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Kiekvienas “Laisvės” 
aitytojas praš omas 

gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.
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KRISLAI
Nauji Metai.
Linkėjimai.
Mooney Tuoj Bus

Laisvas!
Sumušė Pati Policija!
Sekantis Pažmonys.

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Man jau neteks “Krislus” 
rašyti prieš Naujus Metus, 
todėl, einant senu įpročiu, 
noriu pareikšti kelis savo 
palinkėjimus. Linkiu—

Visiems laisviečiams — 
vajininkams, b e n d r a dar- 
biams ir skaitytojams:

Saugoti savo sveikatą.
Uoliai plat inti mūsų 

spaudą ir stiprinti visą dar
bininkų judėjimą.

Daugiau skaityti ir la
vintis.

Kovoti drauge su visais 
Amerikos progresyviais 
žmonėmis už demokratijos 
palaikymą, prieš reakciją ir 
fašizmo pavojų.

Lietuvos žmonėms lin
kiu :—

Atsteigti demokratiją. <
N e n u silenkti Vokietijos 

plėšikams.
Išlaikyti Lietuvos nepri

klausomybę.
Fašistiniams agresoriams' 

linkiu, kad
Sekančiais metais jie bū-i 

tų nušluoti nuo žemės ka- ■ 
muolio, ir kad visam pasau
ly žydėtų 
tvarka!

demokratine san-

SUBRUZDO FRANCUOS SEIMAS PRIEŠ 
VALDŽIOS PATAIKAVIMĄ ITALIJAI 
ISPANIJOJ IR PRIEŠ “TYLĖJIMĄ”

Mussolinio Armija Ispani
joj Gręsia Franci jai,—Nu

rodo Komunistai

Paryžius. — Komunistas 
Francijos seimo atstovas 
Gabriel Peri pastate klau-

Francijos valdžia 
ištraukt italų ar- 
I span i jos 

armija 
sieną,

pirma,

einančia

ISPANIJOS LIAUD1EČ1A1 ATMUŠĖ 
BAISIAUSIAS ATAKAS ŠIMTU FA
ŠISTU TANKU, KANUOUU IR KT.

Linksmiausių ir laimingiausių 
Naujų Metų visiems dienraščio 
“Laisves” vajininkams, ben
dradarbiams ir skaitytojams!

Redakcija,
Administracija,

Spaustuvės Darbininkai.

idant pramušt trumpą, tik 
14 mylių liniją liaudiečių 
tarp Aspa ir Bobera mies
telių. Fašistai be atlaidos 
po 7-8 valandas kasdien 
bombardavo tą liniją ka- 
nuolėmis ir orlaivių bom-r 
bomis; per dieną išmetė po 
10,000 didelių artilerijos šo
vinių į liaudiečius, bet liau
diečių linija vis laikosi.

Gindami savo pozicijas, 
liaudieČiai ten per savaitę 
išžudė bent 6,000 italų pės
tininkų; atmušė visas jų 
atakas; sunaikino daugį fa
šistų tankų; priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis nukirto ne
mažai fašistų lėktuvų ir 
suėmė du nazių “Mercedes” 
tankus.

Įvairiose fronto dalyse 
liaudiečiai ne tik gynėsi, 
bet ir kontr-atakavo fašis
tus ir nuvijo juos atgal į 
senąsias pozicijas.

Skaudžiai Nukentėjo Italai, 
žadėję Būt Barcelonoj per 

Naujus Metus

prieš Franciją. Kodėl tad 
Francijos valdžia stengiasi 
n u s t u m t s v a rstymą tų 
klausimų seime iki po nau
jų metų? Ar tada jau ne
bus pervėlu?

T uos P e r i’o kritiškus 
klausimus parėmė socialis
tai atstovai ir išvien su ko
munistais pareikalavo at
saukt Italijos armiją iš Is
panijos. Komunistų ir so
cialistų išvystytai kritikai 
prieš valdžią pritarė ir 
daugelis kitų partijų atsto
vų; taip ir nutarė 309 bal
sais prieš 279 visai per- 
traukt seimo posėdžius, kol 
užsieninis ministeris Bon
net nepasiaiškins seime, ko
dėl jis veda slapstymo ir 
tylėjimo politiką kas liečia

$
1Barcelona, Ispanija. — 

Pradedant ofensyvą, italų 
armijos komandieriai Seg- 
re upės fronte gyrėsi, kad 
naujus metus jie švęsią 
Barcelonoj, laikinojoj sos
tinėj Ispanijos respublikos. 
Bet per savaitę baisiausių 
šturmavimų italai juod
marškiniai, gen. Franco fa
šistai ir maurai užėmė tik 
ruožą žemės kairiojoj pu
sėj Segre upės su kaimais 
ir miesteliais, neturinčiais 
karinės svarbos, — kaip ra-

obius”Primuštas "
Hitlerio Propagandos 
Ministeris Goebbels

simą: ar 
reikalaus 
miją iš 
negu ta 
Francijos
per Pyrene jų kalnus, ir iš 
ten grūmos pačiai Franci- 
jai? Kitas atstovo Peri’o 
klausimas buvo: kodėl 
Francijos užsienio reikalų 
ministeris G. Bonnet, kal
bėdamas seime, užtylėjo, 
kad Italija panaikino 1935 
metų sutartį su Francija?

Peri priminė, jog po 
naujų metų Chamberlainas, 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas, važiuoja pas Mus- 
solinį, ir galimas daiktas, 
kad Chamberlainas parems 

reikalavimus

X * *
p r a n e š a, k a d 

“bėgy dviejų savaičių LDS 
Centran prisiųsta 84 naujų 
narių aplikacijos. Tai pusė-i tūlus Italijos 
tinai gerai, bet galima bu-! ______ 
vo dar daugiau pasidarbuo
ti.”

Sutinku!
* * *

Tamas Mooney sako, kad, 
kai jis bus išleistas iš kalė
jimo, darbuosis visomis jė
gomis apvienijimui 
darbininkų judėjimo.

Drg. Mooney dar 
gyventi 25 metus, 
sant savo palaužtos sveika
tos.

Kai tik užims Kalifor
nijos gubernatoriaus vietą, 
Culbert L. Olson tuojau 
pradės formalį tyrinėjimą 
apie tai, už ką Mooney bu
vo įkalintas. Tikimasi, kad 
tas tyrinėjimas greit užsi
baigs ir mūsų brangus vei
kėjas ir kankinys, Tarnas 
Mooney, pagaliau bus lais
vas!

Tuo džiaugsis visa šalis, 
džiaugsis visas pažangusis 
pasaulis! * * *

“L. Žinios” rašo:
“Kaip praneša oficijaliai, 

Amerikos žurnalistą Rober
tą Selmerį sumušė ne kas: 
kitas, bet (Klaipėdos mies-j 
to) policija, ir, dar baisiau, | 
sumušė savo, policijos,! metais tebuvo tik pusė tiek 
įstaigoje... ♦ * *

Tai nieko

“Tiesa”

viso

mano 
nėpai-

Matydami tokį seimo su
kilimą, tad Franci jos prem
jeras Daladier ir užsieninis 
ministeris Bonnet tuoj ir 
atbėgo teisintis.

Skęsta 4-tas Anglijos 
Laivas, Sužeistas Fa

šistų Bombininku

DINGO ŽULIKŲ MUSICŲ 
BYLOS DOKUMENTAI 

IR TEISĖJAS

London. — Skęsta (o gal 
jau nuskendo) prekinis An
glijos laivas “Marionga,” 
kurį bombardavo generolo 
Franco lėktuvai ties Balea
ric salomis. Visi laivo įgu
los nariai išsigelbėjo valte
lėmis. “Marionga” buvo 
4,200 tonų įtalpos. Šiuo at
veju tas laivas vežė reik
menis Anglijai.

Tai jau ketvirtas Angli
jos prekinis laivas, bombar
duotas Ispanijos - Italijos- 
Vokietijos fašistų per pas
kutines penkias dienas.

Anglijos valdžia pasiuntė 
generolui Franco’ui protes
tą su reikalavimu atlygint 
nuostolius, fašistų bombi- 
ninkų padarytus preki
niams Anglijos laivams.

New York. — Iš Federa
lio Namo nežinia kur dingo 
šimtas dokumentų, kuriuo
se paliečiama žulikystės 
Ph. M u s i c o s - “F. Donald 
Costerio” ir jo šeimynos.

Per paskutinius aštuone
rius metus taipgi kažin kur 
dingęs ir vietinio vyriausio 
teismo teisėjas Joseph F. 
Crater, kurio vardas daž
nai minimas tuose doku
mentuose ryšyje su apgavi
kiška Musicu “bahkrutavi- 
mo” byla.

LIAUDIEČIŲ ŠARVUO
TIS PASKANDINO FA

ŠISTŲ LAIVĄ

PUSIAU SUMAŽĖJO
STREIKAI

Columbus, Ohio. — 1938

streikų kaip 1937 m., sakė 
Šalies Darbo Santikių Ko- 

nepaprasto: misijos pirmininkas J. W. 
naziai yra naziai. Štai ko-1 Madden, kalbėdamas suva- 
dėl Lietuvos žmonės privalo žiavime Amerikos Politinių 
saugotis jų, kaip pasiutusių 
šunų.

Deja, pačioj Lietuvoj, 
v. voldemarininkai, kurie yra 
nazių sėbrai, veikia laisvai, 
o tuos, kurie kovoja su na- 
ziais,. kurie kovoja už Lie
tuvos n e p r i k 1 a usomybę, 
Smetonos valdžia kiša kalė
jimam

Tai labai, labai pavojin
gas Lietuvos nepriklauso
mybei darbas! * * *

Sekantis didelis brookly-

Mokslų Susivienijimo.

PARTIZANAI ARDO JA
PONŲ TRAUKINIUS
Peiping, Chinija. — Par

tizanai Chinijos kovotojai 
suardė du didelius karinius 
japonų traukinius į šiau
rius nuo Paotingo.

Gibraltar, gruod. 30. — 
Du Ispanijos fašistų karo 
laivai ir vienas mažesnis 
šarvuotas laivas mėgino 
pagrobt liaudiečių šarvuot
laivį “J. L. Diez,” kuris, pa
taisytas Anglų prieplaukoj 
Gibraltare, plaukė į Ispa
nijos respubliką.

Fašistų kariniai laivai 
bombardavo “J. L. Diezą”, 
užmušė 7 jo jūrininkus ir 
sužeidė 11; bet “J. L. Diez” 
paskandino šarvuotą fašis
tų laivą ir paspruko atgal į 
Anglų prieplauką Gibral
tare.

niečių pažmonys bus: “Lai
sves” b a z a r a s. Prašome 
mūsų prietelius to nepa
miršti!

ISPANIJOS FAŠISTŲ 
PRANEŠIMAS

Hendaye, gruod. 30.—Fa
šistai praneša, kad jie štur
mu užėmę Collado kalvas, 
perkirtę respublikiečių Ar- 
tesa-Benavent vieškelį ir 
suėmę “500” respublikos 
kareivių į nelaisvę. Jie taip
gi. užėmę Camarassa mies
telį, Segre upės fronte.

Basle, Šveicarija. — Ame
rikinių laikraščių reporte
riai iš Vokietijos sužinojo 
ir pranešė, kodėl dabar at
sidūrė ligoninėje dr. J. 
Goebbels, nazių propagan
dos ministeris — jis buvo 
primuštas už niekšišką pa
sielgimą su judamųjų pa
veikslų aktorium Gustavu 
Froelichu ir už skverbimą
si prie Froelichienės.

Daugiau kaip savaitė at
gal nazių laikraščiai 
skelbė, kad Goebbels 
kiai susirgęs vidurių 
enza.” Bet jeigu jis 
tik vidurių liga, tai 
juodai užbelstos jam 
kodėl išmuštas jo priekinis 
dantis, kodėl suskaldyta ir 
apraišiota jo galva? — juo
kavo ligoninės tarnautojai 
ir slaugės, ir po dienos ki
tos jau paaiškėjo tikroji 
priežastis ligos to nazių 
propagandos ministerio.

pa- 
“sun- 
influ- 
serga 
kodėl 
akys,

Arklys Parvežė iš Svečių 
Penkis Sušalusius

Bucharest, Rumunija. — 
Begrįžtant iš svečių atgal į 
Mircovda kaimą, sušalo 
Bontiu, jo žmona, sesuo ir 
du vaikai. Šaltis buvo toks 
smarkus, kad užteko dviejų 
mylių kelionės jiem sušalt 
vežime. Tad arklys vienas 
surado kelią namo, parvežė 
penkis negyvėlius ir susto
jo prie Bontiu namo 
rų, kur buvo likus tik 
motina.

du- 
sena

MO-ATLEIDO BAUSMĘ
TINAI, NUŽUDŽIUSIAI 

BEPROTĮ SŪNŲ
Leeds, Anglija. — Pir

miau Mrs. Kathleen Mum
ford buvo nusmerkta pa
kart už tai, kad ji iš “gai- 
laširdystės” gesu nužudė 
savo beprotį sūnų.

Anglijos valdžia dabar 
panaikino teismo nuos
prendį.

ŠĮ PIRMADIENĮ “LAI
SVĖ” NEIŠEINA

Kaipo legaleje Naujų 
Metų šventėje, šį pirma
dienį “Laisvė” neišeina.

Buvo šitaip. Goebbels 
šliejosi prie čechės gražuo-! šo amerikietis darbininkiš- 
lės aktorės Lidos Baarovos, kos spaudos koresponden- 
G. Froelicho žmonos; ir 
kad aktorius Froelich “ne
sipainiotų Goebbelsui po 
kojų,” tai Goebbels jį suė
mė ir nusiuntė į koncen
tracijos stovyklą, faktinai 
nusmerkdamas jį ten mirti.

Po to Goebbels jau be ce
remonijų lindo prie to ak
toriaus žmonos Baarovos, 
iki jį užklupo aktoriaus 
draugai Baarovos kamba
riuose; o užklupę jie taip 
“ėdė” Goebbelsą, kad būtų 
jį užmušę, jeigu nebūtų at
bėgęs jam pagelbon 
belso šoferis.

Dėl šio skandalo 
teismiškų perskyrų 
belso pati.

Goebbels jau pirmiau bu
vo suardęs vedybinį akto
riaus G. Froelicho gyveni
mą su Gitta Alpar.

tas Sam Russell iš Barce- 
lonos.

