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

KRISLAI
Jieško Durnių. v 
Kur Stovi Katalikai?
Galvos Nelaimės.
Tebeseilėja.

Rašo A. B.

• Kapitalistų organizacija 
National Association of 
Manufacturers sušilus jieš
ko durnių tikėti jai. Pa-
vyzdžiui, ji sako, kad Ame- 

vrikos darbininkas pajėgiąs 
už savo algą nusipirkti 
dvyliką kartų daugiau mai
sto, kaip Sovietų Sąjungos 
darbininkas.

Kapitalistai nepagalvoja, 
bet ^darbininkai pagalvos, 
jog tai melas nuo pradžios 
iki pabaigos.

Kodėl? Ogi todėl, jog je 
tas būtų tiesa, tai jau se-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Didvyriška Liaudiečių 
Laivo Kova su 9 Fašis

tų Karo. Laivais
Gibraltar. — Nors devy

ni Ispanijos fašistų kari
niai laivai buvo užpuolę 

nai Sovietų Sąjungoje ne- «jose Luis Diezą,” Ispani- 
būtų likę nei vieno žmogaus: j0s reSpublikos karinį lai- 
—visi būtų badu išmirę. , Vą-naikintuvą, bet jis išli- 

":“e .ko gana sveikas, ir padarė
Tegul Amerikos . darbi- užpuolikams daug nuosto

li ž dirba 12 pų. • •

NAZIAI PAILGINA DARBO 
DIENA IKI 14 VALANDŲ

JUNGTINES VALSTIJOS ATMETA JAPONIJOS 
“NAUJį TVARKį” CHINIJOJE

Washington. — Jungtinės sutarties, kuri andai pripa- 
Valstijoš dav£ stiprų atsa- žino “atviras duris” įvairių 
kymą į Japonijos pareiški
mą, kur Jajonija jau nepri
pažįsta Amerikai “atvirų

ninkas, kuris 
dol. savaitėje, teuždirba 
vieną dolerį ir bando gy
venti. Pamatysite, kaip il
gai jis savo dūšią kūne pa
laikys. Arba tas, kuris už
dirba 24 dol. savaitėje, te
gul teuždirba du doleriu ir 
gyvena su šeima, 
vaites visa šeima 
kojas.

Na, o Sovietų 
masės ir apsirengę ir svei- 
kos-gyvos.

Kai šitaip kvailai kapita-

Į dvi sa- 
pakratys

Sąjungos

Pataisymas Anglų prie
plaukoj Gibraltare, “J. L. 
Diez” plaukė į Ispanijos 
respubliką, bet jį greitai 
apspito devyni fašistų ka
riniai laivai; keturi jų bu
vo stambūs karo laivai.

Užkluptas “J. L. Diez” 
gynėsi torpedomis ir ka- 
nuolėmis, ir * savo stipriu 
pirmagaliu taip drožė į šo
ną vienam fašistų šarvuo
tam laivu, kad tas, beveik

Berlin. — Hitlerio 
džia išleido įsakymą, 
“svarbiose valstybei” 
monėse darbo laikas 
būt pailgintas iki 14 valan
dų dienai. O tokios “valsty
bei svarbios” pramonės ap
ima ne tik gamybą ginklų 
ir amunicijos, bet 60 iki 80 
procentų visos industrijos.

8 valandų darbo dienos 
įstatymas jau senai nevei
kia, ir beveik visi Vokieti
jos darbininkai turėjo dirbt 
10 valandų per dieną jau 
pirm dabartinio įsakymo, 
pridėsiančio dar po ketu
rias valandas darbo.

val- 
kad 

p ra

šalių bizniui Chinijoj.
Jungtinės Valstijos da

bar atsakė, kad Amer. at- 
durų” (atseit lygių biznio'meta tokią japonų “naują 

tvarką” Chinijoj, ir primi
nė, kad viena šalis (Japoni
ja) neturi teisės naikint 
bendrų tarptautinių sutar
čių.

teisių) Chinijoj.
Japonija pareiškė, kad 

Chinijoj jau esanti “nauja 
tvarka,” todėl Japonija ne
vykdys devynių valstybių

Amerikos Vice-Prezidentas Garner Išstoja Prieš 
Bedarbių Šelpimą ir Viešus Darbus

Washington. — Šalies vi- 
ce-preųidentas Garner or
ganizuoja dešiniuosius de
mokratus ir republikonus 
senatorius ir kongresma- 
nus, kad numuštų' tiesiogi
nes pašalpas bedarbiams ir 
kad griežtai susiaurintų

viešus WPA pašalpinius 
darbus. Žymiausias Garne- 
rio talkininkas tame yra 
kongresmanas Woodrum iš 
Virginijos.

Jie sako, tegu miestai ir 
valstijos patys rūpinasi sa
vo bedarbiais.

listai meluoja, tai patys sa- pusiau .perkirstas, tuoj nu- 
prikala prie melagių grimzdo į jūros dugną. Ke-

• Ii kiti fašistų laivai taip
pat “gana daug nukentė
jo,” kaip .rašo New Yorko

ve ] 
stulpo.

Tamaulipas valstijoj, 
Meksikoj, 200 fašistinių su
kilėlių pasidavė valdžiai.

KUNIGAS COUGHLIN TAI 
GOEBBELSO GRAMAFONAS

NAZIA1 ŽADA SUBMARI- 
NAIS PASIVYT ANGLIJĄ

Klaidą daro tie, kurie 
mano, jog visi katalikai vį- Times korespondentas iš 
sa širdžia palaiko kruvinp- Gjbraltaro.

r-jtr-gen. Franco karą pribš 
/ Ispanijos žmones.

Štai šiomis dienomis In
stitute of Public Opinion 
(Gallup) pravedė tuo reika
lu apklausinėjimą tarpe ka
talikų ir protestonų. Sura
do šitokį nusiteikimą:

Protestonai balsavo už 
Franco: 17 nuošimčių, o už 
liaudiečius 83 nuošimčiai.

Katalikai balsavo: už ge
nerolą Franco 58 nu oš., o 
už liaudiečius 42 nuoš.

Vadinasi, beveik pusė ka
talikų jau neberemia fašis-

Francijos Seimas Dova
noja Bausmę Liuosno- 

riams Ispanijoj

Detroit, Mich, — Radio 
kunigas Coughlin savo laik
raštyje ir su savo parašu 
persispausdino žodis žodin 
kalbą Vokietijos propagan
dos ministerio Goebbelso, 
kurią šis pasakė 1935 m. 
rugsėjo 13 d.

Ta Goebbelso kalba susi
darė iš melų ; apie komunis
tus ir žydus kaipo “teroris- 
tus-žudikus.” Dabar kuni
gas Coughlin raidė raidėn 
“išsidrukavo” tuos melus 
kaip savo raštą.

Hitleris Užgniaužia 
Skandalą Goebbelso, 

Nazių "Rasputino”
<3

JAPONIJOS VALDŽIA NUSI
GANDUS KARO SUNKYBIŲ

Tokio. — Japonijos mi
nisteris pirmininkas F. Ko- 
noye atsišaukė į gyventojus 
“labiau susiveržt pilvus”, 
atsisakyt nuo įvairių reik
menų, kad tik būtų laimė
tas karas prieš Chiniją.

Japonijos užsienio minis
teris Arita guodžiasi, kad 
dauguma kitų šalių yra 
priešingos Japonijai ir re
mia Chiniją; jis gyrė tik 
Vokietiją ir Italiją kaip Ja
ponų drauges.

Japonų 
generolas 
pareiškė, 
Japonijos
baisiai sunki ir skandališ- 
kai pavojinga,” kuomet ki
tos valstybės duoda tiek pa- 
gelbos Chinijai.

karo ministeris 
S. Itagaki viešai 
kad “tarptautine 

padėtis bloga,

Basle, Šveicarija.— Mag
da Goebbelsienė, žmona 
Vokietijos propagandos mi- 
nisterio P. J. Goebbelso, no
ri išvažiuot į Daniją, jieš- 
kot ten teismiškų perskyrų 
nuo savo palaidūno vyro, 
bet Hitlerio valdžia neduo
da jai praleidimo į užsienį.

Hitleris, artimas asme- ’ 
niškas Magdos “draugas,” 
bijąs, kad tai būtų skanda
las, jeigu “pirmoji Vokie
tijos leidė” persiskirtų su 
savo vyru.

Tuo tarpu jos vyras Go
ebbels dar tebeguli ligoni
nėje su išbelstais prieki
niais dantimis, suskaldyta 
galva ir juodai uždaužtomis 
akimis.

Goebbelsą taip “sutaisė” 
draugai aktoriaus Gustavo 
Froelicho. Jie keliese atėjo 
į Froelichienės apartmen- 
tą ir, radę pas ją Goebbel
są, voš tik neužmušė jį. 
Goebbels jau spalio mėnesį 
pasiuntė Froelichą į kon
centracijos stovyklą, . kad 
pats laisviau galėtų varyt 
meilišką “gešeftą” su Froe- 
lichiene, kuri, kaipo juda
mų paveikslų aktorė, yfh 
žinoma vardu Lida Baaro- 
va.

Atsidūrus ligoninėje pri
muštam Goebbelsui, smar
kiausiam hitlerizmo apašta
lui, nazių valdžia tuoj už
draudė rodyt bet kokius ju
damuosius paveikslus, kur 
vaidina Froelichienė — Li
da Barova.

Užgniaužimui skandalo, 
naziai per spaudą paskelbė, 
kad, girdi, “Goebbels baigia 
gyti nuo slogos ir jau vėl 
kalbės per radio.”

Hitleris pasišaukė į ro
dą net savo užsieninį m mis
terį Ribbentropą, kaip Už
gniaužt Goebbelso gautą 
“pirtį” ir apsvarstyt kas\ 
reikia su juom daryti. Tuo 
pačiu laiku Hitlerio policiją 
suėmė šešis aktorius ir ak
tores kaip Froelicho drau
gus ir medžioja tuos, kurie 
primušė Goebbelsą. Pati Li
da Baarova bijo patekt į 
koncentracijos stovyklą, 
kaipo “priežastis” nazių šu
lo Goebbelso nelaimės.

