visados; taigi tūks
tančiai vyrų ir moterų tapo paleisti aštrioj žiemoje už
baigti tą, ką jie susitaupė, jeigu jie turi nors kiek, o kad 
ne, tai mirti. Jau tiek dešimčių tūkstančių vaikščioja po 
miestą, neturėdami kur prisiglausti ir melsdami, kad! 
nors ką įgautų veikti, o dabar prie jų prisidėjo dar keli už £erą vakarienę.

Lietuvių Tautiškąs Namas 
rengia didelį bankietą, tai šu-' 
kaktuvės 25 metų ir laukimas 
Naujų Metų. Įvyks gruodžio 
31, apatinėj svetainėj. Kurie 
____ ; praleist linksmai senus 
metus ir laimingai sulaukt 
Naujų Metų, būkite bankiete, 
turėsite “good time.”

Shimaitis.

Vėliau kalbėjo
ant išlaimėjimo kala- 
Tikietų pardavė S. 
už $7.50, J. Masevi- 
$7, S. Dzingilevičius 

Pirmininkas K. už $2, po $1 pardavė J. Sau-

apie Ameri- 
Partiją, ra-1

išleistas 
kutas. 
Benkus 
čius už

Beniulis prisiminė apie smul- Į®na.s\ !&• Aidukonis, 
kias aukas, kad sumestų dėl
padengimo kalbėtojaus iškaš- kas. 
čių. Surinkta $8.10.

uzjuaiyiu. i aonciinvuavu uciim pm imaii, j • t-• i
, j. j. • i t- • t i Vėliau prasidėjo vakariene,tas pat atsitiks visados. Jie pridirbo'kur visi draugiškai valg5. H

Rindzevičienė paaukavo ran
kų darbo padarytas nosines, 
Alb. Tamulevich ir D. Bart- 
kytė išleido ant tikietų, gauta 
$5.90. 
nė iš Medford, Mass.

Komitetas vertas pagyrimo

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
diečiai pasidaro kulkasvai- 
džiams lizdus iš maišų su 
smėliu. Jie sukrauna iš 
maišų sienas iki 6 pėdų sto
rio, už jų pasistato kulkas- 
jvaidį ir muša priešą. Tokį 
lizdą pasidaro bėgyj 5-6 mi
nučių laiko.

Fašistai turi daug galin
gos artilerijos; liaudiečiai 
deda pastangų gerai apgin
kluoti savo armiją kulkas- 
vaidžiais ir kiek gali kitais 
ginklais. Liaudiečių kulkas-

• Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

2 ROBERT LIPTON ::
• Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

• 701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN Jį.

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

ners Ką £ai 
tūkstančiai.

Jurgis ėjo namon su tuomi biskeliu algos, kiek dar 
teko gauti, nuliūdęs, nusiminęs. Vienas daugiau ryšys 
nusmuko nuo jo akių, vienus daugiau spąstus pažino! 
Kiek naudos atneša mandagumas ir maloningumas sam- 
Rytojų, jeigu neilgai jam darbą duoda, jeigu jie pridirba norite
daugiau kertamųjų mašinų, negu pasaulis ištesi išpirkti! 
Kokis tai pekliškas pasityčiojimas, jeigu žmogus dirbi 
kaip vergas, kad pasauliui pridirbti kertamųjų mašinų, 
o paskui tave laukan išvaro už tai, kad tu savo darbą 
atlikai pergerai!

Ėmė dvi dieni, kol jam perėjo nesmagumas dėl tokio 
apsivylimo. Jis nieko negėrė, nes teta Elzbieta paėmė jo 
pinigus laikyti pas save, o pažinodama jį, nenusigando, 
kada jis piktai reikalavo atiduoti. Jis sėdėjo ant aukšto 
ir pyko—ką užsimoka ir jieškoti darbo, jeigu tave 
atleidžia pirmiau, negu pramoksti amato? Bet pinigai 
pradėjo baigtis ir Antanėlis būdavo alkanas ir verk
davo, ypač kad ant aukšto taip šalta būdavo. Taipgi 
ir poni Haupt, bobutė, užeidavo, nors kiek gauti. Taigi 
jis vėl išėjo darbo jieškoti.

NUŽUDYTAS SENIS 
KONSULAS ITALIJOJ
Trieste, Italija. — Kūčių 

die'noj nužudytas G. Mor
purgo, 81 metų, garbės 
konsulas Bolivijos ir trijų 
kitų Lotyniškos Amerikos 
kraštų. Suimta trys vyrai 
ir dvi moterys kaip žmog
žudžiai.

Navickąs ir A. P. Dambraus- 
S. Paplauskienė parda

vė už 60c, A. Večkys už 50c, 
M. Matonienė už 30c, A. Re- 

imeika už 30c ir V. Kancevi- 
čius už 20c. Pribuvo viso 
$22.40. Pamokėta už kalaku- valdžiai sėkmingai veikia ir 
tą $3.60, liko pelno $18.80.

| Atstovų raportai nuo drau- 
Zinskie“ 8™ : M' M^tonAent raP01^’ 

lvo nuo Š. P. M. N. P.. M. 
Draugijos. Sakė, kad jųjų 
draugija laikė savo susirinki
mą gruodžio 6 d. ir nutarė 
20 balsų prieš 11 Amerikos 
Lietuvių Kongresiniam Komi- 

‘tete daugiau nedalyvauti. La
bai nemalonus nutarimas, vie
nok kadangi laikai mainosi, 

j tai manoma, kad ir virš minė- 
įtos draugijos narės permai
nys savo nutarimą.