Fašistai sutelkė šimtus 
kanuolių, šimtus tankų ir 
šimtus bombinių orlaivių,

AMERIKA MOBILIZUOJA 
50,000 VALDININKU 

ŠNIPAM GAUDYTI

O
>

Goeb-

Goeb-

Septyniais Tonais Dinamito 
Sudraskė Savo Sėbrą

Sioux Falls, South Dako
ta. — Beidami vogt dina
mitą, susipyko plėšikai Lee 
Bradley ir Flo’yd Parker; 
tai todėl, kad Bradley įžei
dė su jais buvusią Parke
rio merginą Heleną Sieler.

Tada Bradley plaktuku 
primušė Parkerį ir jo mer
giną, peršovė Parkerį, su
metė abudu į parako sandė
lį ir padegė galą knato, 
privesto prie dinamito.

Iki knato ugnis pasiekė 
dinamitą, mergina išrėplio
jo laukan, bet paskui sep
tyni tonai dinamito eksplo- 
duodami išnešė “į padan
ges” gabalus Parkerio kū
no ir plačiai išmėtė juos po 
apylinkę.

Taip prisipažino teisme 
žmogžudis plėšikas Brad- 
ley.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas patvarkė 
suorganizuot visus valdžios 
agentus tėmijimui ir gau
dymui karinių šnipų (dau
giausia nazių, Japonijos ir 
Italijos).

Medžioklei prieš šnipus 
bus pavartota 23,000 mui
tinių v a 1 dininkų-tarnauto- 
jų, 500 slaptosios policijos, 
2,500 ateivybės tarnautojų, 
šimtai teisingumo ministe
rijos agentų, paštininkai, 
apie pusantro šimto armi
jos ir laivyno oficierių, raš
tininkai įvairių valdiškų 
įstaigų ir kt.—viso apie 
50,000 žmonių.

Jau išsiuntinėta jiem nu
rodymai, kaip reikia tėmyt 
ir raportuot nužiūrimų 
Šniukštų kalbas, judėjimus 
ir veiksmus.

Ta valdžios agentų ir 
tarnautojų armija bus at
kreipta tiktai prieš svetimų 
kraštų šnipus, ir jai už
drausta kliudyt amerikie
čių pilietines teises.

Juodmarškiniai Tikisi 
Chamberlaino Paramos 

prieš Franci ją

RUMUNIJOS STUDEN
TAI Į MASKVĄ

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai rašo, kad Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain turėsiąs pa- 
remt Italijos reikalavimus 
prieš Franciją. Kitaip gi, 
jis prarasiąs Italijos “drau
giškumą.”

Slapti Nazių Teisinai 
Prieš 120 Vadinamų 

“Sąmokslininkų”
Berlin. — Po naujų me

tų slapti Hitlerio teismai 
pradės tardyt bent 120 as
menų, kurie areštuoti už 
“sąmokslą nužudyt” tūlus 
aukštuosius nazių vadus.

Sąmokslui, sakoma, vado
vavęs rašytojas Franz Ni- 
raisch, buvęs kraštutinis 
dešinysis. Spėjama, kad na? 
zių teismai nuspręs nuka- 
pot galvas 17-kai ar 18-kai 
tariamų “valstybės išdėivi- 
kų”-sąmokslininkų. /¥

Keli advokatai jau atsisa
kė gint kaltinamuosius, nes 
patys bijo nazių keršto už 
jų gynimą, o antra, nema
to vilties išgelbėt jų gyvy
bę.

NAZIŲ MINISTERIS 
GOEBBELS PO AREŠTU 

LIGONINĖJE?

Berlin. — Pranešama, 
kad nazių propagandos mi
nisteris J. Goebbels laiko
mas po areštu ligoninėje. 
Jį ką tik neužmušė drau
gai aktoriaus Gt Froelicho, 
prie kurio žmonos Goebbels 
nachališkai skverbėsi po to, 
kai Goebbels įmetė Froeli- 
chą į koncentracijos sto
vyklą. Tas skandalas pada
ręs “perdaug didelę gėdą” 
Hitleriui. • L

■’ B
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Bucharest, Rumunija. — 
Įsteigta fondas, kurio lėšo
mis Rumunijos valdžia siųs 
studentus į Maskvos, Ox- 
fordo, Washingtono ir Var- 
šavos universitetus.

Winnipeg, Canada. — Ba
kūžėje sudegė Mrs. - Lyle 
Robson ir 4 vaikučiai.

MAJORO LA GVARDIJOS 
MUŠIKAS JAU PAMIŠĖ

LIŲ LIGONINĖJE
1

ORAS
Šalčiau. — N. Y 

Biuras.
Oro

New York. — James Ha
gan, kuris sumušė majorą 
La Guardiją, tapo pasiųstas 
į Kings Park nesveikapro- . 
čių ligoninę. *

i’
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Apie Ką Tarsis Mussolinis ir 
Chamberlainas?

Sausio 11 dieną pas Mussolinį važiuo
ja tartis Anglijos ministerių pirminin
kas Neville Chamberlain. Spalių mėnesį 
jie su Hitleriu ir Daladier susiderėjo ir 
sumesinėjo čechoslovakiją. Kas dabar 
bus jų auka?

Mussolinis reikalauja nuo Franci jos 
Somalilando su Jibuti prieplauka ir gelž- 
keliu Ethiopijoj; Savoy ir Nice provin
cijų, Tunisijos Afrikoj ir Corsica salos. 
Veikiausiai, kad Anglija darys Mussoli- 
niui naujų nusileidimų Franci jos lėšo
mis, maldaudama, kad tik Mussolinio 
agentai mažiau kurstytų arabus Pales
tinoj ir kitose anglų kolonijose.

Ispanijos liaudies klausimas bus die- 
notvarkyj. Senai Mussolinis siekia, kad 
Anglija pilnai pripažintų fašisto Franco 
valdžią ir padėtų užblokaduoti liaudies 
Ispaniją. Dabartinis generolo Franco 
ofensyvas Katalonijos fronte yra tam, 
kad kiek pasivarius pirmyn, kad Mus
solinis galėtų pasakyti Chamberlainui: 
“Žiūrėk, jau vis tiek generolas Franco 
bus pergalėtojas!” Kuo ilgiau tęsiasi ka
ras Ispanijoj, tuo jis daugiau lėšuoja 
Italijos ir Vokietijos fašistams pinigais, 
ginklais ir gyvąją jėga.

Chamberlaino vhrdas smunka Angli-’ 
joj, prieš jį vis daugiau išstoja ne vien 
darbininkai, bet net buržuazijos partijų 
vadai, kuriems apeina Anglijos čielybė. 
Chamberlainas bandys išsiderėti nusilei
dimų iš Mussolinio, vyriausiai, kad Ita
lijos fašistai mažiau šūkautų prieš An
gliją ir reikalautų Suezo Kanalo tvar
kyme teisių. Anglija bandys padėti prieš 
Mussolinį ant lėkštės liaudies Ispaniją 
ir tūlas Francijos kolonijas.

Veikiausiai ten kils klausimas ir Klai
pėdos, nes 1924 metais Anglija ir Italija 
dalyvavo toj konferencijoj, kuri išdirbo 
Klaipėdai savo rūšies tvarkymosi formą. 
Hitleris ruošiasi paimti Klaipėdą ir pa
vergti Lietuvą, kad per ją supti iš kitos 
pusės Lenkiją ir siekti prie Sovietų Balt
rus! jos. Gal būti ten kils ir visa eilė kitų 
klausimų, kurie bus išspręsti prieš mažų 
tautų reikalus.

kontroliavimą, kad išrinkus iš turčių 
taksus nuo jų milžiniškų įplaukų. Tada 
susidarys federalės valdžios galingas bu- 
džetas ir bus galima sėkmingai pravesti 
daugiau viešų darbų, kas pakels darbo 
žmonių, smulkių biznierių ir visų vi
dutinės klasės gyventojų gerovę.

Reikia padaryti galą tiems turčių sa
botažams. Reikia, kad kongresas kietai 
pasisakytų už plėtimą WPA darbų, kad 
kultūrinus šalį ir suteikus milionams 
bedarbių darbus; reikia plėsti būdavo j i- 
mą lūšnynuose naujų namų, teikti pagel- 
bą farmeriams, nugalėti visas kliūtis, 
kurias pastato kapitalistai ant kelio 
prieš federalės valdžios progresyvį dar
bą.

Emili j usVanderveldė
Gruodžio 27 d. mirė Emk .atšisakė pripažinti Sovietų

Tvirtai Subalansuoti Budžetą
Dideli turčiai dūksta prieš gubernato

rių (viršininką) federalės valdžios iždi
nės Marriner Eccles, kuris pasiūlė planą 
tvirtam šalies finansų subalansavimui. 
Kapitalistiniai didlapiai “New York 
Times”, “Herald Tribune”, ir kiti kiek
vieną dieną atakuoja Eccles’ą.

Dalykas yra tame, kad Marriner Ec
cles pasiūlė .tikrą kelią tvirtam federa
lės valdžios budžeto subalansavimui. Jis 
siūlo ne WPĄ darbus naikinti, ne kitus 
visuomeninius projektus sulaikyti, bet 
subalansuoti šalies budžetą keliu atgai
vinto visoje šalyje taksų mokėjimo nuo 
įplaukų. Tai reiškia, kad būsimas kon
gresas, kuris susirinks sausio 3 dieną 
Washingtone, pravestų gerai prižiūrimą 
taksų mokėjimą nuo įplaukų.

Kaip žinia, dabar Wallstryto turčiai, 
visi stambūs kapitalistai visokiomis prie
monėmis sabotažuoja taksų mokėjimą, 
išsisukinėja, kelia aukštas kainas už 
gyvenimo produktus, kapoja darbininkų 
algas, kad tik pasidarius daugiau pelno. 
Kol kas federalė valdžia silpnai veikė 
prieš tas pinigines rykles, o tas abelnai 
atsiliepė ant federalės valdžios finansų 
ir visuomeninės gerovės.

Būsimas kongresas turi įvesti griežtą

Palydint Senuosius Metus
Senieji, 1938 metai, praėjo ir jie dau

giau nebesugrįš. Šie metai buvo* pavo
jingi metai, kai kuriom tautom—mirtį 
nešą metai.

Vieta neleidžia eiti į plačią apžvalgą 
tų didžiųjų įvykių, kurie numargino 
1938 metus tokiais bruožais, katrie pa
siliks pasauly baisiais. Užteks, jei tik 
trumpai juos paminėsime. Tarp didžiųjų 
ir baisiųjų įvykių galima priminti Ispa
nijos karą, kurį veda Mussolinis-Hitle- 
ris-Franco, sumobilizavę juodąsias jė
gas prieš jaunutę Ispanijos respubliką. 
Nešvelnesni įvykiai ir Chinijoj—Japoni
jos imperializmas draskė josios kūną per 
ištisus metus ir dabar tebedrasko ban
dydamas sunaikinti tąjį kraštą.

1938 metais įvyko šlykščioj i ir baisio
ji Municho išdavystė, kurią sekė Čecho- 
slovakijos sudraskymas ir plėšriųjų fa
šistų agresorių sustiprinimas.

Šiais metais, beje, užgulė ir ant Lie
tuvos nepriklausomybės baisus pavojus 
—pavasarį iš Lenkijos ponų pusės, o 
dabar—iš plėšriųjų Vokietijos nazių.

Kitos mažosios ir silpnesnės tautos, 
Municho išdavystės pasėkoj, taipgi atsi
dūrė dideliam pavojuj.

Tačiau, greta tų baisiųjų žmonijos 
kultūrai ir mažųjų tautų laįsyei įvykių, 
šiais metais pasireiškė ir tokių dalykų, 
kuriais pažangusis pasaulis gali ir pa
sidžiaugti.

Prie tokių galima priskaityti: Sovie
tų Sąjungos žymų sustiprėjimą. Apsi
valęs nuo trockistinių - bucharinistinių 
niekšų, socializmo kraštas nepaprastai 
pakilo ir dar labiau pasireiškė kaipo pa
saulio taikos saugotojas ir viso pasaulio 
pavergtųjų žmonių globotojas, o taipgi 
rodytojas kelio visiem darbo žmonėm į 
naują tvarką.

Municho išdavystė išjudino visus tai
ką ir laisvę mylinčius žmones pasauline 
plotme būti daugiau apdairiais ir jung
tis kovai prieš juodąjį fašizmą.

To pasėkoje matome ir tokį dalyką, 
kaip 8-tosios Pan American konferenci
jos Limoj priimtą rezoliuciją, pareiš- 
kiančią, kad abiejų Amerikų respublikos 
bendrai ginsis nuo fašistinių įsiveržėlių, 
jei jie bandys tai daryti.

Šiais metais Amerikos žmonės kur kas 
labiau išsijudino kovai prieš juodąjį fa
šizmą Europoj ir Amerikoj. Niekad 
Amerikos vyriausybė savo istorijoj taip 
griežtai neišstojo prieš Hitlerio terorą 
Vokietijoj, kaip šiemet.

Žengdami į naujuosius, 1939 metus, 
pasirįžkime daryti viską, kad Amerikoj 
būtu užtikrintas demokratinės santvar
kos gyvavimas, kad čia fašizmas niekad 
galvos aukštai neiškeltų.

Darbuokimės už darbininkų judėjimo 
apvienijimą, už aprūpinimą darbais be
darbių.

Visais galimais būdais remkime Lietu
vos žmones jų kovoje už atsteigimą de
mokratinės santvarkos ir išlaikymą Lie
tuvos nepriklausomybės.

Padekim Ispanijos ir Chinijos žmo
nėms nugalėti savo mirtinus priešus, su 
kuriais jie šiandien priversti kovoti, 
aukojant savo gyvybes.

Jei tatai padarysime, jei pavyks vi
siems Amerikos ir viso pasaulio pažan
giems žmonėms tatai pasiekti, tai už 
metų laiko, įžengdami į 1940 metus, tik
rai galėsime gražiai pasidžiaugti!