Goebbels, trejeto vaikų 
tėvas, smeigėsi prie pirmo
sios Froelicho žmonos Git- 
tos Alpar ir p’.ie daug?’ 
kitų aktorkų ir šiaip gr. 
moterų taip, kad dauge 
jau vadino jį “nazių Raspu 
tinu.” Jis yra mažiukas, su
džiūvęs}. negražus, bet lytiš
kai gašlus kaip ožys prie 
dailių svetimų moterų.

Berlin. — Vokietija dasi- 
statys. submarinų iki 70,000 
tonų įtalpos, tai tiek, kiek 
visi dabartiniai Anglijos 
submahinai tūri įtalpos, — 
kaip kad Hitlerio valdžia 
pranešė Anglijai.

Bet Anglijos submarinas 
vidutiniai yra apie 1,000 to
nų įtalpos, o Vokietijos 500 
iki 750 tonų. Todėl, kai na
ziai dasibudavos iki 70,000 
tonų įtalpos iš viso, tai Vo
kietijos submarinų skaičius 
sieks 130.

Išdavikiški Pasiūlymai 
Buvusio Chinijos 

Premjero Wango
Shanghai. — Pirmiau 

buvęs Chinijos 'ministeris 
pirmininkas Wang Ch'ing- 
wei atsišaukė į vyriausią 
Chinų karo komandierių 
fchiang Kai-sheką, kad da
rytų taiką su Japonija.

Wang sako, kad “visa Ja-

Paryžius. — Pagal socia
listu ir komunistu reikala
vimą, Franci jos seimo at
stovų rūmas 325 balsais 
prieš 226 nutarė, kad netu
ri būt baudžiami -tie fran- 
cūzai liuosnoriai, kurie ka
riavo po respublikos vėlia
va Ispanijoj ir negrįžo na
mo, kada Franci jos valdžia 
rudenį šaukė juos į Franci- 
jos armijos mobilizaciją ir 
į karinę tarnybą savo šalyj 
abelnai. Dešinieji, fašistuo-' sras Crown Hill kasykloj

No. 6 buvo per keturiolika 
valandų įkalinęs 20 anglia
kasių, bet gaisrininkai ir 
liuosnoriai gelbėtojai išėmė 
19 mainierių gyvų; ir'dū- 
mais-dujomis užtroško tik 
vienas Jesse Hayes, 35 me
tų, tėvas trijų vaikų.

Gelbėtojai gesino požemi
nį gaisrą chemikalais. ir 
vandeniu; ir tam tikrais in- 
žinais pumpavo šviežią orą 
trokštantiem mainieriam.

Rusai” Tėmija Pabaltijo _ i.v _ ln K.X _ ia G1 Vii n i inc J J n ra o ii trr a77 f hinnno
a. Išgelbėta 19 Mainierių iš 

Degančios Kasyklos
\ _________

Clinton, Indiana. — Gai-

Kraštus ir Narius i greit atšaukta” iš Chinijos, 
bet tuoj pats susipainioja ir 
sutinka, kad japonai galėtų 
palaikyt savo kariuomenę 
šiaurėje, arti Vidurinės 
Mongolijos (prieš Sovie
tus).

Wang siūlo, kad Chiniją 
prisidėtų prie Japonijos- 
Italijos-Vokietijos sutarties 
“prieš Komunistų Interna
cionalą” (tai prieš Sovietų 
Sąjungą), ir perša CJiinijai 
bendradarbiaut su Japonija 
ekonominiai.

Didelė dauguma Chinijos 
valdininkų priešinasi tiem 
Wango pasiūlymam; užtat 
Japonijos laikraščiai su pa
sigėrėjimu persispausdino 
Wango peršamas “taikos” 
(pasidavimo) sąlygas.

Talinas, Estija. — Prane
šama, jog paskutiniu laiku 
atsiradę “daug rusų kari
ninkų,” kurie Estijoj, Lie
tuvoj ir kt. Pabaltijo kraš
tuose tėmija, kaip tie kraš
tai pasirengę gintis nuo na- 
zių.

Estijos policija suėmė ke
turis vadinamus “rusų 
agentus.” Klausinėjami, jie 
atsakę, jog ypatingai norė
ję patirt, ar Vokietija jau 
yra atsiuntus savo kareivių 
į Estiją.

laivai ; ‘
’’jjantieji seimo nariai plūdo

Pagaliau, respublikos lai- 
vas-naikintuvas pabėgo at
gal į Anglų valdomą sritį 
Gibraltare, bet prisvilo ten 
prie pakraščio seklumos. 
Dabar tačiau pagelbiniai 
anglų laivukai nutempė^ “J. 
L. Diezą” nuo tos seklu
mos ir pasirodė, kad jis ga
na svekias, tik jo elektros 
šviesos sistema sugadinta.

Po mūšio keturi fašistų 
karo laivai nušlubavo į fa
šistų prieplauką Centą, Is- 
paniėkoj Morokkoj..

Kuomet fašistų
bombardavo “J. L. Diezą, 
keli jų kanuolių šoviniai,ir smerkė liuosnorius ir 
nukrito į Anglijos valdomą reikalavo juos nubaust, bet 
sritį i rsužeidė keturis An- rėksniam nepavyko.
glijos piliečius. Jų tarpe 
vienas anglas policininkas 
pavojingai sužeistas.

Anglų vyriausybė dabar 
laikys “J. L. Diezą” inter
nuotą Gibraltaro prieplau
koj; taip pat laikys ir jo 
150 jūrininkų ir oficierių, 
kurie apgyvendinti kazer- 

gonių gydymas, jų užlaiky- mėse po kaline sargyba.

Visokios proto ligos te
bėra toks pat baubas, kaip 
ir lytinės ligos. Viešai nie
kas apie jas nenori kalbėti. 
Todėl prisiveisia visokių 
feikerių ir meklerių, kurie 
iš to sau puikų biznį daro. 
Įvairiausi šundaktariai to
mis žmonijos nelaimėmis 
tik ir tunka.

Dar Franci jos senatas 
spręs, ar dovanot tiem 
liuosnoriam bausmę ar ne.

0 proto ligomis žmoniųf&Ę__ _
serga labai daug. Proto li-

Vaikai Įlindo į “Tvirtovišką” 
Pinigų Dirbyklą

Bias, dėl to nutrūkimas penki “j. l. Diezo” jūri- 
Tiuo' darbo, sako Dr. Pol- 'ninkai, užmušti fašistų, ta- 
*ock, Amerikai kasmet kas- • p0 palaidoti jūroj nuo An- 

k , tuoja vieną bilioną dolerių. glijos karo laivo. Dešimt
Gi Dr. Falk ir Dr. Hirsch. L. Diezo” jūrininkų bu- 

I < tuos nuostolius skaičiuoja vu sužeista.
I net trimis bilionais dolerių, 

o -:-
& “Keleivio” redaktoriaus 

' mylimiausiu burdingierium 
tebėra Jonas Buivydas. 
Tam “Keleivio” špaltos at- 
laros seilėti prieš komunis- 
us ir juos .plūsti. Tuo tar
iu tas pat Michelsonas 
\merikos Lietuvių Kongre
so Mass. Apskričio konfe- 
‘encijoje, , jei neklystame, 
iritarė rezoliucijai, pata
pančiai laikraščiams susi- 
aikyti, sušvelninti ir page- 
dnti santikius.

Penki “J. L. Diezo” jūri

Fašistai Oro Bombomis Žudė 
Ligonius Barcelonoj

Barcelona, Ispanija. — 
Trys Dūriai fašistų lėktuvų 
bombardavo tris ligonines 
Barcelonoje, laikinoje „Ispa
nijos sostinėje; užmušė 47- 
Inis žmones ir sužeidė 106.

Greenville, Alabama. — 
Nušokus automobiliui į 
upelį, prigėrė Wm. Sexton 
ir kiti 6 šeimynos nariai.

San Francisco, Calif. — 
Čionaitinė Amerikos pinigų 
dirbyklą buvo laikoma 
“tvirtove, į kurią nieks ne
galėtų įsiskverbt;” ir jinai 
buvo budriai sergstima. 
Bet du vaikai, P. Francis ir 
Wm. Gallagher, abudu po 
15 metų, naktį perlipo už
tvarą; dalipo lietaus “pai- 
pomis” iki langų; rado vie
ną langą neužsklęstą; sulin
do į pinigų dirbyklą? pasi
ėmė biskį metalo, vėl per 
lengą išsikrapštė laukan; 
patelefonavo policijai ir vėl 
grįžo į s pinigų dirbyklą, ir 
tik šiuo atveju vienas poli
cininkas juos suėmė.

Vaikai už tai gal bus ke
liom dienom įkalinti patai
sos namuose.

Franco Mažai Laimi; Liaudie- 
čiai Ištaškė Italus

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistų ar
mija tik jardas po jardo, 
labai sunkiai pasivaro pir
myn linkon Artesos. Fašis
tai pranešė, kad jie užka
riavę Bubells miestelį. 
Liaudiečiai tatai užginčija.

Liaudiečiai sunaikino be
veik visą Italijos fašistų 
Littorio diviziją, ir jos li
kučiai visiškai pasitraukė 
iš mūšių.

ORAS
Giedra ir šalčiau. — N. 

Y. Oro Biuras.

Darbo Ministerė Šaukia CIO 
ir Darbo Federaciją Taikytis

Washington. — Jungti
nių Valstijų darbo ministe
rė Frances Perkins asme
niškai ragino CIO pirmi
ninką J. L. Lewisą ir Am. 
Darbo -Federacijos galvą 
Wm. Greeną taikytis arba 
padaryt bent paliaubas 
tarp tų dviejų unijinių or
ganizacijų.