Iš Amerikos. Lietuvių Kon
greso konferencijos, kuri atsi
buvo gruodžio 4 d., 163 Har
vard St., Cambridge, Mass., 
raportavo A. J. Navickas, S. 
Paplauskienė ir V. Kancevi- 
čius. Raportas apkalbėtas ir 
priimtas vienbalsiai.

—o—•
Gruodžio 8 d. atsibuvo su

sirinkimas Lietuvių Piliečių 
Gedimino Kliubo savam na
me. Tarpe kitų, dalykųj nu
tarė turėti dėl savo narių, 
kurie yra gerame stovyje, pil-

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir laketai su lenciūgiukais nuo

Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo
i h III

$3.50
$2-50 2
$J.5O 2
$1.50 2

prieš fašistų štorminius 
lėktuvus. Seniau fašistų 
šturminiai lėktuvai ištisas 
valandas skrajodavo žemai, 
virš liaudiečių apkasų, mė
tydavo mažas bombas ir 
šaudydavo iš kulkasvaidžių. 
Bet dabar liaudiečiai gerai 
apginklavo savo armiją 
sunkiais kulkasvaidžiais ir 
priešo šturmininkai bijosi 
žemai pasirodyti, nes liau
diečių kulkasvaidžiai labai 
tankiai fašistų lėktuvus nu
muša.

Ispanijos liaudies valdžia

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
. Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų, • 
kokius jūs patys pasirenkate J

: NAUJIENA DĖL VISŲ : 
J PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS J 

j RESTAURANTAS j
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. J
• Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS 2
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKBJE •

: JOSEPH AŽYS
2 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.
• corner Union Avenue
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Pirmam Distrikie, Mass. Valstijoje
mūsų distriktui. Todėl tos ko-

- , i
kurios norėjot gauti

drg. šolomską, turėsit palauk
ti, o vėliaus galės ar draugą 
šolomską ar kitą draugą

dėl pradžios centro duoti mums.
iŠ 

Tuomet

Draugai ir Draugės!
tuvių Komunistų Pirmo Dis- Jonijos, 
trikto konferencijoj ii- vėliaus 
su draugu A. Bimba pasitari
me nutarta turėti lavinimosi 
susirinkimus, ir
Centro Biuras sutinka atsiųsti galės pasinaudoti ir tos kolo- 
draugą D. M. šolomską.

Drg. Šolomskas pateiks-nu- 
rodys, kaip ir ką pradėti la- 
vintis-studijuoti. Taigi, dabar 
pranešu visoms kolonijoms, 
kad drg. I). M. šolomskas 
lankysis šiose kolonijose ir 
šiomis dienomis:

negausit.

Gruodžio 21 atsibuvo susi
rinkimas Central Labor Unijų 
delegatų, American Federa
tion of Labor. Buvo pranešta, 
kad trokų draiverių unijos 
bižnio agentas, iš Springfield, 
Mass., yra paliuosuojamas ant 
“parole” iš kalėjimo, kaipo 
kalėdom dovana. Jis buvo 
nuteistas ant dviejų metų ka
lėti už tai, kad jam važiuo- 

j jant, sudegė trokas. Kadangi

9th 
vai.

lai-
pa-

Vandervccr Svetainėje, kampas 
ir Ferry Sts. ir prasidės nuo 8 
vakare, ir trauksis iki ? ? ? ?

Mes užtikriname labai smagų 
ką visiems, nes šokiams grieš
garsėjusi ir lietuvių mylima Polka 
Dots Orchestra; bus skanių naminių 
užkandžių ir įvairių gėrimų.

Dar laikas šią savaitę įsigyti ti- 
kietus iškalno. Nepraleiskite progos, 
nes iškalno perkant gaunate du če
kiu prid baro veltui. Įžanga tiktai 
25 centai ypatai. — Visus širdingai 
kviečia, Rengimo Komisija.

(305-306)

vėlai 1939 metais. Kas metai Lietu- dainų. Taipgi dainuos 
vių Taut. Namo Draugovė duoda 
gerą bankietą, kurie ateis bus užga
nėdinti. Įžanga tik $1.00. — Kom.

(304-305)

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

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

Aldona Kli- 
kaip girdėjo- 
Antanas Viš- 
Bus ir kitų

maitč iš Brooklyno ir 
me dainuos mums ir 
niauskas iš Bayonne, 
surprizų. Dalyvaus pas mus brook- 
lyniečiai, bayonniečiai, lindeniečiai 
ii’ kitų kolonijų svečiai. (304-306)

SO. BOSTON, MASS.
Kadangi Literatūros Draugijos 

moterų parengimas, kuris buvo

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

nijos, kurios šį sykį 
—o—

Visos v lietuvių komunistų jis buvo veiklus draiverių uni- 
kuopos ar frakcijos turime joj, tai buvo geras trokų drai- 
smarkiai darbuotis ir skaitliu- veriam, bet prastas trokų sa
gai dalyvauti Komunistų Par-. vininkams. Ir per jų pasidar- 
ti.jos 20 metų gyvavimo atžy- bavimą buvo nuteistas, kaipo 

tiksliai sudeginęs troką. Jo

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 2 d. sausio, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi nariai pri
valo 
kalų 
dybą 
B.

dalyvauti, nes apart kitų rei- 
turėsime išrinkti ir kuopos val- 
1939 metams. — Kp. Sckr.