1938 metai praėjo. Drąsiai ir energin
gai žengkime į 1939 metus!

le V a n d e r v eldė, Belgijos 
Socialistų Partijos vadas. 
Jis turėjo 72 metus. Gimė 
sausio 25 d., 1866 metais. 
Jis buvo baigęs Brusselio 
universitetą ir pasiekęs ad
vokato mokslą. Narys An
tro Socialistu Internacio
nalo nuo jo įsikūrimo. Ka
daise Vanderveldė buvo 
vienas iš karštų reformiz- 
mo ir oportunizmo skleidė
jų. Pradžioj Pasaulinio Ka
ro Vanderveldė įstojo į mi
nisterių tarpą ir pilniausiai 
rėme Belgijos karo politi
ka. Jis buvo ne vien Bel
gijos karo politikos rėmė
jas, bet 1914 metais para
šė laišką į Rusijos darbi
ninkus, kviesdamas juos 
neklausyti bolševikų, neiti 
prieš karą, o remti caro 
valdžią. Tas jo žygis iššau
kė griežtą kritiką iš bolše
vikų pusės.

Karui pasibaigus Vander
veldė dalyvavo pasirašyme 
Versalės taikos. Po karo, 
būdamas teisingumo minis- 
teriu, vartojo žiaurias prie
mones prieš Flandrijos tau
tiškas grupes. 1922 metais 
buvo nuvažiavęs į Sovietų 
Sąjungą ginti dešiniuosius 
kontr-revoliucinius eserus.
1925 metais, būdamas Bel
gijos užsienio ministerių,

Sąjungos valdžią. Antrame 
Internacionale būdamas 
dažnai puldavo Sovietų Są
jungą, gindavo menševikus, 
eserus ir sutikdavo su tais, 
kurie ruošė prieš Sovietų 
Sąjungą intervenciją. Se
niau Vanderveldė buvo ne
palankiai nusistatęs link 
Sovietų Sąjungos, komunis
tų ir bendro fronto.

1930 metais Vanderveldė 
vedė kampaniją, kad Bel
gija atsimestų nuo bendros 
apsigynimo sutarties su 
Franci ja. Belgija atsimetė 
ir tuo susilpnino Francijos 
pasipriešinimą Vokietijos 
agresijoms.

Bet į senatvę Vandervel
dė padarė gerų žygių. Nuo 
1937 metų jis, būdamas 
vice-pirmininku ir sveika
tos ministerių Zeelando 
valdžioj, stojo už Ispanijos 
liaudies valdžią. Ir kada 
Belgijos valdžia atsisakė 
remti liaudiečius, tai jis už
protestavo ir rezignavo iš 
valdžios. Po to kovojo prieš 
tas valdžias, kurios pripa
žino fašisto generolo Fran
co valdžią. Pakeitė politiką 
ir linkui Sovietų Sąjungos 
ir bendro darbininkų fron-
to prieš fašizmą.

KAS REIKIA ŽINOT APIE VĖŽĮ
Rašo J. F. Borisas, Ph. C., O. D.

(Pabaiga)
Kas Tai Yra Nenumatomi 

Vėžio Apsireiškimai?
Tai yra žaizdos, kurios, 

anksčiau ar vėliau, gali pa
sirodyti kaipo vėžys. Tiktai 
gydytojas gali ištirti, ar 
žaizda yra vėžys ar ne. Ne 
visi ir gydytojai tai gali 
padaryti, bet kiekvienas tu
ri supratimą apie vėžį ir tu
ri pažintį su vėžio ligų spe
cialistais. Bile asmuo, .su
laukęs 40 metų amžiaus, 
privalo tuoj aus kreiptis 
prie gydytojo, jeigu kokioj 
nors kūno daly apsireiškia 
karpos, negyjamos žaizdos 
ar guzai.
Kokiose Kūno Dalyse Ap

sireiškia Vėžys?
Vėžys gali apsireikšti bi

le kurioj kūno dalyj, bet 
daugiausiai jis prisimeta 
šiose kūno dalyse: skilvyj, 
krūtyse, yščiuj, odoj, žar
nose, mėšlatakyj, burnoj, 
lyties organuose, kepenyse. 
Mirtys nuo vėžio šiuose or
ganuose sudaro tris ketvir
tadalius mirčių abelnai nuo 
vėžio.

Pas ką Daugiau Vėžys 
Apsireiškia, pas Vyrus—ąr 

pas Moterisjr \
Mass, valstijoje\nuo vė

žio miršta moterų (kh-nuo- 
šimčių ir vyrų 40 nuošim
čių. Tas parodo, kad mote
rų daug daugiau miršta 
negu vyrų. -

Kokiame amžiuj dau
giausia \^žys apsireiškia? 
Vėžys gali pasireikštį bile 
kokiam amžiuj, bet labai 
retai prieš 30 metų. Apie 
šeštadalis susirgimų pasi
reiškia tarpe 50 ir 60 metų.
Ar Visose Tautose Vėžys 

Apsireiškia?
Bostone surasta, kad

ateivių, negu čia gimusių. 
Tame yra priežastis, kad 
pas ateivius mažiaus higie
nos taisyklių prisilaikoma.

Kaip Ilgai žmogus Gyve
na, jei Vėžio Negydo? Ne
gydomas vėžys, paprastai, 
žmogų gali nuvaryti į ka
pus tarpe vienų ir trijų me
tų nuo ligos apsireiškimo. 
Tas priklauso nuo to, ko
kioj vietoj jis randasi ir 
kaip pavojingas vėžys. Pa
vyzdžiui, odos vėžys plečia
si labai smarkiai, ir ligonis 
greit miršta.

Kaip Ilgai Ligonis Gali 
Atidėlioti Vėžio Gydymą? 
Mažiausis atidėliojimas yra 
labai pavojingas. Mass, 
valstijos žmonės paprastai 
ligą atidėlioja ir kreipiasi 
pas daktarą tik po 6 mė
nesių. Ir tas apsileidimas 
kainuoja 1,000 mirčių kas
met, ko galima būtų iš
vengti.

Kokie Yra Ankstybiniai 
Vėžio Apsireiškimai? Čia 
žemiau paduodu apsireiš- 

! kimus, kurie gali būti vė
žio simptomai - ženklai, bet 

■ gali ir nebūti. Tačiau, as
muo su panašiais apsireiš- 
k i m a i s privalo tuojau

kreiptis į daktarą:
1. Netikėtas guzas kur 

nors, ypač ant krūties.
2. Patinimas lūpos arba 

liežuvio.
3. Žaizda (ar rona), kuri 

ilgai negyja.
4. Karpos ar pučkai, ku

rie negyja, bet smarkiai 
plečiasi.

5. Nepaprastas syvų bė
gimas iš moters lyties or
ganų.

6. Kraujo pasirodymas 
šlapume.

7. Neišaiškinamas vidu
rių užkietėjimas, netekimas 
apetito ypač mėsai.

8. Jausmas, kad negalima 
viduriai paliuosuoti.

9. Krūčių p ū 1 i a v imas 
(vienas iš aiškiausių vė
žių) ; susitraukę, suvytę 
krūtys.

10. Nepaliaujamas nosies 
pūliavimas.

Ar Vėžys Skausmingas 
Savo Apsireiškime? Tame 
tai ir bėda, kad labai retai 
kada vėžys apsireiškia su 
skausmu. Gal dėl to dauge
lis iš susirgusių nekreipia 
į tai dėmesio ir nesiskubina 
prie gydytojo kreiptis.

Kaip Galima Vėžį Išgy
dyti? Visiškas vėžio išėmi
mas įmanomas tik išpjau
nant parazitiškas vėžio ce
les. Tam reikalui vartoja
ma elektrinis peilis ir 
X-spinduliai, taipgi ir ra- 
diumas. (Radiumas yra la
bai brangus, todėl darbo 
žmogus negali apie jį daug 
svajoti).

Kas Tai Yra Taip Vadi
nami “Stebuklingi” Vėžio 
Gydymai? Laikas nuo laiko 
pasirodo vėžio gydymo įvai
rūs būdai, kaip antai: įvai
rios mostys, elektra, čiepai 
ir vaistai. Vienus gydymo 
būdus rekomenduoja gydy
tojai, kitus šiaip nežinėliai 
žmonės. Tiesa, yra žinoma 
keletas atsitikimų, kad to
kiu “gydymu” ligonis pa
sveiko. Bet pasirodo, kad 
didžiuma tų “ligonių” visai 
vėžio ir neturėjo. Leiskim, 
kad vienas kitas šitokiu gy
dymu ir pasveiko, vienok 
tas dar nereiškia, kad tas 
gydymo būdas būtų geriau
sias. Statistikos daviniai ir 
garsių medicinos žinovų at
radimai įrodo, kad tik chi
rurgija, radium, X-spindu
liai yra vienintelės priemo
nės vėžio gydymui.

Saugokitės p a s 1 aptingų 
gydymo būdų. Jų nėra, 
taipgi dar nėra gyduolių, 
kurios turėtų vertę dėl vė
žio gydymo.

Kas Tai Yra šundakta
riai ir Kodėl Jie Pavojingi 
Vėžiu Sergantiems? Tai ne
teisėti medicinos prakti
kuotajai, kurie žmones gy
do išnaudojimo tikslais.

Tokių asmenų reikia ven 
ti. Šeimos gydytojas 
specialistai turi būti jū 
patarėjais.

Kas Atkreipė Visitor 
nes Akį į Vėžio Ligą? 
žio liga miršta daugi 
žmonių, negu kita kuria, 
ga, išskyrus širdies liga 
Mass, valstijoj iš kiekvien 
8-nių mirčių vienas mir: 
ta nuo vėžio, o iš ateivi 
vienas iš 5 miršta nuo vi 
žio. Gi to dar neužtenk 
Mirtys nuo vėžio vis daug' 
ja. Mass, valstija turi d 
džiausią mirtingumą nu 
vėžio iš visų valstijų mf 
su šalyje. Mass, valstijc 
sveikatos departments d* 
bar varo vajus prieš vėžį 
ligą:

Pirma, prašalint nenu
matomus vėžio apsireiški
mus; antra, kuo greičiau
siai ligą ištirti, vos tik jai 
apsireiškus; trečia, griež
tas ir tinkamiausias gydy- 
mas.

Ar Tas Bus Galima Įvyk
dyti? Taip, jeigu žmonės 
prisidės ir rūpinsis ‘ šiuo 
darbu.

Mes turime mokintis per 
pamokas apie ankstybinį li
gos apsireiškimą; laikas 
nuo laiko interesuoti mūsų 
gydytojus, kad jie mums to
kias pamokas duotų. Mass, 
valstijoj gydytojai siunčia 
ligonius į tam tyčia skirtas 
klinikas, dėl nuodugnaus' 
šios ligos tyrinėjimo. Vi 
suomenė turi turėti tai 
tikrus ratelius paskait 
rengimui ir kooperuoti si 
gydytojais, kad mūsų dar
bas būtų naudingas.

Kokią svarbą turi klini
kų tyrinėjimas vėžio ligos? 
Paprastas Mass, valstijos 
gydytojas per metus su>** 
duria su 5-8 susirgimais x 

[žiu. Kadangi vėžio lig 
yra keletas tipų ir įvair 
jos gydymų, tai geriaus 
yra, kad ligonį apžiurę 

i toj srityj patyrę special 
tai. Jeigu gydytojas i 
srityj nesispecializuoja, ' 
geriausia yra pasitarti 
tais, kurie visą laiką ] 
šVenčia vėžio tyrinę  jin 
bei gydymui.

Kur yra valstijos ve 
klinika? Valstijos padeo 
mosios vėžio ligų kliniko. 
yra atidarytos prie dauge
lio ligoninių visoj valstijo
je, taipgi yra ir Jungtinių 
Valstijų skyriai didesniuo
se miestuose. Valstijų kli
nikos prieinamos kiekvie
nam nemokamai. Kiekvie
nas asmuo gali į jas kreip
tis tiesioginiai, bet patarti
na yra kreiptis per savo 
šeimos daktarą, kuris, žino
damas šeimos padėtį, gali 
daug padėti pačiai klinik;

(Tąsa ant 4-to puslp.)

burnos ir skilvio vėžiu di-. 
dėsnis nuošimtis suserga

SUMNER WELLES, 
USA- valstybės sekretoriaus
padėjėjas,, smarkiai užtepęs 

Vokietijos naziams.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Skaičiau “Laisvėje”, kad 
Lietuva turi užėmus ket
virtą vietą degtinės ir šiaip 
visokių gėrimų sunaudoji
me, o Sovietų Sąjunga try
liktą vietą. Įdomu žinoti, 
kuri šalis turi užėmus pir
mą gėrimo vietą Europoje?

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas

Visųpirma, drauge, jūs 
neprisiuntėte redakcijos ži
niai savo tikros pavardės 
ir adreso. O tas būtinai rei
kalinga. Ateityje į klausi
mus be pasirašymo visai 
neatsakinėsime. “Klausimai

ir Atsakymai” skyriaus v 
dejas turi žinoti, su kuo 
jis turi reikalą. Tiesa, kla 
sėjas gali po klausimu p 
dėti bet kokį slapyvardį, b 
redakcijos žiniai jis tu 
priduoti savo tikrą pavart 
ir adresą.

Dabar dėl tų svaigalų si 
naudojimo. Norėdami ats: 
kyti į jūsų klausimą, nr 
teiravomės įvairiose viet> 
se, bet negavome inform 
cijų, kuri .salis, proporci 
naliai imant gyventoju 
užima pirmą, antrą ir tr 
čią vietas. Jei kada ateit 
j e gausime, paskelbsin 
“Laisvėje.”
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Bernard Shaufo
Apysaka

JUODA MERGAITĖ IEŠKO DIEVO, Para
šė Bernard S ha iv. Kolektyvis vertimas lietuviu 
fcalbon, su K. Korsako-Radžvilo Įžanga apie 
autorių. Išleido “Kultūra.” 147 puslp. Kaina 
2 lit. 50c. John Farleigh’o iliustracijos.

Originale (anglu kalboj) ši knyga vadinasi 
“The Adventures of The Black Girl in Her 
Search for God.”

Bernard Shaw daugiausiai žinomas, kaipo 
šių dienų pasaulio žymiausias dramaturgas ir 
kritikas. Tačiau jis moka gražiai parašyti ir 
apysaką. “Juoda Mergaitė Ieško Dievo” yra 
fantastinis-filozofinis jo kūrinys. Rašytojas 
paima Afrikos jauną negrę, užkrėstą krikš
čioniškos misijonierės krikščionybe (dievo 
jieškojimu) ir leidžia ją per to kontinento plo
tus jieškoti tikrojo dievo.