Darbo ministerė nurodo, 
kad įvairiose vietose CIO ir 
Federacijos unijistai jau [.procentų daugiau pagami- 
veikia išvien, ir beyik visi 
jų nariai trokšta vienybės.

Žymiai Pagerės Darbai Šie
met, Sako Ministerė

Washington. — Per pas
kutinius šešis mėnesius 1,- 
200,000 bedarbių gavo dar
bus Jungtinėse Valstijose.; 
gamyba fabrikuose tuo lai
ku pakilo daugiau kaip tre
čdaliu ir pramonė dabar 30

Roma* — Mussolinio val
džia ketina dasistatyt sub- 
marinų iki 170.

na negu pernai sausio mė
nesį, kaip raportuoja šalies 
darbo ministerė Fr. Per
kins.

Jinai numato didelį dar
bų pakilimą šiais —

Berlin. — Naziai staiga 
perkėlė Goebbelsą iš ligoni
nės į jo namus, ir jis, nors 
dar tebesirgdamas, per ra
dio begaliniai garbino Hit
lerį už “didžiausią istorinį 
stebuklą,” — kad Hitleris 
prijungė Austriją ir čecho- 
slovakiinc
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Neturi Vilties
Iš japonų užimto chinų miesto Pei- 

pingo ir Japonijos sostinės Tokio ateina 
žinios, kad japonai kareiviai Chinijoj 
neturi vilties karą laimėti ir Japoniją 
pamatyti. Jų dvasią galutinai pakirto 
chinai partizanai.

Japonai, vykdami į Chiniją, manė, kad 
jiems ten nebds karas, o tik piknikas, 
bet jie labai apsiriko. Japonai fanatiškai 
išauklėti ir kaito srityj yra narsūs, bet ir 
ta narsa jau išgaravo. Pirmiau japonai 
kareiviai manė, kad užbaigs karą, nu
galės chinus ir pergalingai grįš į Japo
niją. Dabar jau daugelis sako: “Pama
nysime tėvynę, tik pelenų dėžutėj.” Mat, 
Japonijos komandieriai sudegina žuvu
sius japonus kareivius ir jų pelenus 
siunčia dėžutėse į Japoniją tėvams arba 
giminėms.

Labiausiai japonai kareiviai bijo, tai 
chinų partizanų. Sako, kad chinai par
tizanai įvarė didžiausią japonams baimę. 
Partizanai, paprastai, atakuoja nakties 
laiku. Todėl japonai, užėmę laiko tik 
gelžkelių stotis, miestus ir ten budavoja 
tvirtas pozicijas — cemento ir geležies 
namus, kur nakties metu slepiasi. Japo
nai bijo atsitolinti nuo miesto arba gelž- 
kelio, nes juos puola partizanai.

Sako, kad vienas japonų būrys išvyko 
į kalnus netoli Peipingo išnaikinti chi
nų partizanus. Išvyko ir dingo. Kada po 
kelių dienų japonai pasiuntė pulką ka
reivių, tai kalnuose rado tik kelias žmo
nių kojas su japoniškais apsiavais, iš ko 

. sužinojo, kad partizanai išnaikino pir
mesni būrį. Ant kiek partizanai yra ga
lingi, liudija tas faktas, kad vienas ja
ponų pulkas iš 5,000 kareivių ir oficįe- 
rių buvo užpultas tarpkalnėj ir visas 
išžudytas. Sako, kad partizanai neima 
japonus į nelaisvę, nes suimti jiems su
daro nesmagumą.

Užsienio karo' specialistai apskaitliuo- 
ja, kad nuo karo pradžios Chinijoj japo
nai neteko užmuštais ir nuo.ligų miru
siais 500,000 oficierių ir kareivių.

* Kad japonų karių dvasia puola, tą 
pripažįsta ir vienas karininkas, kuris iš
leido knygą užvardinęs “Kviečiai ir Ka
reiviai/1 Nors ją griežtai komandiėriai 
išcenzūravo, bet ir iš jos matosi, kad

< vienas po kitam žūva japonai kareiviai 
ir kartu žūva jų narsa. Chinijos liau
dis didvyriškai ginasi nuo užpuolikų ir 
apsigins. *

Chinijos žmonės dar greičiau savo 
pergalę prieš japonų imperialistus lai
mėtų, jei Amerikos valdžia uždėtų ant 
į Japoniją išvežamų daiktų, embargo, o 
taipgi, jei Amerikos žmonės daugiau 
boikotuotų Japonijos prekes.

Dėl Karo Stovio Atšaukimo
■ Lietuvoj

.ėmiau talpiname straipsnelį iš Lie- 
xvos Komunistų Partijos CK organe)' 

“Tiesos” (iš lapkr. 15 d.), kuriame ana
lizuojama karo stovio atšaukimo reikš
mė Lietuvoj. Laikraštis sako:

Lietuvos fašistiniai viešpačiai nuduo^- 
da Lietuvos liaudžiai padarę didelę ma
lonę atšaukdami karo stovį. Bet tikru
moj tai yra negirdėtai šlykšti Lietuvos 
tautos apgaulė ir jos gyvybinių inte

resų išdavimas vokiškajam fašizmui.
Kam gi ištikrųjų karo stovio atšauki

mas yra palengvinimas? Visa Lietuvos 
liaudis paliekama pirmykštėj persekioji
mo padėtyj, neduodama jai laisvės nei 
pusės žodžio išreikšti savo teisių, neduo
dama jai organizacijų, spaudos, žodžio 
laisvės; paliekami jos kovotojai už jos 
teises, už Lietuvos nepriklausomybę pū
dyti kalėjimuose ir konclageriuose. • O 
Lietuvos nepriklausomybės grobikams 
hitlerininkams kaip Klaipėdos krašte, 
taip ir a viso j Lietuvoj duodamos neribo
tos teises visur viešai demonstruoti savo 
agresingą veiklą prieš Lietuvos nepri
klausomybę. Buvusieji sovogistai, kurie 
už Lietuvos nepriklausomybės grobimą 
buvo pasodinti kalėjiman, visi smetoniš
kojo fašizmo paleisti ir aprūpinti valdiš
komis tarnybomis; paskutinieji riauši
ninkai hitlerininkai taip pat paleisti iš 
konclagerių. Hitlerininkams, kurie atvi
rai kėsinasi prieš Lietuvą ir ruošia jai 
okupaciją, kurie vykdo agresingus Hit
lerio planus, karo stovio atšaukimas 
praktiškai duoda visas .organizacines ir 
propagandines teises. Jau lapkričio 1 d. 
Klaipėdos hitlerininkai viešai demons
travo savo agresingumą prieš Lietuvą, o 
fašistų valdžios oficiozas “Lietuvos Ai
das” tas demonstracijas dar tam tikra 
prasme Užgiria. Kur gi bejieškoti niek- 
širigesnės savo krašto išdavystės?

Lietuvos liaudis, 'plačiosios darbo ma
sės, įvairiausių įsitikinimų liaudies 
sluoksniai, visi, kam tiktai rūpi Lietu
vos nepriklausomybės gynimas, į šitą 
Lietuvos fašistų šlykščią tautos apgaulę 
ir Lietuvos nepriklausomybės išdavystę 
turi atsakyti vieninga griežta kova už 
savo teises. Reikia vystyti judėjimą ko
vai už demokratines teises, už žodžio, 
spaudos, susirinkimų laisvę Lietuvos 
tautai, už amnestiją politkaliniams ko
votojams už Lietuvos nepriklausomybę, 
o Lietuvos priešams hitlerininkams, vol- 
demarininkams, Lenkijos agentams at
imti bet kurią veikimo laisvę. Kovoda
mi už tai, mes ištikrųjų ginsim Lietuvos 
nepriklausomybę, prieš smetoniškus ka- 
pituliantus ir pardavikus, už Lietuvos 
apgynimo valdžią. • ,

Mussolinis Kelia Negyvėlį
Italijos fašistai, reikalaudami Franci- 

jos provincijų Savoy, Nice, Corsica salą 
ir Tunisiją Afrikoj pradėjo kelti seną, 
1915 metų sutartį. Fašistai sako, kad 
tada Anglija, Franci j a ir Italija padarė 
sutartį, pagal kurios 13-tą punktą Itali
ja turėjo gauti tam tikras Anglijos ir 
Francijos kolonijas, kada baigsis karas 
.pergalingai prieš kaizerinę Vokietiją. Po 
1915 metų tos sutarties Italija ir stojo 
karan išvien su Franci j a, Anglija ir ki
tais jų talkininkais prieš Austriją, Vo
kietiją, Turkiją ir Bulgariją.

Mussolinis sako, kad Vokietiją nuga
lėję talkininkai Versalėj “nuskuto” Ita
liją, “apgavo,” jai nedavė, ką žadėjo. 
Anglija ir Francija teisinosi tuo, kad 
Italija joms mažai padėjo, kad ji pati 
nebuvo karui prisirengus, kad tik ne
smagumą padalė, kada prie Kaporetto 
pralaimėjo mūšį ir francūzai su anglais 
tūrėjo gelbėti Italiją.

Bet 1924 metais Anglija vis vien “at
siminė” Italiją ir jai atidavė Jubalando 
koloniją Afrikoj,, o Francija 1935 me
tais tik dalį Sacharos dykumų pasiūlė 
Mussoliniui, nuo kurio jis atsisakė. Tai
gi, dabar Mussolinis kelia iš grabo 1915 
metų sutartį ir reikalauja, kad Francija 
ją išpildytų, kad atiduotų tuos savo plo
tus fašistų Italijai.

. Italija ir Francija smarkiai ginkluoja
si ant saūsžėmio, ore ir jūrose. Karas jų 
tarpe, atrodo, neišvengiamas. Francija 
daug susilpnino savo poziciją išduoda
ma Hitleriui Čechoslovakiją ir tuo nu
stodama nemažai draugų. Bet abelnai ji 
yra galingesnė už Italiją ir vienos fa
šistinės Italijos nesibijo/

Jei tik Anglija su Francija griežčiau 
nusistatytų prieš Italijos fašistus, tai 
Mussolinis tuojau nuleistų savo agre- 
soriškus sparnus.