(305-306)
J.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia puikią (lyri

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 liaudies

i

5
E

1939 Metų Kalendoriai
J

Puikiausi gamtos vaizdų paveikiai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai

Norwood, sausio 8 d. iš ryto 
bus prisirengimas prie lavini
mosi, o vakare prakalbos.

Worcester, sausio 9 ir 10- dd.
So. Boston, sausio 11 ir 12.
Montello, sausio 13 ir 11.
Lawrence, sausio 15 d. Iš 

ryto prisirengimas prie lavini
mosi, o vakare prakalbos.

Draugas Šolomskas šiuo tar-1 1190
pu tik tiek laiko gali suteikti Norwood,

mejime.
Bankietas su programa ir paliuosavimui daugiausiai pa- 

šokiais atsibus vasario (Feb.) , sidarbavo Worcesterio Draive- 
4 d., 1939 m., i 
Frakcijoms pasiunčiau tikietų ■ 
dėl platinimo.

So. Bostone. I rių Unijos viršininkai.
Aš manau, kad nepadarysiu 

Jei tikietų pri- klaidos pasakydamas, kad tro- 
trūktumėt, tai tuojaus praneš- kų draiverių unija Worceste- 
kit, o bus pasiųsta daugiau.

LK I Distrikto
Biuro Sekretorius,

J. Grybas.
Washington St.

ass.

NASHUA, N. H.
Naujų Metų pasilikimo linksmos 

vakaruškos įvyks šeštadienį, gruo
džio 31 d., 35 Otterson St. Pradžia 
7 vai. vakaro. Visus užkviečia AL 
DLD 42 kp. (305-306)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, įvyks sekmadienį, vasario 
12 d., 1939, L. P. Kliube, 134 Schuy
ler Ave, Prašome apylinkės draugų 
nieko nerengti toj dienoj, F. Shim- 
kus, Kom. (305-306)

Chicagos Žinios

ryje bus didžiausia ir sti
priausia iš visų unijų.

Taipgi buvo priimta rezo
liucija pasmerkiant Vokietiją 
ir jos išdirbinius, ir pasiųsta 
prezidentui Roose veltui ir Vo
kietijos ambasadoriui. Nutar
ta, kad visi delegatai skleistų. laiku. — J. Matačiūnas.

PATERSON, N. J.
LDS '123 kp. susirinkimas įvyks' 

sekmadienį, sausio 1 d., 9:30 vai. ry- 
' to. S. Bakanausko Svet. Visi nariai

and Ex
Evening 
adminis-

Gali Kilti Chicagos Laikraščių 
Streikas

Kadangi “Herald 
aminer” ir “Chicago 
American” laikraščių 
tracij’os atsisakė
Newspaper Guild unijos strei
kuojančių darbininkų reikala
vimus ir bando streiką laužy
ti, tai Typografistų unijos Ki
tas lokalas pakėlė streiko 
klausimą. Sausio 3 d. pasi
baigs tos unijos kontraktas su 
Chicagos laikraščiais. 93% 
darbininkų pritaria streikui. 
O jei streikas kiltų, tai jis pa
liestų spaustuvių darbininkus 
“Tribune,” “Daily News,” 
“Times,” “Herald Examiner” 
ir “Chicago Evening Ameri
can.”

Beje, jis argumentavo, kad 
Šveicarija ir Olandija' perei
tame kare Nlaikė nepriklau
somybes, kai nesimaišė į karą. 
Tik žioplas gali patikėti tam 
argumentui, kad Lietuva šian
dien gali savo nepriklausomy
bę apginti, kad Hitleris, maty
damas, jog Lietuva su nieku 
nesideda, jai Klaipėda paliks. 
Juk fašizmas įrodė, kad susi- 
mylėjimo neturi. Kaip Grigai
tis gali užmerkti akis prieš į 
įvykius su 
Austrija,

užmerkti
Ethiopija, Ispanija,
Čechoslovakija ir 
vyksta su Klaipė-

Tik dėl

Pastarųjų dviejų laikraščių 
streikuoja 600 redakcijos, 
cirkuliacijos ir skelbimų dar
bininkų.

Ar kils streikas, ar ne, kol 
kas tik kalbama apie tai, bet 
jei jis kiltų, tai paliestų 5,000 
spaustuvių darbininkų ir su- 
purtintų visų didlapių spaustu
ves. —Unijistas.

nenorėjimo dides
nio trynimosi taip vertinga V. 
Andrulio rezoliucija neleista 
balsuoti, nors didelė didžiuma 
konferencijos stovėjo už tą 
rezoliuciją. —Delegatas.

propagandą savo unijų susi
rinkimuose ir kur tiktai gali
ma, kad būtų boikotuojami 
Vokietijos išdirbiniai. Katrie 
delegatai nedalyvavo susirin
kime, jiem bus pranešta per 
atvirutes. Tai yra pareiga 
kiekvieno darbininko, nežiū
rint pažiūrų, boikotuoti visais 
galimais būdais Vokietijos ir 
Japonijos išdirbinius ir skleisti 
tą propagandą.