Savo avantūroj ji sutinka patį Dievą Jahovą, 
Jėzų Kristų, Šv. Petrą, rusų mokslininką Pavlo
vą, Mahometą, ir šiaip “pasauliškių” didelių 
žmonių, jų tarpe Voltairą. Visų jinai klausia: 
kur yra Dievas? Bet niekur jo surasti negali. 
Kiekvienas dievas jai yra netikras, apgavingas. 
Pagaliau Voltairė pataria Juodai Mergaitei 
apsigyventi pas jį darže, ištekėti ūž vyro ir 
rūpintis vaikų gimdymu ir auklėjimu, o ne 
dievų jieškojimu. Tai jinai ir padaro: ište
ka už darbininko airio ir su juo susilaukia ke- 
letos vaikų. Kai, susitikus savo būsimą vyrą, 
mergaitė pasisakė j ieškanti Dievo, tai ans jai 
atkirto:

“Velniop jieškojimai! Dievas tikriausiai ga
li pats mane surasti, jeigu aš reikalingas. O 
aš manau, kad Dievas visiškai nėra toks, koks 
jis įsivaizduojamas. Jis gana nevykusiai pa
darytas ir dar nebaigtas. Tačiau tiesa, kad 
mumyse ir net šalia mūsų yra kažkas, kas 
traukia mus prie jo; ir, be to, dar vienas da
lykas tikras, jog tas ‘kažkas,’ besistengdamas 
pasiekti Dievą, daro daug klaidų. Štai mes su 
jumis ir turim pasistengti surasti tikrąjį kelią 
—aš ir tu, nes dar yra velnioniškai daug žmo
nių, kurie rūpinasi tik savo pilvu.”

Gražiu sarkazmu, įmantriai Bernard Shaw 
.kalbamoj apysakoj smarkiai pliekia kailį viso
kiems dievų jieškotojams ir visai dabartinei 
išnaudojimu ir melagystėmis paremtai siste
mai.

Vertimo su originalu neteko lyginti, todėl 
sunku pasakyti, kiek jis yra tikslus. Kalba 
lengva. Tačiau šitos apysakos skaitytojas turi 
būti jau “prasikrapštęs akis” žmogus, jei jis 
nori ją skaitydamas suprasti.

Beje, knygą gražiai padabina ir paryškina 
vykusios iliustracijos, kurias leidėjai paėmė iš 
originalo. Ndrs.

Kas Link “Ūkanų”
Tūliems draugams nepatiko* “ūkanos,” nes, 

girdi, “ūkanų” autorius Onos gyvenimą ir 
mirtį neapipynė tinkamu užuojautos vainiku. 
Iš aprašymo Onos gyvenimo juk aiškiai mato
ma, kaip Ona pamylėjus daktarą nepaisė var
go: ji dirbo sunkiai, uždarbį atidavė besimo
kinančiam daktarui, turėdama viltį, kad, iš
tekėjus už daktaro, ji turės patogų gyvenimą, 
bet daktaro elgėsis nedavė jai to užpelnyto gy
venimo, o buvo priežastimi jos mirties.

Aš ne Ona, bet man teko ilgai pagyventi 
Onos gyvenimu. Tūla moteris mane pasirin
ko ir paragino ją vest. Apsivedus, ji sakė: 
“o kaip miela gyventi, viskas gerai.” Greit įsi
gijom namą ir trejetą kūdikių. Staiga moteris 
man pareiškė: “apsimislyk, kur pats save pa
dėsi—čia tu ilgiau nereikalingas ir aš neno
riu, kad tu slampinėtum po mano namą ir lys- 
tum prie manęs.” Prisiminiau, kad aš turiu 
teisę slampinėti po savo namą, kaipo teisėtas 
vyras. Atsakė: “mano namas ir mano viskas, 
o tu pastipk, prapulk iš čia, aš negaliu tavęs 
pakęsti ilgiau; aš turiu geresnių vyrų—^ar su
pranti dabar?” Nuo tada moteris patapo man 
tikra žvėris; ji išbandė viską, .ką galėjo sugal
voti, ar patarimus gautus nuo tokių, kaip ji, 
kad mane prašalint iš namų. Aš tada uždirb
davau mažai, bet buvo uždirbtų keletas šimtų 
iŠ pirmiau. Tuos ji turėjo, o iš laikino uždar
bio aš galėjau pragyventi; mano uždarbį atim
ti ji negalė.’ taigi aš galėjau laikytis savo 
namuose. Moteris su jaunikiais vaišinosi pa
gal noro, o man, namon parėjus, baisų ermy- 
derį sukelia. Ji rado geresnius vyrus už mane. 
Tie “geresni” pačiupo šimtus dolerių ir šeimy-

Veikalas apie Simaną 
Daukantą

Frof. A. Janulaitis, kaip praneša Kauno 
spauda, ruošia spaudai knygą apie istoriką Si
maną Daukantą. Sakoma, toji knyga būsianti 
beletristikos formoje, kad būtų lengviau skai
tyti, bet ji apimsianti visą Simano Daukanto 
gyvenimą.

Knygą išleisiąs Spaudos Fondas.

Liet. Rašytojų Atsišau
kimas Į Klaipėdiečius 
Išvakarėse Klaipėdos krašto seimelio rinki

mų (gi-. V d.) Lietuvos Rašytojų Draugija 
išleido sekantį atsišaukimą:
KLAIPĖDIEČIAI!

Kreipiamės į Jus, taurūs Klaipėdiečiai, lie
tuviai ir vokiečiai, tkėdamesi, kad mus supra
site, nes norime priimti tikrąsias vertybes ir 
nekintamą tiesą, kurios pergyvena partijų 
programas, dienos aistras ir plieno ginklus.

Kas šiandien darosi Klaipėdos krašte, nega
li būti negirdima kiekvieno žmogaus, gerbian
čio ir mylinčio žmogų, siekiančio gėrio ir tie
sos. Tebus leista rašytojui pasakyti tuos žo
džius, kurių nutylėjimas reikštų abejingumą 
opiems reikalams.

Dvasinių vertybių kūrėjas, rašytojas, su
prasdamas žmonijos kultūros, civilizacijos ke
lią, negali tylėti, kada persekiojamas lietuvis 
ar vokietis už tai, kad sveikindamasis kelia ke
purę ar ištiesia ranką, kada tauriausias žmo
gus ujamas'už kalbėjimą ta kalba, kurią jam 
paliko tėvų tėvai.

Negalima tylėti, kada geri ir būtiniausi kai
mynų, giminių, šeimynų santykiai ardomi ne
atsakingų jaunuolių, rėksnių,—tų jaunuolių, 
kuriems dienos įspūdis, triukšmavimas pagal 
vienšališką programą atrodo vertingesnis už 
tai, ką žmonija per tūkstančius metų vertino 
ir ugdė.

Negalima tylėti, kada mokslo suolo jaunuo
liai viens kitą užgaulioja už tai, kad • vienas 
lietuvių, o kitas vokiečių kalba sužino, kas bu
vo Newtonas, Edisonas, Goethe, Duonelaitis. 
Jaunuoliai, kurių laukia didelis ir veiklus gy
venimas, po keletu metų, kada gyvenimo pa
reigos ir uždaviniai suves prie bendro darbo, 
negalės pažiūrėti vienas kitam į akis, atsiminę 
šių dienų įvykius. Ir kuo jie tada pasiteisins?

Lietuvių ir vokiečių tautos gali didžiuotis 
tiesos, žmoniškumo, tolerancijos gerbimu. Lie
tuvių tauta nešioja dainų šalies vardą. Savo 
liaudies kūryba, dainomis ir taurių sūnų dar
bais gali drąsiai pasakyti: lietuvis tai—žmo
niškumas. Vokiečių tauta, vadinama filosofų 
ir poetų tauta, savo didžiųjų vyrų darbais ir 
žodžiais yra įrodžiusi, kad ji moka gerbti tie
są, žmoniškumą. Smurtas, kalbos ir papročių 
persekiojimas nesutaikomi su lietuvių nei vo
kiečių tautų siekimais ir garbe. Ta garbė ne
turėtų leisti kumščio ir patamsių darbo gaiva
lams daryti gėdą tautoms, kurios to kratėsi 
per šimtmečius.

Ima reikštis gaivalai, kurie kumščio teise 
niekina kultūringo krašto dviejų tautų darbus, 
įsitikinimus, darnaus sugyvenimo, tolerancijos 
dvasią, užmiršdami, kad kumščio teisė yra gė
dos teisė. Jie liks atsakingi už tą gėdą, kad 
gražiame Baltijos pajūrio kampelyje ima reik
štis smurto teisė.

Atsiranda tariamųjų vadovų, kurie smul
kius dienos įvykius kartais plačiai išpučia, tuo 
būdu erzina ramius gyventojus ir sudaro nuo
taiką, palankią piktos valios užmačioms.

Bet mes, Lietuvos rašytojai, tikime, kaip 
tikite ir Jūs, geros valios Klaipėdiečiai, kad 
praeis tie, gėdą ir susirūpinimą keliantys, rei
škiniai, kurie šiandien meta šešėlį ant dviejų 
tautų,—praeis greitai, ir susikaupsime vienin
gam darbui ir kūrybai.

Lietuvių Rašytojų, Draugijos Valdyba: 
LIUDAS GIRA, 
JONAS GRAIčIŪNAS, 
LIUDAS DOVYDĖNAS, 
KAZYS INČIŪRA, 
PETRĖ ORINTAITĖ,
BERNARDAS BRAZDŽIONIS.

na atsirado dideliam varge, o kas tapo apkal
tintas? Nagi aš. Mat, aš nepastipau, nepra- 
puoliau. Kad manęs būtų nebuvę, tai viskas 
būtų buvę gerai. Tą aš girdžiu ir šiandien.

K. A.

Ilgesys
Išsiilgus širdis šaukia, 
šaukia kartų daug:
Ilgis žiaurios vėtros laukia 
Pradedančios kaukt.
Ar negrįš kartu su vėtrom
Merga vargana,
Pūslėm rankose suveltom— 
Graži ir jauna.
Jaunos bernų širdys laukia
Pareinant mergų,
Parnešant vainiką naują 
Iš laisvės daigų.
Ilgis lūšnos samanotos.
Ilgisi šuva.
Laukia dirvos išvagotos 
žalumos skara.

Vargo Juzis.
Lietuva.

Kaip Dainininkai-Stu- 
dentai Pagadina 

Savo Balsą
Tankiai matyti lietuvių laikraščiuos rašant 

apie balso katastrofas arba kitas kokias ne
laimes dainininkų karjeroje. Gal politikoj ar 
gamtos surėdyme yra visokių katastrofų, bet 
žmogaus balse — studento-dainininko balse — 
įvyksta kitokiu būdu tos katastrofos. Todėl 
aš jų nepripažįstu-neskaitau prie tikrųjų gam
tos ar politikos katastrofų. Balso katastrofos 
apsireiškia pas dainininkus todėl, kad jie ne
turi tikro žinojimo, kas yra balsas. Kada dai- 
nininkas-studentas turi gamtos dovaną—bal
są, tai jis nežino, kaip jį vartoti: vargina, 
kankina ir nukankina-užsmaugia! žmogaus 
gerklė nėra subudavota iš kokio metalo arba 
kitokios nenudėvimos medžiagos. Ir plieninę 
mašiną mes greitai sugadinsime, jeigu tik ne
tiksliai arba atbulai ją vartosime. Balsas 
yra labai delikatnas instrumentas, balso sty
gos ilgai netarnauja, jeigu jas nori perdaug 
neteisingai-atbulai vartoti-tampyti. Kada mes 
kalbam, tai vartojam liežuvį, lūpas ir dan
tis. Bet kada dainuojam, tai daugiausiai var
tojam gerklę. Pradėję mokytis dainuoti, pir
miausiai bandom sutvirtinti-sukoncentruoti 
kvapą. Kvapą subudavoję, mėginam leisti jį 
iš plaučių kuo smarkiausiai, bet nežinom-ne- 
galvojam, kas atsitiks su gerklės plėvėmis? 
Nuo smarkaus kvapo kirtimo gerklę pradeda 
skaudėti. Tvirto kvapo mušimas į vadina
mas balso stygas-plėves jas labai nukankina 
ir jos pasidaro silpnos-susitraukę. Per ilgą 
laiką taip vartojant, mes labai nuvarginam 
tas plėves ir jos pasidaro storesnės-patinsta; 
bet gerklei pailsėjus, vėl atsitaiso. Jeigu 
jas vartoji taip per ilgą laiką, tai jos pasi
lieka storesnės ir pasilieka ant visados su
gadintos. Vadinamas krūtininis balso drebini- 
mas-purtymas, vertimas į viršų taipgi balsą 
sunaikina.

Kada studentas-dainininkas vartoja jėgą 
dėl pakėlimo krūtinės, tai kvapas irgi kartu 
veikia ir susilaiko viduje. Be to, visos gys
los kakle-sprande ir pažandėje pasidaro su- 
veržtos-standžios. Taip vartodamas suga
dina dainavimą, tarmę-dikciją ir negali iš
kelti balsą į viršų—į priešakį prie dantų. To
lūs dūsavimas neduoda balso stygoms liuosai 
praleisti kvapą. Nuo įtempimo-suvaržymo 
raumenų balso stygos-plėvės irgi susivaržo, 
pasidaro balsas suspaustas. Kada balso sty
gos-plėvės yra įtemptos, tai jos negali liuosai 
atsidaryti arba susiglausti. (Dainuojant ger
klės plėvės turi būti labai liuosos, kad kvapas 
galėtų liuosai pasiekti dantis ir neplėšti bal
so plėvių-stygų.) Tokis vartojimas padaro 
daug kančių, daug vargo ir kartais ant ilgo 
laiko sugadina balso tono aiškumą, gražumą. 
Reiškia, tas balsas jau yra išdraskytas ir nu
alintas taip, kad jį jau sunku bus atitaisyti. 
Reikia ilgą laiką visai sustoti dainavus. Ilgą 
laiką pailsėjus, viduriniai balso tonai atsitai
so ir galima nustatyti į reikalingą vietą, bet 
vršutinis-aukštasis balso tonas nebuę daugiau 
galima tinkamai nustatyti ir jį lengvai var
toti. Be to, yra kita metodą, kuri nusmau
gia daug balsų, kai mokytojai be dainavimo 
mokina atidarinėti momelį (mažąjį liežuvu- 
ką). Atidarymas-iškėlimas momelio uždaro- 
sumažina natūralų kvapo išleidimą. Būk ti
kras, kad ištempdamas momelį pakeli į viršų

apatinę dalį plėvių ir užsmaugi-nusmaugi & 
kvapo privedimą prie dantų. Šioji metodą yra 
nusmaugus daug balsų. Tai čia tos nežinoji
mo katastrofos ir pasirodo. Pastatyk teisin
gai balsą, tai tų katastrofų nereikės bijoti.