Roma. — Popiežius iš
reiškė pasitenkinimą, kad 
visi amerikiniai kraštai pa
sirašė vieningo apsigynimo

Praga, čechoslovakija. — 
Nors Ptaga, Čechoslovaki- 
jos sostinė, dar nėra Vo
kietijos miestas, bet jau 
valdomas tik pagal hitleri-

Bucharest, Rumunija. — 
Valdžia veda derybas su 
vengrų gyventojų atstovais 
Rumunijoj; matyt, pripa
žins vengram kalbines ir 
kitokias teises.

LAISVĖ

Streikuojančių Amerikos Laikraštininkų Gildijos narių Chicagoje propagandos 
komitetas rašo informacijas apie savo streiką, bet tų informacijų netalpina 
Hearsto laikraščiai, kadangi prieš jį laikraštininkai streikuoja. Iš kaires į 
dešinę: Hazel MacDonald, Bob Kipp, Harry Hertz, Bill Maslowe. . <

Gero Kataliko Balsas
Pasiklausykite, ką sako geros valios ir švarios sąžinės 

katalikas. Šis jo laiškas, tilpo kataliką bažnyčios Chicagos 
vyskupijos oficialiam organe “The New World,” kurį glo
boja demokratiniai nusiteikęs kardinolas Mundelein.

Kaip katalikas ir pasira-’ marinimo ir begailestingo 
šytojas Dorovės Legiono skerdimo tūkstančių mūsų 
pasižadėjimo — rašo šis brolių katalikų respubliko- 
katalikas ‘The New World’, niškoj Ispanijoj, 
redaktoriui, — aš protes
tuoju prieš įdėjimą gilmes nančio, kaip priprastas kal- 
“Blockade” į pasmerktųjų tinimas katalikų spaudos, 
judžių surašą po antgalviu,! jog lojalistų Ispanija esan- 
“Netinkamas pasilinkšmi-' ti komunistinė. Neveizint 
nimui dėl abelno teatrinio'to fakto, kad tūlos nedisci- 
parędymo”; taipgi protes-' plinuotos gaujos sunaikino 
tuoju prieš abelną katalikų ( kažkurias bažnyčias, nėra 
spaudos pro-Franco atsine-' jokio į)asitėisinimo vadinti Y • -v. r, 1 . 1 1*1 - C' Z/TY 1 •

Niekas nėra taip klaidi-1
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KAIP RUOŠTI “SUP
RAIS” PARES?

Kadangi šiuo tarpu nėra 
svarbesnio dalyko ant svietu 
kaip ruošimas “suprais” parių, 
todėl tenka suteikti keletas 
praktiškų patarimų, kaip pa
res ruošti, ir laike pares užsi
laikyti.

Nėra reikalo laukti, kada 
jam arba jai sukaks 10, 50 ar
ba 100 metų /vedybinio gyve
nimo. Galimą ruošti parė kad 
ir keliems mėnesiams praslin
kus po apsivedimo. Taipgi ga
lima ruošti suprais parė mote
riai, jeigu jos vyras tiek ir 
tiek laiko atgal nuo jos pabė
go; arba priešingai—jeigu bo-

lintas, tai už šnipinėjimą bulė nuo vyro pasislėpė—gali- 
del Franco. Atsistodama1 ma jam, užuojautos sumeti- 
vienon pusėn, bažnyčia pasi- mais, suruošti parę, palinks- 
darė sau daugiau blogo, ne-1 minti jį. Jeigu jis arba ji vk- 
gu gero, kaip kad pagaliau Ginėjo Lietuvoj—parė turi būt 
jau supranta ir žurnalas būtinai suruošta; tačiau gali- 
“Co.mmonweal.” Šitokie įvy- ma ruošti ir Jei^u asmuo važi‘ 

, daleiskim sau, iš New 
Yorko čikagop, arba priešin
gai—iš Čikagos New Yorkan.

Taipgi galima ruošti parę 
net tokiai trijukei, daleiskime: 
gaspadinė sau gyvena meilėje 

I ir sutikime su savo burdingie- 
| rium ir sykiu gyvenantis vy- 
1 ras skandalo nekelia, čia ypa- 
j tingai svarbu tą atžymėti pa- 
i re, nes tai “ir vilkas sotus, ir 
ožka čiela.”

Dar galima ruošti net ir 
tokiems: Ot, kavalierius jau 
keli mėnesiai, kaip gražiai, su-

del Franco.

kiai apsunkina man ir ki- 
tiems, kaip aš, apginti mū
sų bažnyčią prieš užmeti
mus, kad ji yra “reakcioniš- 
ka,” profašistinė, kurie 
nuolatos jai daromi.

Milicija prieš Oklahėmos
> Žibalo Streikierius

Tulsa, Oklahoma. — 
bernatorius Marland

Gu- 
at-

Šimą. Doroveš Legiono pasi-tą respubliką “Raudonąja kuri streikuoja prieš Mid- 
žadėjimas, kurį aš su mielu Ispanija.” Komunistai nie-' Continent žibalo korporaci- 
noru pasirašiau, sako: “Aš kados x neturėjo Ispanijos ją. — Pats gubernatorius 

i ko in

siuntė milicija ir įvedė ka-,tikime> laisvai sugyvena ir ne- 
ro stovį prieš CIO uniją, f“ svetima žmona; ar

M
noru pasirašiau, sako: “Aš Rados neturėjo Ispanijos1 ją. ■— x 
pasmerkiu tuos, nešvarius j valdžioj didelės atstovybės,1 pirmiau buvo žibalo 
krutamas paveikslus, ku-.jr jięnėra vyraujanti įta-.panijos pirmininkas.

Milicininkai plikais 
i lais neleidžia streiko 
itininkam arčiau prieit kaip 
už trijų blokų. Maistas 
streiklaužiams iš lėktuvu 
mėtomas ir prisiunčiamas 
paštu. Areštuota keturi 
streikieriai. *

Streiką remia ne tik CIO, 
’ • Darbo Federacijos 

i "vien tik unijistai. Streikas paskelb- 
didvyriškai tas todėl, kad korporacija 

..... _ atsisakė patenkint CIO 
Bažnytinė spauda nedaro unijinių darbininkų reika- 

gero dėl katalikizmo, kai ji lavimus.

rie... kaneveikia viešąją Tie gi komunistai, kurie| 
moralybę.” Imdamas domėn randasi valdžioje, ten pate-' 
tuos piktumus, aš pasižadiųko demokratiniu ir ramiu 

. Katalikų spauda' 
tuos,! padarė skaudžią klaidą, kai 

kurie nekenkia dorovei ir .pakrikštijo “raudonaisiais” 
krikščioniškajai moraly-1tokius ištikimus bažnyčios 
bei.” j šalininkus, kaip laisvę my-

Patyręs, kad f i 1 m a lintieji autonominės Baskų 
“Blockade” -liečia tiktai da
bar einantį Ispanijoje karą 
ir kad ši filmą nėra pikta 
ir nešvari, kaip kad dauge
lis galėjo manyti, spren
džiant iš užsipuolimų ant 
jos, aš nuėjau ją pamatyti, 
ir aš esu labai patenkintas, i palaiko kruvinąjį Franco, 
kad aš ją pamačiau. Aš hie-į kuris veda karą prieš „
ko joje-nemačiau, kas būtų i Šventojo Tėvo vaikus su. pa-; premjeras C h a mberlainas 
galima pavadinti, nešva- gelba pagoniškos nazių vai-; nuvyks į Romą, jis atsilan- 
i’iu, piktu, purvinu, arba džios, totalitarinės Italijos,1 kys ir pas popiežių. Kalbė- 
nepadoriu jokioje to žodžio į ir tūkstančių pagoniškų šią apie bendrą frontą 
prasmėje. Šita filmą nesu-Į maurų parsidavėlių iš ispa- prieš “pagoniškumą/’ 
laužo nei raidės, nei dvasios, niškos Morocco. Tikrai Kri- ---------------
Dorovės Legiono pasižadėji
mo, kurį aš padarini, ir jo
kiu būdu negalima mano 
pasielgimą paskaityti su
laužymu to mano pasižadė
jimo. Man atrpdo,. kad šia
me atsitikime Legionas ta
po apipurvintas, nes jis ta
po panaudotas kaipo politi
nis įrankis. Juk labai aiš
ku, kad filmą 
buvo pasmerkta tik todėl,'melai, kuriuos pereitame ikiekviena valstija 
kad ji skaitoma simpatinga Pa^auliniarn- Kare spauda kiek žmonių 
Ispanijos žmonėms jų —— 'c"
bartinėje kovoje prieš fašis
tines gaujas, kurios grūmo
ja jų laisvos respublikos gy
vybei. Šiuom ir kitais savo 
darbais bažnyčia uždėjo sa
vo užgyrimą ant gaujos su
kilėlių, kurie suruošė gink
luotą sukilimą prieš demo
kratiją ir legališkai suda-

- rytą valdžią, ir ant bruta- 
liško bombardavimo, badu

X z I

susilaikyti nuo lankymo vi- procesu, 
su judžių, išskyrus

respublikos žmonės ir jų at-1 
sidavęs katalikas preziden-, bet’ir 
tas Jose Aguirre 
todėl, kad jie < 
palaikė centralinę valdžią.

stus turi verkti, ■ matyda- 
I mno Tone

du rk-

London. — Kai Anglijos

Berlin. — Nazių laikraš- 
' mas Ispanijos miestų gat-' čiai niekina popiežių kaip 
ves nuplautas raudonu. “žydų patroną.” 
krauju tūkstančių nekaltų , —= ■ ..... : _

kūdikių, nužudytų dėl fa
šizmo Jo vardan.