-—o—
Buvo pranešta, kad Wor- 

cesterio bankai ir didieji na
mų savininkai (Real Estate) 
bando pakenkti gavimui 
“slump clearance” pinigų dėl 
statymo valdžios namų. Wor- 
cesteriui yra skiriama netoli 
keturi milijonai dolerių.. ĮJž 
tuos pinigus bus darbo-'tūks
tančiui ir dviem šimtam dar
bininkų per keturiolika mėne
sių. Tai tokis yra apskaitl-ia- 
vimas. Unijistas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(305-306)

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
riamas drg. Juozui Sakalauskui, ku
ris turi eiti ant kitos operacijos dėl 
rankos. Aido choras prašo visų 
draugų ir draugių > prisidėt ir pagel
bėt sukelt pinigų tam draugui, 
daugiau informacijų kreipkitės 
J. Kižys, 29 Endicott St.

(304-306)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. priešmetinis 

rinkimas įvyks penktadienį, 
džio 30 d., 7:30 v. v. 
Svet.- 
riai
vauti, nes bus daug svarbių reikalų. 
— Sckr. V. J. K. ' (304-305)

Del 
pas

susi- 
gruo- 

Šv. Jurgio 
, 180 Now York Avė. Visi na- 
ir narės privalo būtinai daly-

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

bankietą 
Workers 
St. Pra- i 
iki ???

SO. BOSTON, MASS
RADIO PROGRAMA

Šeštadienio, gruodžio 31 d., 
vai. ryte, radio programa

Telephone: EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam, 

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 pat 
galima gauti Amerikos išdirbinio 

ir . importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių 'ilgio, su lietuviškais 
kalendoriais, arba $u amerikoniškais. Šventės 

raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

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

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą, jūsų gi- M 
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra mą- £3, 
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip & 
juos duoda Amerikoje. H

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

—o— 
.Mano Įspūdžiai iš Kongreso 

Konferencijos
Per daugelį metu esant dar

bininkų judėjime ir matant 
įvairių atmainų darbininkų 
organizacijose, mano nuomo
ne, sekmadienį įvykusi konfe
rencija atsako į dabartinius 
Lietuvos klausimus, žinoma, jei
gu konf. būtų susidėjusį tik iš 
susipratusių darbininkų, tai 
būtų vienbalsiai konferencija 
stovėjusi už pilnai atsakančią 
V. Andrulio rezoliuciją. Nors 
ta rezoliucija neleista balsuo
ti; bet apie du konferencijos 
trečdaliai savo bendru nusista
tymu buvo už tą rezoliuciją. 
Tą matė ir pats “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis, kuris 
siūlė savo rezoliuciją, nepilnai 
nušviečiančią padėtį. Dėlto 
jis ir spyrėsi, kad neleistų re
zoliucijas balsuoti. Matyti, 
kad Grigaitis labiau bijosi So
vietų Sąjungos, negu Vokieti
jos fašizmo.

Tenka pažymėti, kad jo re
zoliucija Chamberlaino-Dala- 
diero dvasios.

Štai jo kalbos argumentai: 
“Mes nediktuojame Lietuvos 
žmonėms dėtis prie kitų ša
lių blokų apsigynimui nuo na- 
zių. Lai jie patys suranda 
apsigynimo būdą.”

Patarimas Lietuvos žmonėm 
jungtis su šalimis, nenorinČio- 
jnis karo, kad apsiginti nuo 
nazių, nėra jiem diktavimas. 
Jei draugiškas patarimas blo
kuotis nepriklausomybės ap
gynimui yra diktavimas, tai ir 
demokratijos reikalavimas 
diktavimas.

8
per stotį W0RL bus sekanti:

1— Dainininkai Yvonne ir 
Robertas Audickai iš Dedham, 
Mass.

2— Kalbės p. S. Paltanavi
čienė iš South Bostono.

3— Radio Kontesto 
mų atsakymai.

Sekmadienio, sausio 
vai. ryte, Naujų Metų 
ma per stotį WORL 
kanti:

1— Dainininkė Veronika 
Putvinskaitč-Belkienė iš Nan- 
tasket, Mass.

2— Paul Peters Collegians 
orkestrą iš South Bostono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

klausi-

1, 9:30 
progra- 
bus se-

REIKIĄ “NUSTATYT” 
PRANCŪZŲ SIENA SU 

ETHIOPIJA

Paryžius. — Francijos 
valdžia pripažįsta, jog Ita
lijos kariuomenė iš Ethio- 
pijos yra užėmus kai ku
rias geresnes vietas—oazes 
Francūziškoj S o m a Ii j o j. 
Francijos valdovai sako, 
reikėtų griežtai “nustatyt 
sieną” tarp Francūziškos

yra

Francijos užsieninis mi- 
nisteris Bonnet pakartojo, 
kad Franci j a neužleis jokių 
savo žemių Italijai. Jis tai 
užginčija, kad Franci ja jau 
siunčia savo karo laivus 
gint Jibutį (Francūziškoj 
Somali joj) nuo pavojaus iš 
Italijos puses.