Patys dainininkai ir pašaliniai žmonės sa
ko, kad jo balsas sugedo, bet jie nežino, kad 
tas balsas buvo gadinamas nuo pat pradėji
mo mokytis dainuoti. Reiškia, čia yra moks
lo nepažinimo-nežinojimo katastrofa. Yra 
sakoma, kad dainavimo mokslo pradžia yra 
svarbesnė, negu užbaiga. Dainavimo mokslo 
terminą yra labai sunku teisingai išlaikyti. 
Todėl dauguma studentų yra daug geresni 
dainininkai ką tik pradėję mokytis, negu už
baigę.

Neteisingas balso nustatymas greitai pra
deda apsireikšti ir priveda prie balso suge
dimo. Jis pradeda puldinėti-šokinėti į visas 
puses. Jo virbėjimas pradeda būti nevieno
das, kartais tankus-greitas, o kartais labai 
lėtas. Jis puola į gerklę, ii gerklės prie dan
tų, nuo dantų į gomurį ir priverčia akis aša
roti. Kol jaunas, tai balsą gali su energija 
ir gerklės muskulais šiaip-taip vartoti, bet kiek 
ilgai tokis dainavimas galės laikyti? Neilgiau, 
kaip dešimtį metų. Mes turime žinoti, kad 
technikos žodis yra galingas ir brangus. Ka
da techniką įsigysi, tai tavo balsui pavojaus 
nebus. Bet sugadintas balsas yra daug sun
kiau atitaisyti, negu žalią balsą nustatyti. 
Nelavinant balso negali jo sugadinti. Gali 
dainuoti, kiek nori ir pavojaus nebus. Bet 
prie lavinimo balso reikia geros galvos, dide
lio pasišventimo ir tvirto rimtumo, kad tei
singai dainavimo terminą išlaikyt. Kitaip 
nuo katastrofos negalėsi pabėgti. Be teisingo 
žinojimo nieko negali subudavoti ir amžinai 
džiaugtis. Kas yra netinkamas-neteisingas, tas 
greitai turi pražūti-mirti.

Juozas žūronas.

Premiruoti Lietuvos 
Menininkai

Pradžioj, gruodžio mėn. Kaune įvyko Lietu
vos paroda, kurioj dalyvavo nemažai visokios 
krypties menininkų su savo kūriniais. Premi
jas už savo darbus laimėjo penki: skulptorius 
P. Rimša, tapytojas dekoratorius A. Gudaitis, 
tapytojas V. Vizgirda, tapytojas J. Bagdonas 
ir grafikas Augustinavičius.

Paminėjo Joną 
Kotliarevskį

Gr. 10 d. Kaune Lietuvos Rašytojų Draugi
ja kartu su Lietuvių Ukrainiečių Draugija su
ruošė vakarą Jonui Kotliarevskiui paminėti 
100 metų jo mirties sukaktuvių. Kotliarevskis 
gimė 1769 metais. Visą savo suaugusio žmo
gaus laiką jis pašventė rašytojavimui. Lietu
viams žinomiausias jo veikalas “Natalka-Pol- 
tavka” (šiandien opera), kuris ir lietuvių kal- 
bon yra išverstas.

Kotliarevskis dirbo prie nepaprastai sun
kių sąlygų; tais laikais Ukraina buvo paverg
ta, o ukrainiečiai—baudžiauninkai, suspausti.

Wilkes-Barre, Pa.

Mirė Artistas K. Glinskis
Pradžioj gruodžio mėnesio Kaune mirė Kas

tantas Glinskis, scenos artistas ir režisierius. 
Jis mirė širdies liga. Apie velionį “L. ž.”, be 
kitko, rašo:

“K. Glinskio mirties tragizmas sekė iš gyve
nimo tragizmo—ne tiktai kaip aktoriaus, bet 
ir kaipo žmogaus, kurį pagimdė Lietuvos že
mė ir įkvėpė Lietuvos gamta.

“K. Glinskis nuo pat savo teatralinės veik
los pradžios dirbo su lietuviais, lietuviams ir 
Lietuvai, o betgi jo lietuviškumas tarsi buvo 
vis po klausimo ženklu, kas negalėjo neveikti 
žmogaus. K. Glinskis buvo žymios individu
alybės aktorius, stiprus vaidila, aukštos me
niškos kultūros, tačiau ir tas darbas nuolat 
turėjo nemažų priekaištų ir net užsipuolimų. 
K. Glinskis buvo režisierius ir vaidybos moky
tojas, parodęs nemaža savaimingumo, ir čia jo 
darbus lydėjo dažnas nepasisekimas, kuris bu
vo ne teatralinės kilmės. Jo naudai čia reikia 
pasakyti, kad jis vis dėlto visa tai pakėlė be
veik be kovos, kaip tikras meno ritierius, nors 
jis, kaip lietuviškojo teatro organizatorius, 
kaip vienas iš jo kūrėjų, rodos turėjo teisių ir 
į didesnę pagarbą.”

Pasak to paties laikraščio, velionis Glinskis 
“sukūrė 31 rolę ir pastatė 31 veikalą.” •

Wilkes-Barre ir Apielinkes 
Lietuvių Žiniai

Sausio 15-tą dieną, 1939, 
čia bus suvaidinta labai juo- < 
kinga dviejų veiksmų, komedi-: 
ja “Bosienė.” šis veikalas im
tas iš tikro atsitikimo lietuvių 
gyvenime šioj šalyj ir labai 
įdomus pamatyti.

Nors veikalo mokytoja A. 
Pietariūtė ir gana atsargi bu
vo su savo mokiniais, kad jų 
niekas nematytų mokinantis, 
bet šiuos žodžius rašančiam 
nors per rakto skylutę teko 
matyti ir reikia pripažint, kad 
šis veikalas turi didelės vertės 
ir bus įdomu pamatyt kiek
vienam.

Vietos ir apielinkes publika 
nebuvo suvilta, kada matė 
“Pusseserę Salomėją” y vaidi
nant. Tai nebus suvilta nei 
čia. O kurie praleis šitą vei
kalą nematę, gailėsis.

Šis vaidinimas bus visiems 
gerai žinomoj vietoj — Crys
tal Ballroom, 325 E. Market į 
St., Wilkes-Barre. Pradžia ly
giai 6 vai. vakare. Įžanga 
tik 35c ypatai. Po vaidinimo 
bus galima smagiai laiką pra
leisti, nes bus muzikos, taipgi 
užkandžių ir kitokių reikme
nų susirinkusiems. Neprar- 
leiskite šios progos, nes to
kios nevisada pasitaiko.

Aš Būsiu.
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Kuopos Susirinkimo
Čia reikia atiduoti drau

gams puikus kreditas už skait
lingą ir draugišką susirinkimą. 
Eidamas į susirinkimą maniau, 
kad mano žygis bus veltui, nes r 
senu papročiu Kalėdų rytmetį 
vieni rengiasi į svečius, o kitij 
laukia svečių. Bet nudžiugai^, 
kuomet draugai skaitlinei 
pradėjo susirinkti. Čia /jau 
sakau sau, tai priežastis/ AL
DLD, tai būrys draugų, apsi
ginklavusių ALDLD išleisto-^ 
mis knygomis.

Iš raportų “Laisvės*’ Zva- 
jaus pasirodė, kad draugai J.I 
Skliutas ir J. Norvaiša dirba. 
O tie draugai, kurie pasiža
dėjo padėti draugei Dovido- 
nienei, susirinkime nebuvo, 
tai pasekmių nesužinota.

Iš Kongreso Komiteto ra
portavo d. Sadauskas. Sakė, 
18 d. gruodžio surengė pra
kalbas Bagočiui ir Mizarai. 
žmonių gerai prisirinko. Mat, 
žinojo, kad bus kalbama apie 
Lietuvą. šiuo klausimu abu 
kalbėtojai kalbėjo gerai. Visi 
žmonės suprato, kad smetoni-į. 
nis fašizmas baigia Lietuvą^ 
parduoti.

Išrinktas d. P. Banionis at-* 
stovauti mūsų kuopą 19 d. 
sausio Suvienytų Draugijų me
tiniame susirinkime. O d. P. Sa
dauskas išrinktas nuo mūsų 
kuopos prie surengimo baza- 
ro Komunistų Partijai.

Į valdybą kuopos dėl 1939 
m. išrinkti šie draugai: orga
nizatorius J. Skliutas, finan
sų sekretorius J. Norvaiša, 
protokolų sekretorius J. M. 
Lukas, iždininkas B. Mizara, 
knygius P. Banionis. Ši valdy
ba susideda iš gerų draugų, 
tai mūsų kuopa turės pagerė
ti skaičiumi narių ir veikimu. 
Jau šiame susirinkime likos 
nusitarta turėti parengimą 
kuopos naudai. Apie tai pra* 
nešiu vėliau. J. M. ' O



UPTON SINCLAIR RAISTAS
(Tąsa)

Jei Jurgis badu nenumirė, tai tik pasidėkavojant 
vaikams, kurie jam po biskelį suteikdavo, bet ir ant 
to nevisados galima buvo pasitikėti. Viena, šaltis buvo 
didesnis, negu vaikai galėdavo pakęsti, o be to jiems 
gręsė pavojus nuo jų sanlenktininkų, kurie juos apiplėš- 
davo ir apmušdavo. O įstatymai taipgi buvo prieš juos: 
mažąjį Vincelį, kuris buvo jau vienuolikos metų, bet 
neišrodė nei į astuonių, kartą susistabdė gatvėj tūla 
rūsti, sena ponia su akiniais, kuri sakė jam, kad jis 
dar per jaunas dirbti ir, jeigu jis nepasiliaus pardavinėti 
laikraščių, ji atsiusianti urėdininką, pridabojantį vaikus, 
besišalinančius nuo mokyklos, kad tas jį suimtų. Taip 
pat vieną naktį koks ten nepažįstamas žmogus pasigavo 
Katriutę už rankos ir stengėsi prikalbėti eiti su juomi 
į tamsų skiepą ir tas atsitikimas taip ją įbaugino, kad 
ji visai nenorėjo daugiau eiti laikraščių pardavinėti.

Pagaliau, sekmadienį, kadangi tą dieną neužsimo
kėjo darbo žiūrinėti, Jurgis parėjo namon, stengdamasis 
vienur ar kitur užšokti ant gatvekarių, kad veltui par
važiuoti. Čia jam pasakė, kad jo jau trys dienos laukė— 
kur ten buvo proga darbą gauti.

Tai buvo ilga pasaka. Juozukas, kuris, alkanas bū
damas, tiesiog nežinodavo kur pasidėti, išėjo gatvėn 
elgetauti kiek maisto. Jis turėjo tik vieną koją, nes dar 
mažiuku esant vežimas sutriuškino kitą, bet jis prisi
taisė šluotkočio galą, kurį pasikišdavo po pažąste vie
toje kojos. Įsimaišęs tarp kitų vaikų, jis atsidūrė Mike’o 
Scully’o sąšlavynuose, buvusiuos netolimais nuo jų. Į 
tą vietą kas dieną šimtai vežimų suveždavo išmatas ir 
šiukšles iš paežerės, kur turtingieji gyvena; taigi čia 
suverstas sąšlavas vaikai kapsto ir panaudoja maistui, 
jei ką tiktai valgomo randa; jie rasdavo duonos rieku
čių, bulvių žievių, apgraužtų obuolių, kaulų, nuo kurių 
dar šį tą būdavo galima nugraužti, o viskas būdavo 
sušalę ir dar nesugedę. Juozukas ^pririjo visko, kiek 
tik galėjo ir namon parsinešė prisirinkęs į seną laikraštį 
ir penėjo Antanėlį, tuom tarpu motina parėjo namon. 
Elzbieta neišpasakytai nusigando pamačiusi, nes netikėjo, 
kad išverčiamą ant sąšlavynų maistą būtų galima val
gyti. Vienok ant rytojaus, matydama, kad vaikams nie
ko nekenkia, Juozukui pradėjus verkti, jog norįs valgyti, 
ji pasakė jam, kad galįs vėl išeiti į sąšlavyną. Ir tą 
vakarą jis parėjo, pasakodamas, kaip jam, bekrapštant 
šluotkočiu, ponia ant gatvės pasišaukė jį. Visai puiki 
ponia, paaiškino jiems vaikas, daili ponia; ji norėjusi 
žinoti viską apie jį ir ar tas išmatas jis rinko viščiu
kams ir kodėl jis vaikščioja su šluotkočio galu, ir kodėl 
Ona numirė, ir kaip Jurgis į kalėjimą pateko, ir kas 
yra Marei, ir apie viską. Pabaigoj ji užklausė, kur jis 
gyvena ir žadėjo ateiti juos atlankyti ir atnešti jam 
naują kujoką, kad geriau galėtų vaikščioti. Ji turėjo ant 
galvos skrybėlę, padabintą paukščiu, sakė Juozukas, ir 
dailiai buvo apsirengusi.

Kitą rytą ji ištikro atėjo ir užsilipo kopėčiomis ant 
aukšto ir stovėdama dairėsi, akis išputusi, o net pabalo, 
pamačiusi suskretusius kraujų taškus ant lentų, kur 
Ona numirė. Ji darbuojasi tarp pavargėlių, stengiasi 
j items prigelbėti, paaiškino Elzbietai,—ji gyvenanti ne
toli, Ashland gatvėj. Elzbieta žinojo tą vietą, tai viršuj 
pašaro krautuvės; jai kas ten buvo sakęs, kad tenai 
nueitų, bet ji nepaisiusi to, nes maniusi, kad tenai daly
kai susirišę su tikėjimu, o kunigas visados draudžia 
si svetimais tikėjimais užsidėti. Jie buvo turtingi žmo
nės, ką atsikraustė tenai gyventi, tarp pavargėlių, kad 
geriau juosius pažinti, bet ką jie gero tikisi iš to su
laukti, negalima numanyti. Taip atvirai kalbėjo Elzbie
ta, o jaunoji ponia juokėsi, arba, geriau sakant, tiesiog 
nežinojo, ką ir atsakyti—ji stovėjo ir dairėsi aplinkui ir 
mąstė apie tuosius ne visai tinkamus patėmijimus, iš
tartus į ją, kad ji stovinti ant pragaro kranto ir mėtanti 
Į liepsną sniego gniūžtes, norėdama karštį sumažinti.