O kas liečia pasakas apie 
respublikoniškos valdžiosiTZT ATT~T,rAri 

; nužudymą kunigų ir vieJKLAUSIMAS-: 
nuolių, tai tos pasąkos dari Ar man negalite paaiš- 

“Blockade”i fantastiškesnės, negu tie kinti, kiek kongresmenų 
pereitame,kiekviena valstija turi, ir 
! spauda kiek žmonių kiekvienas 

Išgalvojo, apie Vokietijos kongresmenas atstovauja? 
.“barbarystes.” Tos pasakos' 
pasirodė taip aiškiai sufa
brikuotos, jog spauda liovė
si jas spausdinus.
niai paradai laikomi Barce- 
lonoje be jokio kliudymo.

ba, galima atskaityti, kiek-kd- 
ko praėjo nuo tada, kaip jo 
plaukai pradėjo plikti ir ruošk 
parę, ir priežastis puiki!

Kadangi kiekvienas, kuriam 
ruošiama parė, jau pirmiau vi
są pares procedūrą žino, negu 
kas kitas, todėl ruošiamajam 
parę, patartina gerai prisi
ruošti. Kuomet tave giminės, 
ar bile kas atsigabena į ruo
šiamą parę, tad, dėl didesnio 
nustebinimo savo parės daly- 

1 vių, imk ir apalpk, sudribk 
(jeigu toje vietoje nėra pur
vyno) ; galima truputį sudri
bus pagulėti, bet nelauk, kol 
svečiai ir viešnios, norėdami 
tave atgaivinti, pradės pilti’ 
šaltu vandeniu. Neduok pa
res svečiams šaukštukų,nei ša
kučių, nes kada jie pradės 
šaukštukais barškinti, kad tu 
pasibučiuotum, gali sumušti 
lėkštes, o tau tuomet reikės 
atsakyti. Lai svečiai ir viešnios 
sau valgo viską su nagučįais— 
kuomet ant stalo patrovos bus 
—jie nebadaus!

Taipgi iš kalno būk gerai 
.prisiruošęs su tinkama prakal
ba; jeigu pats negali prakal
bos pasirašyti raštiškos, pra-< 
syk kunigo ar vargamistro*.

(Tąsa penktam puslapyje) ■

Klausimai ir Atsakymai

ATSAKYMAS: •
Kiekviena iš 48 valstijų, 

Religi- nepaisant kiek gyventojųI X AUj7UWUXl v XYXUzXY VUlllVJU

turi, turi du Jungt. Valsti
jų senatorius. Taip, kadX\71XV7J^ MVz XX 1 J. UI 111 • J 1 UU. A A A X Į 7 , XYCAzkA

Madride bažnyčios skaitliu- Senatas susideda iš 9G se-l
gai lankomos, pagal patiki
mų korespondentų praneši
mus. Jeigu koks kunigas 
buvo sušaudytas arba įka-, stovais

natoriu.
Atstovų Butas turi 435 

narius, juos vadiname at-

nais. Kiek atstovų kiekvie
na valstija siunčia į Wash- 
ingtoną, priguli nuo to, 
kiek gyventojų yra valsti
joje. New Yorkas, kuris tu* 
ri daugiausia gyventojų1, 
turi net 45 atstovus, arb; 
kongresmonus; Pennsylv: 
nija, antra didžiausia vai. 
tiją, turi 34 atstovus; ku< 
met Arizona, Delawan 

! Vermont ir Wyoming tui 
Tik po vieną atstovą Nam< 
Pagal 1930 m. cenzą, y r 
vienas atstovas dėl kiekvic 
nų 280,000 gyventojų. *
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Why the Embargo Against 
The Spanish Republic Must

Be Li£ted--Now!

the

his 
To

First, Because a fascist Spain would be a direct and immediate danger 
to the independence and the democratic institutions of the Latin-American 
countries.

German and Italian propaganda is invading the republics of South 
America. The fall of the mother country, Spain, to fascism will be a 
springboard by which the fascist aims in this hemisphere may be'strengt
hened.

Second, Because a victory for Frartco would be a victory for Hitler and 
Mussolini and for the whole program of brutality and unreson which 
Nazi-Fascists have unleashed upon the world.

The Government of Spain is fighting a struggle for democracy. In 
every action Franco duplicates • and mimics Hitler and Mussolini,
support Franco against the Spanish people is to suport • fascism against 
democracy. The most immediate and effective means we have of prevent
ing the spread of fascist barbarism is in making possible a victory of the 
Spanish Republic.

Third, Because a fascist victory in Spain would most seriously jeop- 
pardize the remaining European democracies.

Central Europe is already under the heel of Hitler. A fascist Spain 
would dominate the Mediterranean. Democracy is deeply threatened in 
France. England is ruled by men who have more sympathy for the fascist 
axis than for democracy. Spain may decide whether Europe falls under 
the Iron Heel or whether it becomes democratic and free.

Fourth, Because our Embargo Against the Government of Spain is a 
clear violation of a specific treaty with Spain, of accepted principles of 
International law, and traditional American practice.

Spain is a recognized government that is friendly to the United States. 
The Embargo is playing into the hands of Franco by denying Spain the 
means by which she can defend herself against Italian invasion.

Fifth, Because the Spanish people who, for two and a half years have 
paid such a terrible price to maintain their independence and their lately- 
won freedom, do not deserve the treatement they have received from us 
and other democracies.

They deserve an outstretched hand of understanding and help. -How 
shall we answer to the future if we deny these brave and suffering 
people ^even elemental justice and fair-play? s

WHAT LIFTING THE EMBARGO WILL DO

It will destrqy the whole scheme of intervention in favor of Franco- 
Hitler-Mussolini which parades under name of Non-Intervention...... It will 
put new heart into the democratic people of Great Britain, France and 
other European countries, halting the retreat of democracy before an 
advancing ruthless Fascism... It will immensely strengthen the courage 
and morale of the Spanish people and their government. .. It will make 
it possible for the Spanish government to buy arms to defend her civilians 
against aerial bombardment, as well as to equip her armies with what 
they need to insure victory... By keeping Spain democratic 
avert a serious threat to the republics of this hemisphere.

it will
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VETE Z. TO GO ON SPEAKING TOUR
NEW YORK - NEW JERSEY SCHEDULE 

OF LINCOLN BRIGADE VET’S TOUR
Veto Zablackas, veteran of the Abraham Lincoln Brigade and 

active Lithuanian-American youth leader, will speak in the fol
lowing cities the next two weeks on his experiences as a soldier 
in the International Brigade and reason why the War in Spain 
is such tremendous importance to 
democratic and peace-loving peoples
JANUARY, 1939—

4th, Wednesday, Great Neck, N.
5th, Thursday, Jersey City, N. J.
7th or 8th, Baltimore, Md.
11th, Wednesday, Bayonne, N. J.
12th, Thursday, Paterson, N. J.
13th, Friday, Newark, N. J.
l|th, Saturday, Elizabeth, N. J.

All youth are urged to cooperate and make this speaking tour 
success and a means whereby Lith-American youth can leam

Lith-Americans and to all 
the world over.

a
the truth behind the daily headlines.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

Profs Hit at 
Dictatorships

— The American As- 
Uni versi ty Professors 

sharply today against 
regimes” that prevent 
for and diffusion of 
persecuting teachers

CHICAGO, 
sociation of 
struck out 
"totalitarian 
the “search 
truth" by
because of their "race, religion or 
political ideals."

Itj; resolution expressing "abhor
rence” at the tactics of totalitarian 
nations also expressed its sympathe
tic approvel of its collegues living 
"under such regime who even in 
apparent silence 
against the actions 
ments.”

The association
597 university and college professors 
from 523 accredited institutions 
throughout the United States.

are protesting 
of their govern-

repre^pnts 114,

haveSome African elephants 
brown tusks, some have rose-co
lored, and still others have black 
tusks!

YOUTH SPAN. WAR VET TO TOUR LITH 
COMMUNITIES AND SPEAK ON SPAIN

BROOKLYN, N. Y.—Lith-American youth will now have the 
opportunity of hearing a veteran of the Abraham Lincoln-Bri- 
gade in the Spain War explain the truth of what is now occur- 
ing in Spain. The Lithuanian Comm, to Aid Spanish Democra
cy announced last week that Vytautas Zablackas, Lithuanian

C. C. C. to Enroll 
50,000 in Jan.

The CivilianWASHINGTON.
Conservation Corps stated today it 
would enroll 46,949 juniors in the 
first of the 1939 quarterly replace
ment enrollments, Jan. 1 to 20. This 
is about a fifth of those applying. 
The war veterans to be enrolled 
number 3,365. The, greatest num
ber are from New Vork,- 4,917 ju
niors and 550 veterans. New Jersey 
will supply 2,010 juniors and 110 
veterans, Connecticut 1,152 and 54.

youth who has spent more 
than a year and a half in. 
Spain, is now going on a speak
ing tour of Lithuanian commu
nities.

All Lithuanian organizations 
in the cities Vete will visit are 
asked to organize special meet
ings and arrange for the great
est possible attendance at these 
meetings.
IMPORTANT FOR YOUTH

Student Convention Ends With Passing 
Of Resolution Demanding Peace

TAKE THESE ACTIONS—NOW
to President Roosevelt telling him why ycta

of 
of 
in

a resolu-which you are a member to adopt 
the Embargo.
conferences and mass meetings called to act

CONY, NEW YORK.—The Fourth Annual American Student 
Union Convention ended here last week with the passing of a 
vigorous peace resolution to rally America’s student body 
around a central program to halt fascist aggression.

The five-day deliberations®----------------------------------------
were climaxed &fte 
sion of problems ofx America’s 
peace and national defense by the 
adoption of this peace resolution, 
310 to 7.

Readers of the Laisve Youth 
Section and members of the 
L.D.S., choruses and other 
youth organizations, are, parti
cularly urged to cooperate and 
make this tour a success. When
ever necessary Vete will speak 
in English. Youth 
should arrange to 
greatest number of 
tend these meetings 
learn at first hand
war in Spain truly means.