LOWELL, MASS.
Lowell’io Darbininkų Kliubas ren

gia geriausios rūšies vakarienę pasi
tikimui Naujų Metų ir užbaigimui 
senų. Įvyks šeštadienį, groudžio 31 
d., LDK Svet., 338 Central St. Sve
čiai prie stalų bus sodinami 7:30 v. 
vak., svetainė bus atidaryta visiems 
7 v. v. Prašome svečių nesivėluot.I 
Valgimas ir gėrimas bus patarnau- ' 
ta pilnai ir mandagiai. Po vakarie
nės bus šokiai prie geros muzikos 
Brolių Bilidų. Todėl, kurie myli ska
niai pavalgyti, šokti ir išgirsti dainų, 
dalyvaukite šiame parengime.—Kom.

(305-306) ’ i

cija rengia labai puikų 
naudai Daily Worker. Bus 
Circle Svet., 62 S. Hancock 
džia 8 vai. vak. ir trauksis 
1939 m. Čia bus dainų, gera muzika,
valgių ir gėrimų, taipgi visokių juo
kų. Įžanga tik 25c asmeniui. Baig- 
kim senus metus ir pasitikim nau
jus linksmai tarp daigelio savo 
draugių ir draugų. Kviečiame visas 
ir visus. -— Rengėjai

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.s Glenmore 5-6H1

ir pavieniu,
S

(304-306)

MINERSVILLE,
LDS 158 kp. ruošia

(Pig Roast) ir šokius, įvyks šešta
dienį, gruodžio 31 d. Citizens Club 
Hall (Workers Hall), kampas 3rd ir 

i South Sts., pradžia 8 v. v. Įžanga 
__ Visi vietiniai ir iš apylinkės 
esate kviečiami linksmai praleisti 
vakarą šiame parengime. (304-305)

PA.
vakarienę

SHENANDOAH, PA.
Kaip kitais praėjusiais metais, 

taip ir šiemet ALDLD 17 kp. ren-1 
gia tą didelį Naujų Metų parengi-; 
mą-bankietą. Įvyks gruodžio 31 d;, Į 
Mainierių Svet., pradžia 8 v. v. Va-' 
karionė 9 vai. vak. šokiams grieš' 
viena iš goriausių orkestų iš 12 ka-1

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.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

VARPO KEPTUVE
BAYONNE, N. J.

LDS 26 kp. bendrai su LDS Jer
sey City kuopa rengia šaunų balių 
pasitikimui naujų metų. Įvyks gruo-1 vai^ų Įžanga $1.00. Kviečiame vie- [ 

91 /-l onolnrl inn ir\ T ikor I . _. _ _. .j tos ir apylinkes lietuvius susirinkti ! 
ir linksmai praleisti laiką, tuomi 

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

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

džio 31 d., šeštadienio vakare. Liber- j 
ty Hali, 329 Broadway, Bayonne, N. 
J. Pradžia 8 v. v. Įžanga 40c Grieš 
puiki muzika visokius šokius, tai 
kas kaip norėsit, taip pasišokti galė
sit ir smagiai laiką praleist.—Kom.

(305-306)

LDS IV APSKRIČIUI
LDS IV Apskričio Valdybos susi

rinkimas įvyks sausio 8 d., 10 vai. 
ryto, 920 E. 79th St. Visi valdybos 
nariai privalo dalyvauti, kad pilnai 
prisirengus į IV Apškr. metinę kon
ferenciją sausio 15 d. Clevelandc. 
Atydai LDS Ohio kuopom, konfe
rencija prasidės 10 vai. ryto, todėl 
prašome atsiųsti delegatus su pil
nais raportais, sumanymais laiku. 
Apsčiai darbo randasi, todėl konfe
rencija gali užsitraukti iki vėlumos. 
— Apskr. Sekr. J. W. Petrauskas.

HARTFORD, CONN. 
Svarbios Prakalbos.

Rengia bendrai Liet. Darb. Susi
vienijimo 79 kuopa ir Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugija. Įvyks sekma
dienį, sausio 8 d., Lyric Svet., kam
pas Park ir Broad Sts. Pradžia 2 
vai. po pietų. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J. Temoje: 
“Jūsų Sveikata Moderninės Medici- 

visus 
ką

nos šviesoje.” Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti ir išgirsti 
nors naujo apie jūsų sveikatą.

(305-306)

EASTON, PA.
Pasitikinto Naujus Metus Linksmai!

Senų metų vakare, šeštadienį, 
gruodžio 31 d. yra rengiamas šaunus 
balius pasitikimui naujų, 1939 metų. 
Rengia bendrai Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 51 kp. ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos 13 kp. Įvyks

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

'■> Tel. Evergreen 7-1312
MONTELLO, MASS.

Bankietas, Koncertas ir šokiai
Rengia Lietuvių Tautiško Namo 

Draugovė paminėjimui 25 metų su
kaktuvių ir laukimas Naujų Metų. 
Įvyks šeštadienį, gruodžio 31 d., 
Lietuvių Tautiško Namo apatinėj 
svetainėj, kampas Vine ir N. Main 
Sts. Konccrtč pradžia 7 v. vak., va
karienė 8 vai. vak., šokiai tęsis iki

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. 23rd Street

Darbininku Kalendorius
E

•s

&
J

Išėjo 1939 Metams
Siųskite Užsakymus Dabar

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

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

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

5 kopijų, duodama po 20c. ko-

H

“LAISVĖS”
427 LORIMER ST.