Elzbieta džiaugėsi, kad yra kam klausyti, kam savo 
vargus išpasakoti,—kas atsitiko Onai ir apie kalėjimą, 
ir kaip jie namų neteko, ir Marės nelaimę, ir kaip Ona 
numirė, ir kaip Jurgis negali gauti darbo. Beklausant, 
jaunosios ponios akyse pasirodė ašaros, o toliau ji visai 
pradėjo verkti, ir apsikabino Elzbietai ant kaklo, visai 
nepaisydama jos susiteršusių drapanų ir kad aukštas 
pilnas buvo blusų. Vargšė Elzbieta pradėjo gėdytis, kad 
ji tiek daug pripasakojo apie save ir šeimyną ir toji 
turėjo melsti, idant Elzbieta tęstų savo pasakojimą to- 
lym To viso užbaiga buvo tokia, kad jaunoji ponia at
siuntė jiems ragažėlę visokių valgomų daiktų ir paliko 
laišką, kurį Jurgis turėjo nunešti tūlam ponui, kuris 
buvo superintendentu plieninių fabrikų pietinėje Chica- 
gos dalyje. “Jis suras Jurgiui ką nors veikti,” jaunoji 
ponia pasakė ir pridūrė, juokdamosi per ašaras, “o 
jeigu ne, tai aš niekados už jo neištekėsiu.”

Minėtieji plieniniai fabrikai buvo už penkiolikos 
mylių nuo jų ir kaip kitur, taip ir čia keliai taip buvo 
sutaisyti, kad norint privažiuoti, du kartu reikia užsi
mokėti. Gana toli visa padangė buvo raudona nuo besi
veržiančios iš kaminų liepsnos, kurių visa eilė buvo 
iškilusi į padanges, kadangi dar visai tamsu buvo, kai 
Jurgis į tenai nuvažiavo. Tieji fabrikai užėmė didelį 
plotą taip, kad iš jų vienų pasidarytų miestas, o aplink 
buvo aptverta aukšta tvora ir daugiau kaip šimtas žmo
nių jau laukė prie vartų, kur naujus darbininkus į darbą 
priima. Veikiai, pradėjus švisti, švilpynės pradėjo 
kaukti ir tūkstančiai žmonių pasirodė iš visų pusių: jie
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vertėsi iš karčiamų ir aplinkinių namų, nušokinėjo nuo 
pravažiuojančių gatvekarių,—abelnai, rodėsi, kad jie iš 
žemės dygsta, ypač kad švintant neaiškiai matyti. Ta
rytum upė traukė pro vartus ir kiemuose nyko kur 
ten į visas puses, kol liko tik' keletas susivėlinusiųjų, 
kurie bėgo tekini, sargas, kuris vaikštinėjo prie vartų 
ir pulkas alkanų, drebančių bedarbių.

Jurgis padavė savo laišką. Vartų sargas buvo labai 
rūstus ir Jurgį perleido per visą katekizmą klausimų, 
bet šis teisinosi nieko nežinąs, o kadangi jis pasirūpino 
laišką užlipinti, tai anam nieko daugiau neliko, kaip tik 
perduoti laišką asmeniui, kuriam buvo užadresuotas. Pa
siuntinys atėjo atgal pasakyti, kad Jurgis palauktų, taigi 
jį įleido pro vartus ir jis .įėjo, gali būti nelabai" gailė
damasis, kad ten buvo kiti ne taip, kaip jis, laimingi, 
kurie dabojo jį su pavydo akimis.

Didelėse dirbtuvėse prasidėjo judėti; galima buvo 
girdėti didelį bruzdėjimą, dundėjimą ir kūjų baladojimą. 
Palengva visai pasidarė šviesu ir aiškiai buvo matyt: 
aukšti, pajuodę mūrai vienur ir kitur, ilgos eilės krau
tuvių ir pašiūrių, siauri geležinkeliai, išsišakoję į visas 
puses, ant žemės visur prikritę suodžių ir debesiai juodų 
dūmų vertėsi iš kaminų. Iš vienos dirbtuvių pusės ėjo 
geležinkelis ir daugelis vėžių buvo suvadžiota į kiemus, 
iš kitos gi. pusės priėjo ežeras, kur garlaiviai prieidavo.

Jurgis turėjo laiko žiūrėti ir apmąstyti, nes perėjo 
dvi valandos, kol jį pašaukė. Jis nuėjo į dirbtuvių rašti
nę, ir tenai dirbančiųjų laiko dabotojas perklausinėjo jį. 
Superintendentas labai užimtas, pasakė, bet jis pats 
bandysiąs Jurgiui darbą surasti. Ar jis dar niekad ne
dirbo plieniniuos fabrikuos? Bet ar jis apsiima dirbti, 
kur prisieitų? Na, tai juodu eisią pažiūrėti.

(Bus daugiau)
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SIŪLO VALDŽIAI PIRKT 
VISĄ MIESTELĮ

Washington. — Prekybos 
Kliubas iš miestelio Rhame, 
N. Y., siūlo šalies valdžiai, 
kad jinai nupirktų visą tą 
miestelį su aplinkinėmis 
farmomis. Sako, eina ban- 
krūtan visas biznis ir gy
venimas miestelyje. Jis turi 
5,119 gyventojų, ir 2,427 jų 
gyvena vien iš pašalpų. Ap
linkines gi farmas kartoti
nai naikino sausros ir ša- 
rančiai.

NAZIAI PALAIKO “ČE- 
CHOSLOVAKIJĄ” PRIEŠ 

VENGRIJĄ

Bratislava, Čechoslovaki- 
ja. — Vengrija atsiprašė 
Čechoslovakiją, kad įsibrio- 
vę Vengrijos teroristai nu
šovė du slovakus. Vokieti-
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jos nazių spauda remia Če
ch o s 1 o v a ki ją ir smerkia 
“vengrų barbariškumą.”

Berlin. — Nazių spauda 
remia Mussolinio reikalavi
mus prieš Franci jos kolo
nijas Tunisiją ir Somaliją.
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Heller’s Liquor Store
387

Atsišaukimas j Mass. Valstijos Visas Lie 
tuvių Komunistų Kuopas ir į Mūsų 

Broliškas Organizacijas
Gerbiami Draugai ir Drau

gės! Lietuvių Komunistų Pir
mas Distriktas rengia 20-ties 
metų Komunistų Partijos gy
vavimo sukaktuves. Bus at
žymėta su nepaprastai šauniu 
Bankietu,, Programa « ir Šo
kiais. Įvyks Vasario-Februa- 
ry 4, 1939, St. Omer’s Hall, 
376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Todėl atsišaukiam į visas 
Komunistų Partijai broliškas 
organizacijas nieko ant tos 
dienos nerengti, bet masiniai 
dalyvauti Komunistų Partijos 
20 metų darbininkiškos veik
los bankiete, programoj ir šo
kiuose.

KAS REIKIA ŽINOTI 
APIE VĖŽĮ
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

ir ligoniui. Tokios klinikos 
yra labai svarbios, nes jos 
duoda piliečiams progą pa
sinaudoti specialistų pata
rimais be jokių sunkenybių. 
Tokios klinikos yra suda
rytos iš grupės gydytojų, 
kurie pašvenčia visą savo 
laiką vien vėžio ligų srityj. 
Kiekvienas asmuo gali ap
turėti sąžiningą patarimą 
nuo klinikos daktarų, ne
žiūrint, ar jis turi pinigų, 
ar ne. Tikslas yra suma
žinti mirtingumą nuo vėžio 
ligų, ir todėl toj srityj jau 
daug atsiekta ir darbas va
roma pirmyn prieš tą para
zitišką mūsų neprietelių.

FAŠISTAI KLASTUOJA 
MOKSLĄ

Rich mond, Virginia. — 
Naziai ir kiti fašistai klas- 
tuoja mokslą, pasakodami, 
būk viena tauta esanti pri
gimtiniai aukštesnė protu 
ir dorybėmis už kitą,—kaip 
pareiškė D. Sarnoff, kalbė
damas suvažiavime Ameri
kos Mokslo Pažangos Susi
vienijimo. Nes nėra jokio 
mokslinio įrodymo tokiam 
fašistų tvirtinimui.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Taipgi veikliųjų organizaci
jos narių meldžiam talkos 
platinime tikietų dėl to nepa
prasto parengimo. Tikietai 
jau yra išsiuntinėti visiems ko
lonijų veikėjams.

Apie programą bus vėliaus 
pranešta per spaudą. Lauksim 
talkos iš visų kolonijų..

Draugiškai,
Lietuvių Komunistų
I Distrikto Biuras.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.
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GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

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

Mes patys paimame ir patys pristatome rakandus.

Kitchen Sets
Tel. Evergreen 7-8451

Broadway Brooklyn, N. Y.

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy 3-jų meti; senumo 

J pint-------- 39c
Pint----------73c

O- • 1 - W71 bottled in bondStraight Whiskey 4-riu metu senumo

Pint --------$1.09 Kvorta - - $2.09
Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LM. M M M M Wl Wl IUI IM WIWIM M M M M IUI M M M M M

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

- - $j.5O 

nuo $Į.5O

Tel. Stagg 2-2173e Įsteigta 1892

: ROBERT LIPTON j
• • Jeweler—Laikroddžiai—-Brangakmeniai •

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

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS •

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo -

Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai

• v „ '*==****—'
• Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų,
• kokius jūs patys pasirenkate

\.. Vincas j? XJaun’or a

APTIEKA
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7estfie!d, Mass Waterbury, Conn Easton, Pa
irė Jurgis Jaruševičia

Jurgis buvo iš tų pirmųjų 
,uvių atėjūnų iš Lietuvos.

im nepatiko Lietuvoj caro 
jžimas, tad jis atvyko į šią 

.alį jau bus virš 48 metai 
tam atgal ir apsigyveno Broo
klyn, N. Y. Tuomet neleng- 
7ž> buvo priprasti šioj šalyj 
O venti be šio krašto kalbos, 
o lietuvių sunku buvo susi

prasti, nes nedaug jų čia bu
vo, nelengva buvo ir darbe 
be kalbos. Ant laimės, Jurgis 
mokėjo keletą kalbų ir iš jų 
dvi, rusų ir lenkų, daugiausiai 
jam pasitarnavo iš pradžių 
susikalbėti iki pramoko anglų 
kalbą.

Tačiau dirbtuvės darbas 
Jurgiui nelabai patiko. Susi
taupęs keletą centų, nuvykęs 
į Woronoco, Mass., įsigijo 
sklypą žemės. Bet praktika 
parodė, kad ant vienos ūkės 
negalima pragyventi, ir vėl tu
rėjo susirasti darbą dirbtuvė
je. Bet vėl laimė; 
čiam miestelyj popieros dar
bavietėj gavo darbą. Jauni
kaičiu būdamas Lietuvoj, ge
rai suteikė susidiejoj su Jie- 
važKederyte iš Namajūnų pa
rapijos, Trakelių kaimo, Vil
niaus rėdybos, kur ir jis pats 
buvo augęs. Atsikvietė ją pas i 
save ir juodu vedė. Juodu buvo | 
darbštūs žmonės, dėlto pavy-1 
ko šiek tiek prasisiekti. Jau 
bus apie šešiolika metų, kai' 
įsigijo kitus namus Westfield, • 
Mass., ir pradėjo gyventi iš 
šutaupų.

Veikimu, nei politika Jurgis 
mylėdavo > 

To jis gei- 
Jis 

skaitė 
šiaip 
myli

nio-

Vilijos Choras po pamokų 
pakėlė klausimą, kad choras 
dalyvautų Lietuvių Dienoj Pa
saulinėj Parodoj. Po stiprių 
diskusijų, nutarė dalyvauti 
Lietuvių Dienoj. Visi Vilijos 
Choro nariai prisižadėjo dirb
ti, kad sukėlus užtektinai fi
nansų kelionei, ir į chorą nau
jų narių prižadėjo gauti.

Kitas naujas dalykas, 'v tai 
Vilijos Choras rengiasi suloš
ti komediją “Išdykus Pati.” 
Komedija bus sulošta 22 d. 
sausio, 1939, svetainėj 103 
Green St., Waterbury. Vei
kalas yra naujas, aktoriai ap
siėmę yra seni lošėjai, tai nė
ra abejonės, kad veikalas bus 
suloštas gerai. Kitos koloni
jos turėtų irgi pasikviesti wa- 
terburiečius lošėjus sulošti 
“Išdykusią Pačią.” Tai 
terburiečiams priduotų 
giau energijos mokintis 
giau veikalų.

Vilijos Choras mano

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 gaiJhate du če
kiu prie baro veltui. Įžanga tiktai 
25 centai ypatai. — Visus širdingai 
kviečia, Rengimo Komisija.

(305-306)

ris turi eiti ant kitos operacijos dėl 
rankos. Aido choras prašo visų 
draugų ir draugių prisidėt ir pągel- 
bėt sukelt pinigų tam draugui. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės 
J. Kižys, 29 Endicott St.

(304-306)

pas

PHILADELPHIA, PA.

wa- 
dau- 
dau-

apie 
tam pa- kovo mėnesį sulošti “minstrel 

show,” kurio Waterburi o pu
blika labai pageidauja.

Žvalgas.

Pittsburgh, Pa
ir

svetainėj.
dalyvavo

Ant galo,

Naujienos apie Vedybas
Gruodžio 26 dieną apsivedė 

krautuvininko Jono Lūšio duk
tė, Anelė Lušiūtė, su Edwardu 
McGary. Suvinčiavojo kuni
gas F. Garmus prie visų ce
remonijų šv. Mikolo bažny
čioj. Po to buvo puota ir mu
zika pobažnytinėj 
Giminių ir svečių 
šimtas su kaupu,
valgant, Adomas Lūšis pirmi
ninkavo ir paprašė, kad pa
kalbėtų jaunųjų tėvai ir gimi
nės, taipgi jųjų draugai nuo 
abiejų pusių. Visi jie linkėjo 
jauniesiems laimingo gyveni
mo. Po to buvo pjaustomas ir 
dalinamas vedybų keiksas, vė
liaus visi skirstėsi namo links
mai praleidę visą Kalėdų die
ną prie šauniai griežiančios 
muzikos.