All questions regarding Veto’s 
tour should be mailed to Anna 
Wagnis, 419 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.

groups 
have the 
youth at- 
and thus 
what the

a discus-

FAVOR FDR POLICY

revision of the present un-neutral 
Neutrality Act. Resolutions urging 
the United States to lift the em
bargo on Loyalist Spain, and a 
call for all organizations to make 
a concerted effort to aid the demo
cratic people of Spam were passed.

OUTLINE OF TOUR

Send a personal message 
want the Embargo lifted.

Ask every organization
tion asking for tne lifting

Initiate^and^participate
on the Embargo.

Join other citizens in asking that your radio station carry a broadcast 
on this subject.
i Write Tetters to newspaper editors.

Telephone or write ten (or more) of your friends asking them to send 
a message to the President.

Write or visit your congressman and senators and let them know how 
you feel.

Come to Washington for the National Lift the Embargo Conference 
on Monday, January 9.

And remember:
THE EMBARGO AGAINST THE SPANISH REPUBLIC MUST BE

LIFTED—NOW!

LEADING MOVIE STARS BACK PEACF 
AND DEMOCRACY CONGRESS IN WASH

HOLLYWOOD. — Democracy has been taken too much for 
granted, according to Melvyn Douglas, famous picture star, who 
called upon all friends of democracy to participate in the forth
coming American Congress for Peace and Democracy which 
convenes in Washington, D. C., January 6-7-8.

“I am hoping that the Arne-®----------------------------------------
rican Congress for Peace and 
Democracy may be one more 
means of revitalizing the inter
est of the American people in 
their democracy,” Mr. Douglas 
said. “This nation must experience 
a rebirth of belief in the democratic 
processes both on a political and 
economic scale if we are to progjffcss 
as a nation. It is in such conven
tions of the people as this Congress 
that we can hope for a reawakening 
in America.

"The economic strictures which 
weigh so heavily upon democracy 
must be remedied if advance is to 
be made on the political scale. So 
long as one third of the nation is 
greatly underprivileged it is difficult 
to see how they may function de
mocratically. This fact troubles all 
of us who believe in the democra
tic processes. I am sure that the 
Congress will give due consideration 
to this pressing question. I am sure 
it will help to awaken the American 
people to their responsibilities, to 
the true meaning of democracy.”

As a leading spokesman for the 
liberal and progressive artists of 
the motion pictures colony, Mr. 
Douglas’ statement is seen as espe
cially significant, expressing the 
growing Hollywood movement to 
"make democracy work.” This mov
ement culminated in the formation 
of a Motion Pictures Democratic 
Cornmittee, composed of over 1500 __  ______ ........... ................ _1
leading stars and writers as well as American Medical Corps in Spain’

■ and veterans of the Abraham Lin
coln Brigade now in New York will 
take part in the program.

ing to Mr. Douglas, Hollywood will 
be represented by 
headed by Edward 
well-known artist, who bears cred
entials from the Hollywood Anti
Nazi League. Other 
Hollywood people will take part 
the deliberations.

a^—delegation 
Biberman, the

“She never took a lesson.”

Mass. LDS Starts 
Bowling League

Tut! Tut! Fewer 
Football Cheers!

The Roosevelt "Good Neighbor 
Policy” was upheld by the huge 
vote of the convention.

"Our efforts,” the resolution read, 
"to have democracy adequately 
serve human needs in the United 
States cannot be divorced from 
efforts to achieve and strengthen 
democracy throughout the world. 
Vigorous leadership by the Ameri
can democracy is more necessary 
than ever after Munich."

Three parts of the resolution 
caused longest debates: the section 
on the A. S. U. attitude to Ame
rican armaments, that on the 
Reserve Officers Training Corps 
and the just-announced Federal 
program for training student pilots 
in the colleges.

The A. S. U. voted to urge mul
tilateral disarmament to "be achiev
ed when nations act in concert to 
reestablish a climate of ‘ security, 
friendship and peace.” Cooperation 
with the democratic-minded mem-1 
.---- of the rqtc was urged as

as making ROTC optional only.
AID TO VICTIMS

Emphasizing the need for a 
foreign policy that will distinguish

Consumer Hints
Durham Duplex, Gem Micromatic, 

Gillettes, Valet Autostrop, Schick, 
or \Rolls—whatever style of razor 
youxise, you can probably inprove 
your shaving if you wet your beard 
thoroughly with warm water, wash 
your face with soap and water and 

I follow this with 2 or 3 minutes of 
vigorous lathering. When you shave, 
draw the razor diagonally across 
your face to give a partly slicing 
stroke, rather than a straight up 
and down.

The first two weeks of Jan
uary will be spent by Vete in 
visiting various cities in New 
York and New Jersey. From 
January 16 to 21 he jwill tour ' 
Connecticut. The date on which 
communities _are to arrange^ 
meetings will be announced 

Valaitis of the ALDLD 
District, 
two weeks during Feb-

bel's 
well

are higher if you use 
razor instead of a
Consumers Union’s 

on razors and razor 
Most of the Gem type 
than the Gillette type,

Blade costs 
a Gem type 
Gillette type, 
latest study 
blades shows, 
cost no more
but lasted only about half as long. 
The only exception found was the 
Gem single-edge blade. This blade 
gave about twice as many 
as other single-edge blades, 
cost was also double.

shaves 
but its

that aCU,’s shaving squad found 
slightly closer shave could be obtai-

techriicians and studio employees, 
pledged to support progressive gov
ernment.

Members of the Committee are 
taking a great interest in the 
forthcoming American Congress 
for Peace and Democracy, accord-

Third
For __ ____ ____o __

ruary Vete will speak in fifess- 
achusetts and Maine. The dates 
on which he will speak in * 
various cities will be announc
ed from time to time in the 
Laisve Youth Section.

between the aggressor nations and j ned with the Gem type razors, but 
the victims of aggression, many'the Gem showed a greater tenden- 
students urged to press ior the cy to cut the face.

atPHILADELPHIA. Cheering 
football games does as much dam
age; to the larynx as 
hammer would do to 
violin, Dr. Chevalier 
today.

Speaking to the
Candle pins will be used Medical Students, the 

in the games and the’highest team specialist remarked: . 
total will be the winner.

Tony Vasaris, of the

MONTELLO, Mass.—The Massa
chusetts LDS State Youth Council 
is sponsoring a pin tourney which 

prominent will begin January 14th. A beautiful 
trophy is the prize for which the 
teams will vie. The teams are to Ue 
composed of three boys and three 
girls who are good standing LDS 
members.

in

a wielded
a Stradivarius
Jackson said CONVERSATION PIECEJ

“Lift the Embargo” 
Rally In N. York Jan. 5

Association of 
bronchoscopic

A "Lift the Embargo" mass meet
ing to dramatize the drive for lift
ing the. embargo on Spain, will be 
held at Mecca Temple on Thursday 
evening, January 5th, for the be
nefit of the Medical Bureau and 
North American Committee to Aid 
Spanish Democracy and Friends of 
the Abraham Lincoln Brigade.

Speakers at the meeting include 
Louis Fischer, internationally fa
mous journalist, who has just re
turned from Spain; Dr. Edith Sum
merskill, British Labor Party Mem
ber of Parliament, recently elected 
on an anti-Chamberlain platform; 
Lt. Colonel John Gates, Political, Mar. 11—Montello 
Commander of the Abraham Lin-j Lowell at Worcester.

1 "The next time you go to a 
Council’s f00tbaii game you take a trained 

Sport Committee, released this LDS bull to do the roaring instead of 
Bowling schedule last week:

Jan. 14—Montello at Lowell;
South Boston at Stoughton.

Jan. 28—Stoughton at ‘Worcester;
Lowell at South Boston.

Feb. 4—South Boston at Mon
tello; Worcester at Lowell.

Feb. 11—Montello at Worcester;
Lowell at Stoughton.-įj

Feb^l 8—-Worcester^ at South Bos- difficult for the employer to hire 
strikebreakers, although often he 
obtains police aid to rout the sit
downers. Time, food and health 
problems can play into the em
ployers’ hands. Time, determination 
and strong union spirit can win, 
an$i have won, demands of the 
workers.

And shall we talk of death in this house 
whose only sound of breaking 
is the shattered glass of wine fallen from the swollen hand

•A bouquet to the chap who sug
gested "Streamline the LDS in 
1939" as a suitable New Year’s 
resolution for all youth leaders in 
the Association...

ton; Stoughton at Montello.
'’Feb. 25—Lowell at Montello;

Stoughton at South Boston.
Mar. 4—Worcester at Stoughton; 

So. Boston at Lowell.
Mar.

Lowell
11—Montello at So. Boston; 
at Worcester.
11—Montello at So. Boston;

cominanaer oi rne ADranam jum-, 
coin Brigade; and Major Milton' Mar. 
Wolff of the Washington-Lincoln Stoughton at Lowell.
Battalion. The two latter are ve-1 Mar. 25—South Boston at Wor- 
terans of the Spanish war who have cester; Montello at Stoughton, 
just returned from Spain.

All veterans of service with the

18—Worcester at Montello;

PIN TOURNEY RULES

Honey was sometimes used 
a substitute for soap among 
early settlers of the Ozarks.

I shouting yourself hoarse.”
I ’ ________________________

SITDOWN . . A paralysis of 
work, as opposed to a walkout form 
of workers’ protest. Sometimes 
called a stopage, a folded-arms or 

' a stay-in strike. The workers oc
cupy the shop but refrain from 
working. This procedure makes it

Good standing LDS members 
(three girls and three boys) on 
each team. Bowling Candle pins to 
be used. The total of each player 
to determine the winner of the 
match. Highest team total will be

most
In re

SHARECROPPER . . T1 
serflike of tenant farmers^ 
turn for occupancy of land, credit 
for seed, credit for, or use of, tools 
and possibly livestock, the share
cropper gives largest share of what 
he produces to the landowner. The 
nature of his crop is frequently 
dictated by the landowner, whose 
representative usually keeps the 
books, so that the result of the 
sharecropper’s labor is bare exist-as

the( the winner of the tournament and ence for him and his family and 
the trophy. all else to the landlord.