ADMINISTRACIJA
BROOKLYN, N. Y. 3

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 duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.,
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New niojį
Legaliai “Miręs”

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Miestas Paskyrė 28 
Miliūnus Pašalpai

APSIVEDĖ

Ar. , o m , Degutis su Miesto Sąmatų Taryba nu
balsavo paskirt miesto bedar
bių pašalpai $28,807,550 be-1 
giu pirmų trijų mėnesių 1939 , 
metų. Ton sumon įskaityta ir 
$50,000 medžiagoms 
“nenumatomiems 
tams, kurių šelpimo reikalas i 
bile kada gali iškilt esamose i 
sąlygose.

Tuo pat sykiu majoras ir; 
Taryba pasisakė dėt pastan- i 
gas gaut ir iš valstijos 40% Į ^"kafbasi” 
šalpoms reikalingų 
Pastaraisiais laikais 
atsisakė prisidėt su 
WPA projėktų 
be ko tie projektai 
veikt ir miestas atskirai 
gali visų tų lėšų padengti.

Laukimo Naujų Metų 
Vakarienė Jau ČiaTeko nugirst, kad gruodžio 

124 d. civiliai apsivedė Vincas 
Ona Ormoniūte. 

Jaunavedžiai šventėmis buvo
išvažiavę pas Onos gimines į 

___ I Connecticut valstiją.
Linkiu jaunavedžiams lai- 

imingo gyvenimo! P. Š. WPA i 
p r o j e k - i

Rytoj Vakarą

Kaip spauda, taip radio 
bangos neša garsinimus ir 
kvietimus į brooklyniečių stu- 
bas, kad nariai ir rėmėjai at
silankytų Lietuvių Amerikoj 
Piliečiu Kliubo vakarienėn šio 
šeštadienio vakare. Tai gera 
sutartis.

j gal, šeimai pairus po žmonos 
mirties.

Duktė atlankė tėvą, pabu
čiavo, apsiverkė, bet tai vis
kas, ką ji galėjo tėvui padėti. 
Pasirodo, ji taip pat bedarbių 
eilėse. Ji paliko tėvui dolerį, 
žadėdama tėvą paimt pas sa
ve, kaip gaus darbą. Gal. . .

pinigų. !
valstija 
lėšomis 

medžiagoms, 
negali

ne-1

Serga-Sveiksta
R. Stankevičienė, kriaučių 

veikėjo J. Stankevičiaus žmo
na, nesenai turėjo sunkią, bet 
sėkmingą operaciją, Green- 
point ligoninėj. Eina geryn. 
Tikimasi, kad neužilgo galės 
grįžti namo. Ligoninėj ran
dasi ant 5-to aukšto, Room E. 
Lankymo valandos pirmadie
niais ir penktadieniais nuo 7 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 po 
pietų.

—o—
Keistutis Michelsortas, pla

čiai žinomas jaunuolis veikė
jas, prieš šventes susirgęs sti
priu “šalčiu,” irgi eina geryn.

—o—
Molly Bedermaniūtė, nese

nai turėjus operaciją ant 
apendicitis, baigia atgaut 
spėkas.

—o—
O. Depsienė, Lietuvių Mo

terų Apšvietos Kliubo ir kitų 
vietos organizacijų veikėja, 
pamažu sveiksta, švenčių me
tu eilė kliubiečių atlankė ir 
Kliubas pasiuntė dovanėlę. 
Sako, ilgu laukti, kada vėl 
su draugėmis ir draugais ga
lės sykiu dalyvauti ir veikti. 
Dėkinga atlankantiems.

Linkime visiems draugams 
linksmų ir sveikesnių Naujų 
Metų. Rep.

, Brooklyno lietuvių jaunimas, 
įtarsi toje Aldonos Klimaitės 
! tankiai dainuojamoj dainoj, 
__  _____ : “Tarp smagių 
vaikinų ir gražių merginų aš 
užmiršiu liūdesį bešokdama.” 
O taip smagiai šokt jie ren
giasi Aido Choro tradicinia
me Nauj. Metam sutikt vaka- 

| rėlyj, rytoj, gruodžio 31-mą, 
Į “Laisvės” salėj, 419 Lorimer 
; St., Brooklyne.

Aišku, čion šoks ne vien tik 
choristai, nors jie ir patys vie- 

jni, apie 70 jaunimo, jau gali 
sudaryt gražų balių. Čion bus 
daug nuoširdžių choro rėmė
jų ir iš suaugusių, nes juk 
kiekvienas įvertina choristų 
pasiaukojimą per ištisus me
tus, kad kurt, palaikyt lietu
vių meną, pagražint lietuvių 
draugijų pramogas skambio
mis dainomis ir kelt lietuvių 
vardą kitataučiuose, kur Aido 
dainos tankiai aidi.