—o—
Kiek anksčiau apsivedė 

Konstantas Streukas su Lenore 
Findley, ir jo sesutė Sofija su 
Willie Lance. Ved. ceremoni
jos atliktos viena diena kunigo 
F. Garmaus bažnyčioj. Kaip 
matote iš pavardžių, tai mūsų 
jaunuoliai ir jaunuolės vedasi 
su svetimtaučiais, kartais prieš 
savo tėvų norus, kurių troški
mai linkę, kad jųjų vaikai ves
tųsi savo tautoje,
žmogus padarysi, turi 
nes kitaip gali vaikų 
prarast.

neužsiėmė, bet jis 
demokratiškumą, 
dė ir Lietuvos liaudžiai, 
nors buvo kataliku, ale 
darbininkišką spaudą, 
buvo draugiškas, visų 
mas, tvirtas sveikatoje, 
kuomet nebuvo sunkiai sirgęs 
dagyveno 70 metų amžiaus 
Tik paskutinėm dienom, sun
kiai ligos suimtas, gruodžio 20 
d. atsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 
palikdamas liūdesy j žmoną 

sūnų

1939 Metų Kalendoriai

yra pažymėtos ir Lietu-

BROOKLYN, N. Y.

MMMMW MMMMM R«MM RSMM MMM M MMMM

S

s

S

S

5

H

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam»vj. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

vaizdą ar figūrą.
kokių kalendorių norite:

Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colią pločio ir 20 colią ilgio, su lietuviškais 

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

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

LOWELL, MASS.
Lowell’io Darbininkų Kliubas ren

gia geriausios rūšies vakarienę pasi
likimui Naujų Metų ir užbaigimui 
senų. Įvyks šeštadienį, groudžio 31

me dainuos mums ir Antanas Viš- d., LDK Svet., 338 Central St. Sve- 
niauskas iš Bayonne. Bus ir kitų 
surprizų. Dalyvaus pas mus brook- 
lyniečiai, bayonniečiai, lindeniečiai 
ir kitų kolonijų svečiai. (304-306)

H

NOTARY PUBLIC

, t

660 GRAND STREET
.•f

čiai prie stalų bus sodinami 7:30 v. 
vak., svetainė bus atidaryta visiems 
7 v. v. Prašome svečių nesivėluot. 
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)
WILKES-BARRE P,A.

Gruodžio 31 d., AKP vietos Sek
cija rengia labai puikų bankietą 

Į naudai Daily Worker. Bus Workers 

džia 8 vai. vak. ir trauksis iki ? ? ? 
1939 m. Čia bus dainų, gera muzika, 
valgių ir gėrimų, taipgi visokių juo
kų. Įžanga tik 25c asmeniui. Baig- 
kim senus metus ir pasitikim nau
jus linksmai tarp daugelio savo 
draugių ir draugų. Kviečiame visas 
ir

LLD 10 kp. metinis .susirinkimas Circle Svet., 62 S. Haricock St. Pra- 
įvyks 2 d. sausio, Liaudies Name, ‘ 
735 Fairmount Avė. Visi nariai pri
valo 
kalų 
dybą 
B.

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

(305-306)

NASHUA, N. H.
Naujų Metų pasitikimo linksmos 

vakaruškos įvyks šeštadienį, gruo
džio 31 d., 35 Ottcrson 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. Shiin- 
kus, Kom. (305-306)

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

sekmadienį, sausio 1 d., 9:30 vai. ry
to. S. Bakanausko Svet. Visi nariai 
būkite laiku. — J. Matačiūnas.

(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-

visus. — Rengėjai. (304-306)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia puikią tur

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

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

E 
E

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,
Lietuvišku ar Amerikonišką.

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

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

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

Bet ką tu 
sutikt, 

malonę

Pranešimai, Parengimai 
Susirinkimas

Kas bus rengiama ateinan- 
ais metais, 1939, Pittsbur- 

, ghe ir apylinkėj ? Kitos drau- 
• gijos turėtų nerengti ant tų 
dienų.

1. Svarbus parengimas 
i įvyks sausio (Jan.) 29 dieną.
Rengia KP Lietuvių Skyrius. 
Bus svarbios prakalbos; kal
bėtojom bus A. Bimba, “Lais
ves” redaktorius. Pradžia 2 
vai. po pietų, ant Soho, 142 
Orr St.

Po prakalbų bus puiki va- 
Po vakarienės šo

kiai ir kitokį pamarginimai.
I Kaip matote, tai bus visiems 
i—seniems ir jauniems—svar
bu atsilankyti.

2. Piknikas 
Grove ūkės, 
gi am as 
Kongreso 
riaus. 
ant 
(June) 
tų ir 
kuopas 
gimo.

Kazys 
susi-

—o---
Gruodžio 25 dieną 

Stankus (barzdaskutys) 
žiedavo su panele Sofija Dap-
kevičiūte iš Pen Argil, Pa. 
Jeigu nesusipyks, tai vestuvės 
įvyks kada nors gegužės mė
nesį.

’! karionė.

liūdėsyj
Jievą, apie 63 metų, 
Juozą, dukteris Oną, Katriną, 
Jievą ir Minnie.

Šv. Marijos kapinėse šei- 
os lote palaidotas su bažny- 
tėmis ceremonijomis.
Ilsėkis, Jurgi, šios šalies že- 

•elėj. Vikutis.

Gruodžio 22

ant Franklin 
šis piknikas ren- 

Amerikos Lietuvių 
Pittsburgho Sky-

Komitetas prašo, kad 
tos dienos — birželio 

25 — niekas nereng- 
kviečia draugijas bei 
prisidėti prie paren-

Laimingų
NAUJŲ METŲ

Linkėdami arba Laukdami 
Naudokite

S
S
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Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
vu mi im m tn m ira vw mi ww mm vm km mm mm mm mm mm mm MM MM mm mm
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Kalėdų šventes praleidome 

kaip ir blaivai, nes ant gat
vių nesimatė nei vieno girto 
žmogaus. Anais metais gali
ma būdav.o matyt būrius ir pa- 

| vienių girtų žmonių, kurie su
keldavo paškudną lėrmą. Gal 
jau žmonės išmoko save su-, 
sivaldyt. V. J. S.

Lietuviško Monopolio
Gėrimus

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Reap St., Brooklyn, N. Y.
X. STRUMSKIS, sav. Tcl. Ev. 7-2089
Eic. L-72.

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P, KALI AS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

' Cleveland, Ohio
Komunistų Partijos Cųya- 

hogan pavieto organizacija 
praneša, kad jau yra sukėlus 
$4,471 partijos budavojimo 
reikalais. Viso šiam pavietui 
kvota yra $10,000. Kaip jau 
žinoma, partijos vajus pasi
baigs su sausio 22 d., kai
įvyks milžiniškas Lenino Mir
ties Paminėjimas, kuriame 
kalbės partijos sekretorius d. 
Earl Browder.

Prie šio paminėjimo parti
ja ruošiasi labai energingai. 
Partijos distrikto organizato
rius John Williamson sako, 
kad iš Browderio prakalbos 
Cleveland o žmonės galės tei
singai patirti visus faktus apie 
Komunistų Partijos veikimą, 
tikslus ir atsiekimus. Jis to
liau pabrėžia, kad Ohio dis
trikto narių gavimo vajus ir
gi turi būti paskubintas, nes 
buvo nusitarta su sausio 221 
d. turėti penkius tūkstančius Į 
narių. Ar tas tikslas pavyks 
pasiekti, tai tik ateitis paro- 

rs. žinoma, priklausys nuo 
, kiek pasidarbuos partijos 
riai. Reporteris.

DAR TOLI FAŠISTAM 
IKI PERGALES

Hendaye, gruod. 29. — 
—Fašistų ofensyva prieš Is
panijos respubliką dar nie
ku nėra panaši į laimėjimą, 
—rašo tarptautiniai kores
pondentai.

NAUJOJE VIETOJE

Scottville, Mich.
Parama Agitacijos Fondui 
Mūsų draugai nusitarė pa
nti Agitacijos Fondą ir pa

inė. Paaukavo po 25 cen- 
3 sekami: L. Stakėnas, B. 
akėnas, F. Žukas, J. Jodai- 
4, L. Jonikas, J. Kristol ir 
, Lapenas . Viso surinkta $2.

L. Stakėnas.

—o---
LDS 160 kuopos susirinki

mas įvyksta kas pirmas ket
virtadienis po pirmos kiekvie
no mėnesio, o sekantis susi
rinkimas įvyks sausio 5 d. 
Tai bus ketvirtadienis, 7 vai. 
vakare. Malonėkite atsilan
kyti todėl, kad naujas komi
tetas užims savo vietas, o se- 
nasai pasitrauks, ir dar turi
me labai svarbių dalykų, tai 
yra, namo taisymas ir dar 
daug kituose draugijos reika
luose. žodžiu sakant, pada
rykime piryną susirinkimą po 
naujų metų skaitlingą ir sėk
mingą, pasižadant pakelt kuo
pą nariais ir finansais. Tai 
labiausia draugijai yra reika
linga.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 3538 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 365 So. 
4th Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

DAVID KAPLAN 
(Kaplan’s Delicatessen)

365 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. susirinkimas 
įvyks 3 d. sausio, LP Kliubo Svetai
nėj, 7:30 v. v. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite, nes bus rinkimas nau
jos valdybos 1939 metams. — Org.

iwuvm
VARPO KEPTUVE

GERIAUSIA DUONA

—o—
Lietuvių Kongreso Pittsbur

gho skyriaus komiteto susi
rinkimai įvyksta Mokslo 
Draugijos name kas trečią ne- 
dėldienį po pirmos kiekvieno 
mėnesio, 142 Orr St., Pitts- 
burghe, 2 vai. po pietų.

Toj pat vietoj ir tą pačią 
> valandą ir dieną šaukiamas 
draugijų atstovų susirinkimas, 
kur turėtų visos draugijos bei 
kuopos prisiųsti savo atsto
vus dėl apkalbėjimo, kaip 
pasekmingiau surengti Lietu
vos nepriklausomybės apvaikš- 
čiojimą ir pakelti savo balsą 
prieš smurtininkus hitlerinin
kus. Reporteris.

Churchill, Manitoba. — 
Šiaurių leduose žuvo an
glas mokslininkas - tyrinė-

1 toj as R. J. O. Bray.

/

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su LDS Jer

sey City kuopa rengia šaunų balių 
pasitikimui naujų metų. Įvyks gruo
džio 31 d., šeštadienio vakare. Liber
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- 

ir smagiai laiką praleist.—Kom. 
(305-306)

šit

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. Kar
kiančius iš Newark, N. J. Temoje: 
“Jūsų Sveikata Moderninės Medici
nos Šviesoje.“ Kviečiame
skaitlingai dalyvauti ir išgirsti 
nors naujo apie jūsų sveikatą.

(305-306)

visus
ką

EASTON, PA.
Pasitikime 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.
Vanderveer Svetainėje, kampas 
ir Ferry Sts. ir prasidės nuo 8 
vakare, ir trauksis iki ? ? ? ?

Mes užtikriname labai smagų 
ką visiems, nes šokiams grieš

Įvyks 
9th 
vai.

lai- 
pa-

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Ųfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuve? 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
TeL Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Darbininkij Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

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

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

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

8

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

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kainas.

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



LAISVE šeštad., gruodžio 31, J

NowYorko^^^Zinios 
ŠIANDIEN GRĮŽTA IŠ ISPANIJOS 4S SUŽEISTI 
KOVOTOJAI; TARP JŲ ALBINAS RAGAUSKAS, 

IR 8 MED1KALIO ŠTABO DARBUOTOJAI

Sutikite Naujus Metus 
Su Aidiečiais

šiandien, gruod. 31, laivu 
Harding, sugrįžta iš Ispanijos 
46 Lincolno Brigados vetera
nai, tame skaičiuje ir lietuvis 
Albinas Ragauskas iš Milwau
kee, Wis. Didžiuma iš šių 
didvyrių panešę labai skau
džias žaizdas. Keturi iš jų 
turės būt išnešti iš laivo neš
tuvais.

Sykiu su Lincolno Brigados 
kariais sugrįžta negras dak
taras Arnold B. Donowa, iš
buvęs Ispanijoj 18 mėnesių, 
buvęs sunkiai sužeistas tuojau 
po nuvykimo Ispanijon laike 
bombardavimo Port Bou, pir
mas amerikiečių Medikalio 
Štabo narys nukentėjęs nuo 
fašistų atakų ant ligonbučių.

Taipgi grįžta ambulanso 
vairuotojas Wayne J. Taine, 
ir 6 slaugės: Luba Brisker, 
Hilda Bell, Ruth Epstein, Ray 
Harris, Grace Margulies ir 
Rose Weiner.

Laivas Harding skelbiama 
pribusiant gruodžio 31, 4 vai. 
po pietų. Sustos United States 
linijos doke, prie W. 20th St., 
N.Y. Yra daromi sutiktuvių 
planai. Vėliausių žinių apie tai 
tėmykite “Daily Workerio”

šeštadienio laidoj.
Ši jau trečia grupė sugrįž

tančių šį mėnesį. Pirmiau su
grįžo laivu Paris 149 vetera
nai, ir laivu Ausonia 322 ve
teranai. Su pirmomis dviem 
grupėmis, mūsų turimomis ži
niomis, sugrįžo 5 lietuviai: 
John Saveikis, Stanley Motie
jūnas, Juozas Ne d varas, Wes-1
ley Mikalauskas ir Vytautas'su 
Zablackas; pastarasis Mas- 
petho - Brooklyno auklėtinis. 
Jo sutiktuvėms, brooklyniečiai 
lietuviai surengė masinį mi- 
tingą-prakalbas gruodžio 29- 
tos vakarą, Brooklyn Central 
Palace, 16 Manhattan Avė. Gi 
ateinantį pirmadienį, 
ruošia sutiktuvių 
“Laisvės“ salėj.