How shall we play host to him 
who has only seen the butler’s barred eye 
and heard the spurious "not in"

We who have received nothing but laughter, 
fortressing ouU-rpind against sorrow, paying 
the years’ toij in luxury tax, 
how shall we Vet? what artifice employ?

The old excuse will not stand up; no sho^T 
accept the cancellation, please the customer 
because the new apparel
tallies not with the mind’s momentary whim; 
nor will an eager extra stand in z 
and wire the folks about the part she got.

Say! what killjoy began this talk?
Perhaps the wine has made us feel this way?
But you’ve forgotten what you’ve learned at school: 
never argue with a fool
or when your knowledge of the subject is incomplete.
Let us rather talk of horses
and a first night on Broadway
and how like birds we are: each winter season 
sees us going south.
Diggers alone must die:

they have grown used to darkness.
And builders too,

they
Yes, our
Must we

have fashioned tombs.
knowledge of the subject is incomplete, 
be impolite? Offend our host?

—M. Lunin.

•Bravo for the Liaudies Teatras 
once more! This time for the plan
ned presentation of a scene from 
Irwin Shaw’s dramatic play. "Bury 
the Dead" — in Lithuanian!.....

•We see in the "Daily News” 
that Lochinvar Goebbels has been 
badly thrashed—over a woman, of 
all things. While it is true we often 
entertained the hope that he and 
Hitler would fall down a long flight 
of stairs, we never thought nt pos
sible that a pretty woman’s smile 
was so powerful that it could black
en Goebbels’ eyes, 
bruise 
teeth.

cut his head, 
him and extract of one his 

Ah well, we live and learn...
methodist church in Dunellen, 
has engaged a professional

•A
N. J.
lecturer for four taikę on romance. 
The first one, for the good people 
in New. Jersey, will be on "Dates 
and Dating".....

•Five hundred million herrings 
were eaten in Great Britain last 
year, so the statistics say. Consider
ing Chamberlain's part in the Mu
nich deal we say positively thąt 
they were hot red herrings...

•Friday was the centenary of the 
WCTU’s founder’s birth and all the 
members of this venerable organiza
tion drank a toast tb her memory. 
The toast was drunk, by the way, 
in milk, water and fruit juice.,.
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kas savaitė. Kadangi tas buvo perdaug neparanku, jis 
: susivyniojo savo šieniką į pundą ir pasiėmė su savim, o 
| vienas iš dirbusių drauge su juomi nurodė tūlą lenkų

(Tąsa)
Taigi jiedu leidosi per dirbtuves ir, praeinant,^Jur

giui teko tokias pastebėtinas regyklas matyti, kad jis,. v , .. , -v .
net išsižiojęs žiūrėjo. Jis nežinojo, ar įprastų dirbti to- ,uvr. Sa^jo pergulėti ant grindų, uzsimo-
kioje vietoje, kaip ši, kur oras virpėjo nuo baisaus ba-; amas esin}^l centų uz naktj. Užkąsti jis gaudavo 
ladojimo, o švilpynės spiegė visuose šonuose, duodamos 
žinoti, kad reikia apsisaugoti; kur nedidelis lokomoty
vas tiesiog bėgo ant jo, o iki baltam įkaitinti plieno 
šmotai, šnypšdami, švilpė pro jį. Darbininkai visur buvo 

. pajuodę, apnešti suodžių, su įdubusiomis akimis, išdžiū
vę; jie įdirbo su neišpasakytu įtempimu, puldamiesi tai 
vienur, tai kitur ir niekados nepakeldami akių nuo savo 
darbo. Jurgis laikėsi savo vado, kaip nugązdintas vaikas

- nešiotės, ir kuomet tas pasišaukdavo tai vieną, tai kitą 
bosą, paklausti ar po juomi nebūtų vietos paprastam 
darbininkui, jis dairėsi aplinkui ir stebėjosi.

Jį nuvedė prie Bessemero pečiaus, kur dirbamos plie
ninės lentos. Tai buvo bonies pavidalo budinkas, teat
ro didumo. Jurgis stovėjo ten, kur, jei tai būt teatras, 
būtų balkonas, ir prieš jį, ten, kur būt estrada, jis matė 
tris milžiniškus katilus, užtenkamai didelius, kuriuose vi
si velniai galėtų virtis savo sriubą, pilnus kažin ko tai to
kio baisiai baltai šviečiančio, burbuliuojančio ir besitaš
kančio,—gargaliuojančio, tarytum ten, viduj, vulkanai 
veržėsi. Jei kas norėjo čia susikalbėti, turėjo smarkiai 
šaukti. Skysta ugnis išsikeldavo iš tų katilų ir išsiskleis
davo žemyn, kaip bombos. Bedirbą ten vyrai atrodė nie
ko nepaisą ir dėlto Jurgis nusigandusiai stebėjosi. Tuo
met švilpukas sušvilpdavo ir pasirodydavo inžinas su 
pilnu kaž kokios medžiagos vagonu pylimui į vieną tų 
katilų. Paskui kitas švilpukas pasigirsdavo ir pasirody
davo kitas vagonas ir staigiai be jokio perspėjimo, vie
nas tų milžiniškų katilų pradeda kilti, ir svyruoti, ir 
leistis žemyn, liedamas laukan švilpiančią, baisiai gar
galiuojančią liepsną. Jurgis traukėsi atgal didžiausiam 
išgąsty j, nes jis’ manė, kad tai įvyko koks nelaimingas 
atsitikimas. Jis matė puolant žemyn, baltos liepsnos di
delį stulpą, saulės šviesa akinantį ir griūvantį žemyn, 
tarytum milžiniškas medis miške. Daugybė kibirkščių 
pasileido per visą budinką, uždengdamos viską, nepri- 
leisdamos pamatyti jokio daikto. Ir tuomet Jurgis, pro 
rankų pirštais uždengtas akis, pamate bėgančią n; kati
lo tarytum gyvą, judančią ugnį, bu-.tą t it u, 
kokio, tarytum, ant žemės niekur nėra. Virs los ugnies 
matėsi laumės juostų, mėlinomis, raudonomis ir gel
tonomis šviesomis, tačiau pati liepsnos banga buvo balta. 
Ji liejosi kaip iš sfebūklingų sričių. Tokį dąlyką tik 
pamačius, nepaprastai sujudo .Jurgio siela ir jo mintys 
persipildė keisčiausiais prisiminimais apie tolimus kraš
tus, kur grožė ir teroras randasi. Tuomet didysis katilas 
svyruodamas grįžo atgal, tuščias, ir Jurgis džiaugėsi 
pamatęs, kad rjįekas nebuvo sužeistas, ir šc’-č ” • *;s! ui 
savo

Jiedu perėjo p e? keletą dirbtuvių, ir 
tarpina, ir kur štangas kočioja, ir kapoja jas,

Aplinkui ir viršuj gigantiškos mašinos lekiu j-. 
žiniški ratai sukosi, dideli kūjai daužė, keliaują krainai 
spiegė ir čerškė virš galvų, geležinėmis rankomis grob- Lietuvos i 
darni nuo žemės savo geležines aukas. Tai buvo tarytum ninku 
žemės centre, kur laiko mašinerija besisuko.

Taip einant iš vieno skyriaus į kitą, jiedu'pagaliau 
įėjo ten, kur dirbo plienines šėnis; Jurgis išgirdo švilp
telėjimą užpakalyje savęs, pašoko į šalį ir pro jį prabėgo 
vagonėlis su įkaitintu iki baltam plieno šmotu, žmogaus 
didumo. Veikiai pykštelėjo, vagonėlis sustojo, šmotas 
nusivertė žemyn, kur jį pagriebė mašinos ir įstūmė į 
didelius volus. Taip einant iš vienos mašinos į kitą, tas 
plieno šmotas, pasirodo kaip ilgas raudonas žaltys, o 
kaip jis šmėkščioja per volus, sakytum, kad jis gyvas. 
Įr taip kočioja mašinos viena po kitos, kol šėnis pajuosta 
ir atšala ir tada reikia tiktai galus nukirsti ir ištaisyti 
ir jau galimą vežti ant geležinkelio.

Ten, kur tos šėnys išeina, Jurgiui pasitaikė proga 
darbą gauti. Ten jas reikia vartyti geležiniais buomais 
ir bosas galėjo dar vieną darbininką priimti. Taigi jis 
nusivilko ir tuojau pradėjo dirbti.

K Jam imdavo dvi valandas nuvažiuoti į darbą ir tiek 
pat parvažiuoti ir pravažinėdavo dolerį dvidešimts centų

i karčiamose prie gėrimo, o šeštadienio vakare važiavo 
namon, su šieniku ir su viskuo, ir didesnę savo pinigų 
dalį parveždavo namiškiams. Elzbietai labai gaila buvo, 
kad jis taip susiriktavo, nes ji bijojosi, kad jis gali 
įprasti gyventi be jų, o vieną kartą savaitę j parvažiuoti 
neužtenka savo kūdikį pamatyti, bet kitaip nebuvo ga
lima sutvarkyti. Plieno fabrikuose juk nebus progos 
gauti darbą moteriškei, o Marė jau buvo ganėtinai pa
sveikusi ir ramindavo save vilčia vėl gauti darbą kur 
nors jarduose.