Kad Aidas galėtų augti, 
bujoti, kilti aukštyn, jam rei
kalinga visuomenės parama ir 
tą paramą galima suteikt jam 
skaitlingu atsilankymu į jo 
pramogą, sykiu 
sutinkant Naujus 
ga tik 40c.

šokiams grieš 
Kazakevičiaus orkestrą.

C. R.

jums, kad
■ varsa vskų

į kumpių 
svieto pakampių 
Mes atnešime ant 

kaip

Mes nesakom , 
duosime valgyti 
dešrų, berlyniškių 
ar kitokių 
prieskonių, 
stalų lietuviško maisto, 
ir visose vakarienėse ir, mano
me, nebūsite nuskriausti. Ant 
Naujų Metų garsinimo pasa
komis nemanom paerzinti 
skilvį ir jo kaimynus, bet svei
ku ir geru maistu patenkinti 
juos.

Muzikalėj programoj mes 
neturime nei vieno operos 
aukštų arijų rėksnio, bet visus I 
dainininkus liaudiškų dainų. 
Mūsų programa nebus ilga, 
nes dainuos duetą Velička- ir 
Grabauskas, Kavaliauskaitė, 
Kriaučiūnas ir jauna stei- 
džiaus paukštė — Birūta Si
mas. Tai ir viskas.

Visiems linkime linksmų 
Naujų, Matų ir smagaus pasi
matymo mūsų vakarienėj.

L. A. P. Kliubas.

Virš 30,000 jaunų, vyrų iš- 
pildę aplikacijas gaut New 
Yorko Miesto policistų darbus.

Mrs. Stella Crater Kunz už
vedė bylą buvusį savo vyrą 
teisėją Crater paskelbt lega
liai mirusiu, kad galėtų pa
veldėt turtą. Jis dingo be ži
nios 8 metai atgal. Yra įsta
tymas, kuriuo einant nebuvė
liai per 7 metus paskelbiama 
legaliai mirusiais. Mrs. Crat
er, išlaukus vyro per apie 7 
metus, ištekėjo už kito. Ji 
gausianti asmeniškus paliki
mus, bet ne apdraudas. Ap- 
draudoms išgaut reikią pri
statyt mirusio kūną6 arba liu
dininkus, kurie matė apdraus
tąjį mirus.

SVEIKINU 
Su Naujais Metais

Sveikinu su 1939 Naujais Metais ir linkiu 
visiems draugams, bičiuliams mūsų avali
nes įstaigos rėmėjams sėkmingai nugalėti 

visus gyvenimo sunkumus.
Šiaja proga širdingai dėkoju už jūsų prielankų koope- 

ravimą reikale avalinės mano krautuvėse 
praeitais 1938 metais.

Liekuosi tikėdamas, kad leisite man tarnauti 
jums ir ateityje.

Draugiškai,
STASYS A. MILČIUS.

Milchius Shoe Shops, Inc
235 GRAND ST.
56-27
66-31
60-21

Near Driggs Ave. BROOKLYN^, N. Y.
CLERMONT AVENUE MASPETH,
GRAND AVENUE MASPETH,
GRAND AVENUE MASPETH,

L. I.

L. I.

“Rytojaus Gražuolė”
Broadway Association, 250 

W. 57th St., N. Y., paskelbė 
rinksianti vieną gražuolę įves
dinimui Naujų Metų. Apli- 
kantes priimsią iki šeštadie
nio vakaro.

Graso Deportuot Kovotoją
Walteriui Richter, vokiečiui 

Tarptautinės Brigados vetera
nui, įsakyta pasiduot deportaci
jai gruodžio 30-tą. šiuo tarpu 
jis yra paliuosuotas po kaucija, 
kurią parūpino Amerikos Atei
vių Gynimo Komitetas. Richter 
buvo atvykęs į J. V. legaliai. 
Kovo mėn., 1937 m., jis įstojo 
Tarpt. Brigadon. Kovose buvo 
3 .kartus sužeistas. Norėjo su
grįžt į J. V. slapuku, bet tapo 
sugautas ir sulaikytas deporta
vimui.

Mirė
m.
25

am- 
d., 

Gy-
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su aidiečiais 
Metus. Įžan-

šauni Geo.

Jurevičiaus Užpuolikai 
Sulaikyti po Kaucija

Trečiadienį teisėjas Troy 
įsakė sulaikyti po $20,000 
kaucijos William Veitenhei- 
mer, 33 m., 29 Morrell St., 
ir John Galumas, 26 m., 212 
Wyckoff Ave., kaltinamus už
puolus Joną Jurevičių jo ali
nėj, 148 Grattan St., antra
dienio vakarą. Jų kvotimas 
bus sausio 4-tą.

Sulyg juos areštavusių Stagg 
St. policijos stoties policistų 
liūdymo teisme, jiedu atėję 
alinėn ir, Veiterheimeriui gra
sinant peiliu, atėmę iš Jurevi
čiaus $30 ir riešinį laikrodėlį. 
Po to, Veiterheimeris nusive
dęs Jurevičių į užpakalinį 
kambarį jieškot daugiau pini
gų, o Galumas pasilikęs da
bot 4 ten buvusius kostume- 
rius, kad jie būtų ramūs. Tuo 
tarpu kitas . ateinantis kostu- 
meris pastebėjęs, kad ten kas 
atrodo keistai ir pašaukęs po-1 
liciją, kurį užpuolikus arešta-
vo. S. M.