Kitos kolonijos,

Aido Choras sutiks Naujus 
Metus smagiuose šokiuose su 
dovanomis, vaišėmis ir kito
kiais įvairumais.

Aidiečių sutikt Naujiems 
Metams pramogoj grieš pasku
busi ir šokėjų mėgiama Geo. 
Kazakevičiaus orkestrą. Įvyks 
šį vakarą, gruodžio 31-mą 
“Laisvės“ salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Įžanga 40c.

Kviečiame visus atsilankyti 
mumis linksmai sulaukti

Naujus Metus ir savo draugiš
ka parama duot mums naujos 
energijos ateinančių metų dar
bams. CR.

sausio 2, 
bankietą,

Kviečiam į V. Zablacko 
Sutiktuvių Vakarą

I Lietuviai Komunistai 
J Rengias Bankietui

Lietuvių Komunistų Frakci
jos susirinkime, gruodžio 28- 
tą, apart kitų reikalų, kreipta 
daug atydos į Frakcijos metinį 
bankietą, kuris įvyks vasario 
26-tą, Piliečių Kliubo salėse. 
Bankietas originaliai buvo nu
tarta rengt sausio 28-tą, bet 
paskiau ta diena užleista 
Richmond Hill jaunimui ir 
bankietas nukeltas į vasario 
26-tą.

Visi lietuviai komunistai ir 
simpatikai prašomi tą dieną 
turėti mintyje ir prižiūrėti, 
kad neįvyktų stambesnių or
ganizacinių parengimų bei 
privatiškų. “parių,” taipgi pa
gelbėt platinime bilietų.

Penkta Kuopa Užbaigė 
Registraciją

gos priežastis dar nesužinota.
Seniau serganti kliubiečiai: 

J. Aleksa, 68 Maujer St.; M. 
Merkevičia, 29 Eldert St.; Du- 
kevičia, 440 Linwood St., 
Brooklyne.

Kam daleidžia laikas, tai 
aplankykit savo draugus.

J. N.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat č
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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Mateušas Simonaviciu
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Tel. Evergreen 7-2375 L-1870

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

•
You will he surprised when you see our 

New Large Headquarters.

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

Komunistų Partijos 5-ta 
kuopa, kuri susideda tik iš 
lietuvių ir laiko susirinkimus 
kas pirmadienį, “Laisves“ sa
lėj, metinę registraciją užbai
gė pereitą savaitę . Turi 52 
narius. Nei vieno nereikėjo 
jieškot. po namus, visi savo 
pareigą atliko susirinkimuose.

Ne visi lietuviai komunistai 
priklauso lietuvių kuopoj, 
daug lietuvių yra amerikoniš
kose kuopose. Pirmoj kuopoj, 
kuri laiko susirinkimus antra
dieniais, irgi “Laisvės“ salėj, 
priklauso virš desėtkas lietu
vių. Po kelis priklauso kito
se kuopose Williamsburge, So. 
ir Central Brooklyne, Mas- 
pethe, New Yorke ir kitose 
didžiojo New York o dalyse.

N.

Gera dalis brooklyniečių 
jau matė ką tik iš Ispanijos 
sugrįžusį Vytautą Zablacką. 
Nemažai girdėjo ir jo prakal
bą pereitą ketvirtadienį. Ta- 

! čiau ir girdėjusieji sutinka, 
Ikad, dėl stokos laiko, dar gir
dėjo ne viską, ką iš Vytauto 
galima išgirsti, o svarbiausia, 
tai kad nebuvo laiko artimai 
susieiti, pasveikinti, apie viską 
pasikalbėti prieš jam išvyks
tant į maršrutą mobilizuot pa
ramą sužeistiems draugams ir 
kampanijai už nuėmimą em
bargo nuo lojalistų Ispanijos.

Lietuvių Komitetas Gelbėji
mui Ispanijos Demokratijos tą 
numatė iš anksto ir dėlto ren
gia Vytautui sutiktuvių vaka
rienę šio pirmadienio vakarą, 
sausio 2-rą, “Laisvės“ salėj. 
Svetainės durys atdaros 5 vai., 
vakarienė 6 vai. vakaro. 9

Visi draugai ir draugės pra
šomi įsitėmyti šio pranešimo 
smulkmenas, kad, reikale, 
galėtumėt klausėjus painfor
muoti, kadangi šis yra pasku
tinis, nes pirmadienį yra lega- 
liška šventė, laikraščio nebus.

Laike vakarienės bus graži 
dainų programa, kurią išpil- 

.............. i Aidbalsiai, 
prakalbų vadovaujami kompozitorės B. 

L. šalinaitės; L. Kavaliauskai- I 
. tė, A. Klimaitė ir Pirmyn Cho
ro Merginų Ensamblis iš Great 
Necko, vadovaujamas G. Ka
zakevičiaus. Taipgi bus svei
kinimo kalbų ir kitokių įvai
rumų. Tikimasi dalyvausiant 
ir daugiau veteranų.

Vakarui įžanga veltui. Jei 
kam išgalima, kitais būdais 

i prisidės su parama Ispanijos 
j demokratijos gynėjams, kurie 

Po 50c aukavo: V. Rudai- šiomis dienomis sugrįžta šim- 
tis, P. Buknys, A. Mureika, J.1 
Grubis, Petrauskas, J. Gašlū
nas, P. Fulton, K. Janeliūnas, 

didelis Į p. Višniauskas, M. Klimas, V.
Čepulis, G. Marčiukienė, P.

J. Kuodis, A. 
Skirmantas, J. Laurinaitis, Z. 
Kaulinis ir G. Klimas. 
F. J. Klastauskai.

Po 25c aukavo: Ramoška, 
K. Balčiūnas, H. Zablackas, J. 
Dobrau, A. Bimba, J. Lituin, 
P. Rainys, K. šolomskienė, 
Maželienė, K. Rušinskienė, Ži
linskas, A. Briedis, K. Leva- 
nas, J. Juška, J. Danelius, Ku
dinas, A. Kalakauskienė, O. 
Dumbliauskienė, R. Mizara, 
Martinaitienė, Linkienė, A. Sa
baliauskas, V. Tauras, Bepirš
tis, M. Matulevičius, L. Mille- 
ris, L. Liepiūtė, S. Cedronie- 
nė, M. Kaulinienė, J. Laukai
tis, 
Yumplotienė, J. Lazauskas, M.

kuriosna 
sugrįžta tie didvyriški kovoto
jai, turėtų suruošti panašias 
pramogas, kad jomis pagerbt 
tuos pasišventusius demokra-, 
tijos gynėjus, padėt jiems mo
raliai ir materialiai atsisteigt 
į gyvenimą, taipgi sustiprint 
veikimą gynimui demokratijos 
Ispanijoj ir čionai, Amerikoj.

D.

IŠ PRAKALBU PASITIK1MUI DRAUGO 
VYTAUTO ZABLACKO

pasitiki- 
Zablac- 
ir pusę 
liaudies

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Ketvirtadienį, Central Pal
ace, įvyko prakalbos 
mui draugo Vytauto 
ko, kuris virš metus 
dalyvavo Ispanijos 
kovose prieš fašizmą.

Susirinkimą atidarė D. M. 
šolomskas, pirmininkas Lietu
vių Komiteto' Gelbėjimui Is
panijos Demokratijos, paaiš
kindamas tikslą komiteto ir 
prakalbų.

’ "Pirmas kalbėjo d. Jonas 
Siurba, LDS C. Tarybos se
kretorius, tarptautiniais klau
simais, Amerikos įvykiais ir 
apie tai, ką reiškia Ispanijos 
liaudies kovos prieš fašizmą. 
Jo prakalba buvo parašyta ir 
būtų gerai, kad tilptų spaudoj, 
nes surinkta daug faktų.

Antras kalbėjo Charles 
Young (Jušas), kuris kartu su 
Vytautu išvyko į Ispaniją ir 
tik apie du mėnesiai atgal grį
žo iš kovų. Jis kalbėjo anglų 
kalboj apie kovas Ispanijoj.

Aido Choras, vadovystėje 
drg. Aldonos Žilinskaitės, su
dainavo dvi dainas, vieną apie 
Ispanijos liaudies kovas, o ki
tą “Jeigu Karas Rytoj” iš 
SSSR judžio. Choro daly
vavimas labai buvo vietoj ir 
choriečiams priguli 
ačiū.

Drg. Vytautas Zablackas Bėčis, Stupis, 
buvo trečias ir paskutinis kal
bėtojas. Publika griausmin
gais aplodismentais jį sveiki
no. Jis kalbėjo ilgai, bet vis 
tiek laiko neišteko išaiškini
mui taip gausių patyrimų, ku
riuos įgijo kovose.

Draugas Vytautas, nors čia 
gimęs, nors per 20 mėnesių 
negirdėjo lietuvių kalbos, bet 
tinkamai lietuviškai aiškino, 
kaip organizavosi liaudiečių 
armija, kaip ji yra ginkluo
ta ir organizuota. Jis sakė, 
kad tai viena iš geriausių ar
mijų pasaulyj. Stoka jai lėk
tuvų ir kanuolių, o fašistai tais 
karo pabūklais yra gausiai 
aprūpinti iš Italijos ir Vokie
tijos. Jis piešė kovų vaizdus , J Bepirščiūtė, J. Steponaitis, G. 
pasisekimus ir pralaimėjimus, i Bernotas, A. Jasulaitis, An- 
Jis sakė, kad Ispanijos liaudis 1 driuškevičienė, J. Kubilius, 
labai kenčia vargą, nes jau Stirbis, Vileikis, K. Wilktra- 
treti metai eina baisus karas, kiūtė, Stakovienė, 
bet ji griežtai nusistačius prieš gjUs ir V. Bovinas.
fašizmą. Geriau kovoje mirti, | Drg. M. Simanavičia, kuris 
negu pasiduoti. Draugas Za- užlaiko užeigą 426 So. 5th

blackas nurodė, kaip kenkia 
liaudies kovoms trockistai, tie 
tarptautinio fašizmo agentai. 
Vienok, nepaisant visų sunku- 
mU, Vytautas yra įsitikinęs, 
kad galų gale Ispanijos liau
dis nugalės fašistus, apsigins 
nuo Italijos ir Vokietijos bar
barų ir laisvai gyvuos.

Pirmadienį, sausio 2,, vakare, 
“Laisvės“ svetainėj, bus drg. 
Vytauto pagarbimui vakarėlis 
—vakarienė, tai draugai ir
draugės galės plačiai asmeniš- j 
kai su juo pasikalbėti ir iš-i 
girsti dar daugiau žinių apie . ..
Ispaniją, pirma, negu drg. Za- ^ys paskubusieji 
blackas išvyks su 
maršrutu į kitas kolonijas.

Lėšų padengimui ir tolimes
nei paramai komiteto darbų 
buvo rinktos aukos. Po $1 
aukavo sekami draugai: A. 
Balčiūnas, A. ir P. Pakalniš
kiai, A. Zablackienė, drg. ,V., 
Ažys, K. Linkevičia, J. Weiss, 
V. Škėma, J. Kalvaitis, Z. 
Stirbis, P. Kapickas ir J. Siur
ba.

ATITAISAU
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Vakar dienos “Laisvėje,“ 
vietos žiniose, tilpo žinutė 
“Apsivedė civiliai drg. V. De
gutis su Ona Ormaniūte.“ 
Turėjo būti ,su Ona Urnavi- 
čiūte. Aš taip pat esu beveik 
artimas kaimynas drg. Vinco 
ir Onos Lietuvoje, tai ir ran
du reikalo pataisyti neteisin
gai parašytą jaunosios Onos 
pavardę.

Reikia dar priminti, kad d. 
Vincas priklauso prie Liet. Li
teratūros Draugijos 1 kp., LDS 
organizacijos ir prie “Mirtų 
Vainiko“ veikalo “kęsto.“ 
Veliju ir aš jiems viso geriau
sio kaip vedusiems (nors ir 
neteko ant jų veselijos “pa
ūžti“). J. L.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7171

35c

M. Janulevičienė, EI.

Kazakevi-

tais, didžiuma sužeisti, kai ku
rie gana sunkiai. Dalyvaukite 
šiame vakare. Pradėkime Nau
jus Metus išreiškimu solidaru
mo didvyriškai Ispanijos liau
džiai ir pagerbimu jaunų ame
rikiečių, kurie, nors daug pa
aukoję kovose Ispanijoj, nenu
eina pasilsėti, bet su visa ener
gija stoja darban, kad geriau 
paremt Ispaniją, kad pagelbėt 
sugrįžusiems savo draugams, 
kurie daugiau už juos pačius 
nukentėję, reikalingi pagel- 
bos. Komitetas.

NAUJAI APSIRGO 
KLIUBIEČIA1

Franas Gražys, gyvenantis 
293 Maujer St., Brooklyne, 
susižeidė krisdamas laiptais.

Jurgis Daugėla, 101-57— 
108th St., Richmond Hill. Li-

Išvyko Kalifornijon
J. Gužas, LDS III Apskri

čio sekretorius, pereitą ket
virtadienį išvyko į Los Ange
les atlankyt savo brolį, kuris, 
nuvykęs ten laikinai apsigy
venti, sunkiai susirgo.

Rep.

St., Brooklyne, paaukavo net 
$5.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $43.52. širdingai ta
riame ačiū visiems aukoto
jams! Draugas.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Paskutinis pakvietimas į Naujų 
Metų vakarienę ir šokius. Rengia 
Liet. Am. Piliečių Kliubas. Įvyks 
šeštadienį, gruodžio 31 d., savo sve
tainėj, 280 Union Avė. Pradžia 7 v. 
v. Prie valgių bus ir gėrimų. Taip 
pat turėsime koncertinę programą. 
Įžanga .$1.50 asmeniui. Šokiams 25c. 
Kurie turite tikietus, tai sugrąžinki
te penktadienį.

reikaiAvimaj
Reikalinga poros prižiūrėti namą, 

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

(305-306)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

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

Open Day and Night

Managed by 

RHEA TEITELBAUM

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

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

Naupem Metam Pirkitės Sau

LI KERIUS
Su Pilniausiu Pasitikėjimu iš 

MANHATTAN LIQUOR STORE 
Grand Street, kampas Roebling Street

Tai didžiausia, geriausia, žemiausia kai
nuojanti, labiausia PATIKIMA 
Likerių Krautuvė Brooklyne.

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

Calverts
‘Special’'

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

-Il