Muzikos Vakaras
Amerikos Lietuvių Muzikos 

Meno Draugija, kurios pirmi
ninku yra F. Stankūnas, o se
kretorium R. Kurdinaitis, ren
gia antrą muzikos vakarą 
gruodžio 30-tą, SLA salėj, 197 
Grand St., Brooklyne. Pra
džia 8 :30. Jžanga 50c.

Programoj p-lės V. Tam- 
kiūtės vadovaujamas
blis Liet. Daina; p-lės M. žu- 
džiūtė, M. Digriūtė; pp. A. 
Vokietaitienė, A. Vasiliauskas, 
K. R. Hoffmanas, R. Kurdi
naitis, P. Rotella. Rep.

ensam-

prieglaudoj 
pavalgydinta

Jau buvo minėta, kad mies- 
tavoj benamių 
Kalėdų dieną
7,500 benamių. Tarpe dauge
lio, buvo 71 m. senukas Pa
trick Hayes. Pamačius var
dą ir paveikslą laikraštyje, 
atsišaukė jo duktėį kurią jis 
palikęs mažytę, 35 metai at-

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 
Park, L. I.. N. Y. (296-297)

REIKALAVIMAI
Reikalinga poros prižiūrėti namą, 

Žydų Synagogą. Gaji būti lietuviai 
arba lenkai. Kreipkitės pas: Weis- 
blum, 312 So. 3rd St., B’klyn, N. Y. 
Reikalinga rekomendacija.

(305-306)
PRAŠOME PASIIMTI.

“Laisvės” Administracijoj guli 
kai sekantiems asmenims:

Mr. & Mrs. Incas.
Mr. A. Hinza.
K. Joneliunas.
Mr. & Mrs. Gilman.
L. Endžiulis.
Raymond Karson.
Mr. C. Kundrotą.
P. Lengvinas.
Martin Luther Society.

Molay.
Mingila.
Olgonas.
Petkienė.

P. Petrauskas.
Veronika Povilionis.
Jos. Srider.
Mary Sledzaus.
T. Vasikoniutė.
A. Višniauskas.
Marie Waycie.
Mr. & Mrs. Sibeika.
Motiejus Žydelis.
Anna Zurowski.
Walter Žukas.

laiš-

P.

s.

Joseph Babonis, 67 
žiaus, mirė gruodžio 
Kings County ligoninėj, 
veno po antrašu: 390 Cres
cent St. Laidotuvės įvyko 
ketvirtadienį, gruodžio 29 d.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius J. Garšva.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

ONE HUNDRED AND FIFTY SIX

Ant Karmelitų klebonijos 
laiptų, 339 E. 28th St., N. Y., 
rasta paliktas 3 mėnesių ber
niukas. Padėtas pamestinukų 

prieglaūdon.

Bridge Plaza Teisme du vy
rai nusiųsti 5 dienas kalėti už 
valkatystę. Visas jų turtas 
susidėjo iš vienos batams va
lyt dėžutės, su kuria darbas ir 
uždarbis buvo jų vienintėlis 
pragyvenimo šaltinis.

UCCESSiut
l\W' PAID DEPOSITORS

BUSHWICK
SAVI MGS BANK

GRAND ST.atGRAHAM AVE.. BROOKLYN
INTEREST FOR^O/ QUARTER ENDING 
DEC. Jill AT^/OP E K ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

WEST HAVEN BEER & ALES, Inc.
Širdingai sveikiname visus lietuvius su i/’, r.

Naujais Metais. Linkime laimes ir
linksmybės 1939 metais.

• r
Mes pasirengę jums patarnauti baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.
•

HENSLER’S BEER 98 North 7th Street,
ALE & STOUT Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-5471

Laimingų Naujų
Metų

Linkėdami arba Laukdami 
Naudokite

Lietuviško Monopolio
Gėrimus

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

D. & Z. BOTTLING CO
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

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

252 KENT AVENUE BROOKLYN. N. Y.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

------------------------- — j*-

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Sveikinu ir Veliju 
Širdingai sveikinu visus savo klijentus su 

Naujais Metais ir veliju laimės 
ir linksmybės.

Apdrauda jūsų namų, rakandų ar bile kokios nuosavybės 
bei turto yra užtikrinimas laimės ir linksmybės.

Patarnauju įsigijimui namų ir kitokių nuosavybių.

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER 

MORTGAGE LOANS
Business Address

485 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1661

Residence
87-34 90th STREET

Woodhaven, N. Y. .
Tel. Virginia 7-2940

| Lietuvos-Amerikos Importo
I Ir Eksporto Bendrovė

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

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

| LITHUANIAN-AMERICAN
■ Import & Export Corporation
■ 157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės’’ Name

GERIAUSIOS ROSIES 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.
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Heller’s Liquor Store
387 Broadway Brooklyn, N. Y.

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy S-iŲ metų senumo 

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

Straight Whiskey — P
Pint .... $1.09 Kvorta

I 
3 
3
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3$2.09

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom
Antrašas: 387 Broadway

arti Hooper St., įėjimas prie Hewes St. stoties
Užsakymai telefonu Telefonas Stagg
greitai atliekami License No.
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