Į savaitę laiko Jurgis apsiprato su dirbtuvės baisu
mais. Jis greit pramoko, kaip darbe pasielgti, negirdėt 
dundėjimo ir pyškėjimo. Neišpasakyta baimė, kokia bu
vo iš pradžių, išnyko, ir jis pradėjo nieko nepaisyti ir 
visai nesisaugoti, kaip ir kiti darbininkai, kurie mažai 
paisė apie save, uoliai užsiėmę savo darbu. Tai yra pa
stebėtinas dalykas, žmogui pamąsčius apie tai, su kokiu 
rūpestingumu tie žmonės atlieka savo darbą; jie jokios 
naudos iš to neturi, gauna užmokėti už valandas, ir nieko 
daugiau negauna už rūpestingumą. Jie taip pat žinojo, 
kad, jeigu bus kada sužeisti, juos, numes į šalį ir jie 
bus užmiršti, o visgi jie skubino, .nepaisydami pavojaus, 
kad tik atlikti greičiau arba daugiau, nors gana dažnai 
jie labai rizikuodavo. Ketvirtą dieną tenai dirbdamas, 
Jurgis, matė, kaip žmogus, bandydamas perbėgti skersai 
šėnis prieš ateinantį vagoną, paslydo ir vieną pėdą jam 
sutriuškino; o pirmiau negu ten išdirbo tris savaites, 
jam teko pamatyti dar baisesnį atsitikimą. Ten buvo visa 
eilė mūrinių pečių, kuriuose tarpindavo plieną ir pro 
plyšius kitur baltai žibėdavo. Kai kurių šonai buvo pa
vojingai išsidavę, vienok žmonės dirbo aplink juos, ne
šiojo mėlynus akinius, pečius atidarius. Vieną rytą, 
Jurgiui praeinant, vienas pečius trūko, ir apliejo du 
darbininku ištirpusiu plienu. Kada jie gulėjo, rėkdami 
ir raitydamiesi iš skausmo, Jurgis puolėsi gelbėti juodu 
ir kaipo išeiga to, vienos jo rankos delno visa oda nu- 

! simove. Kompanijos daktaras apraišiojo ranką, bet jo
kios kitos padėkos jis negavo, o be to, aštuonias dienas 

I negalėjo į darbą išeiti, taigi ir užmokėti už jas negavo.
(Bus daugiau)

£

r !

Karo S. Alabian su žmona— 
tų, pribuvusių šion šalin statyti SSSR pavilijoną Pa
saulio Parodoj, New Yorke.

C-

t

sunkiai su- 
ir šiaip su
er svečiai li-

Grigūnaite 
mašina

" .. ~~_T~
vo mašina pasiimti svečių iš 
Bostono. Svečius pasiėmus va
žiavo į namus, bet kelias buvo 
labai slidus, ant gatvės kam
po besisukant mašina slydo 
ir atsimušė į gatvekarį. N. M. 
Grigūnaitė likosi 
žeista per koją 
trenkta smarkiai, 
kosi sveikutėliai,
paguldyta ligoninėn, 
patalpinta Į garadžių dėl su- 
taisymo, o svečiai • atvažiavo 
gatvekariu-busu pas Grigūnus 
į Nprwooda.

Draugams Grigūnams buvo 
nelinksmos Kalėdos, o labiaus 
Grigūnaitei. Nellie Grigūnai
tė yra Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3 k p. narė. Lin
kime pasekmingai sugyti.

—o—
Per Kalėdas viename kliube 

airių tautybės vyras, beger- 
damas drinksą, mirė ant vie
tos. Vyras buvo tik 37 metų 
amžiays, svėrė 220 svarų, šir
dis sustojo plakus.

“L.” Reporteris.

Tientsin. ■— Chinas nušo
vė vadą Chinų Prekybos 
Rūmo Wanga Chu-lin, 80 
metų, kaip japonų sėbrą.

Darbininkų Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar r

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
ventųjų ir tt.

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

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

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

GARSINKITE^ "LAISVĖJE
Tel. Evergreen 7-2875 L-1870

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Easton, Pa

šviesą.

u. Laisves” Bazaras Bus Keturias Dienas
Vasario 10, 11, 12 ir 13 February

ir

Per ke- 
sveikas,

Philadelphia, Pa. — CIO 
ir Darbo Federacijos unijos 
ruošia demonstracijas prieš 
pirkinių taksų pakėlimą 
nuo 2 iki 3 procentų.

V

ligoninėj. O po 
daryti antrą ope- 

sykiu nebuvo gali-
Todėl Plioplis tu-

New York, gruod. 30.— 
Per gaisrą Hotelyj Lido 
sudegė vienas įnamis.

Iš Drg. Bimbos Prakalbų
Gruodžio 18 d. čia buvo 

;• ugtos prakalbos per LLD
I.Hopą. Kalbėtojom buvo 

■ . Limbą, kuris pasakė la- 
«. turiningą prakalbą, palie-

■V*

Laike švenčių kiekvienas turime pagalvoti, ką duosime “Laisvės” 

bazarui. Labai bus reikalinga piniginių dovanų bazarui, nes padaryti 

bazarą turtingu ir įvairiu daiktais, reikės dapirkti daug daiktų.

Prašome nesivėluoti su dovanomis bazarui, nes iš anksto turime ži

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

gaminate ką nors naujo ir interesingo tuojau apie tai pranešti.

Norwood, Mass.

—o—
Nellie M. Grigūnaitė, ner

šė, sunkiai susižeidė ir dabar 
guli Dorchester ligoninėj. 
Gruodžio 25 d. važiavo su sa-

V'' zv>

b abelną pasaulinę situa-’MBurn. 
plačiau apsistodamas ant 

ir Amerikos darbi- 
problemų. Klausovai 

' pasitenkino kalbėtojo dėsty- 
■ mais, kas parodė gausybę 
klausimų prakalboms užsibai
gus.

žmonių turėjo būti dau
giau, nes kalbėtojas plačiai 
žinomas, ir prakalbos buvę 
gerai išgarsintos . Tie, kurie 
neatsilankė, praleido puikią 
progą išgirsti įdomią kalbą, ir 
turėtų gailėtis neiŠgirdę d. 
Bimbos patiektų faktų. Ta
čiau prakalbos nusisekė pui
kiai, kaip iš moralio, taip fi
nansinio atžvilgio, nes kada 
pirmininkas, d. Senkevičius, 
paprašė paramos lėšų paden
gimui, taipgi aukų Lietuvos 
politiniams kaliniams, aukau
ta gausiai, net $12 sumesta, 
kas šiuo bedarbės laiku yra 
gana stambi suma.

Aukavo šie draugės ir drau
gai: po $1, L. Tilvikas, E. 
Stankienė, R.zStančiukienė ir 
V. J. Stankus. Po 50 centų— 
M. Tilvikienė, M. žasinienė, J. 
Palilionis, J. Mikolaitis, S. 
Urba, J. šlapikas, ir V. J. 
Senkevičius; M. Pabijonienė 
30c; po 25c— S. Šarkis, B. 
Urbienė, B. E. Senkevičienė, 
F. Bačkis, S. Meison, F. Ur
ba, P. Lukauskas, P. Prane
vičius, C. Arman, O. šlapikie- 
nė, M. Urba ir M. švegždienė. 
Smulkiais surinkta $1.70. Vi
so $12.00. Ačiū visiems au
kavusiems. Apmokėjus išlai
das, dar liks keletas dolerių 
ir politiniams kaliniams.

Draugas Bimba atnaujino* 
keletą “Laisvės” prenumera
tų, ir parduota kiek literatū
ros. Eugenija.

Drg. Juoz. Plioplis, iš Peru, 
Me., Norwoodo Ligoninėj 
Drg. J. Plioplis, seniaus gy

venęs Norwood e, buvo pradė
jęs. nesveikauti ir ėjo ant ope
racijos, kurią padarė Dr.

Po pasekmingos opc^ 
racijos jautėsi gana gerai. Pa
gijęs išvažiavo į Me. valsti
ją ir pasipirko ūkį Peru, Me., 
netoli Rumford, Me. 
turis metus jautėsi 
bet paskutiniu laiku vėl pra
dėjo jaustis prastai. Maine 
valstijos daktarų buvo ištirtas 
ir atsiųstas j Norwooda pas 
tą patį daktarą-specialistą. Dr. 
Burn ištyręs t pripažino reika
lingą operaciją ant vidurių, 
bet liga visai kita, negu buvo 
keli metai atgal.

Operaciją padarė gruodžio 
24 d., 1938, ir drg. Plioplis 
jaučiasi gerai. Daktaras pa
sakęs, kad reikės išgulėti apie 
5 savaites 
tam reikės 
raciją, nes 
ma atlikti.
ri kentėti skaudžiai ir ilgai.

Drg. Plioplis yra pažangus 
žmogus, senas “Laisvės’’ skai
tytojas, ALDLD narys ir na
rys keleto pašelpimų draugi
jų *Rumford, Me. Norwoodo 
Literatūros Draugijos 9 kp. 
nariai ir narės, draugą Plio- 
plį galite aplankyti Norwoodo 
ligoninėj šiomis valandomis: 
nuo 2 iki 3 dieną ir nu 3 7 iki 
8 vakare. Leidžia ant sykio 
po du lankytojus.
> Sykiu, su Pliopliu buvo 
draugė Plioplienė, bet kadan
gi po pasekmingos operacijos 
Plioplis jaučiasi gerai, tai 
draugė Plioplienė grįžo į Pe
ru darbuotis ant ūkio, prie na
mų. “Laisvės” Reporteris lin
ki d. Pliopliui kuo greičiau
siai sugyti.

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtines 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

You will he surprised when you sec our 
New Large Headquarters. *

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

Dienraščio "Laisves" 
DA7ADAC BAZAnAS

ji Didžiausia Proga Pigiai Pirkti
1‘ GERUS DAIKTUS

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

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas.

Bazaras Bus Laiko mas Nau joje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

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

DIDELĖ IR PUIKI SVETAINE

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarę



An/radienis, sausio 3, 1939 LAISVE Penktas puslapis

Conn. Valstijos Lietuviai, Išgirskite Gyvą 
Žodį iš Ispanijos Sugrįžusio V. Zablacko

Šis jaunuolis kovose su fa-1 Penktadienį, 20 sausio, New 
šistais dalyvavo metą ir pu- r>*,u - 
sę. Jis daug naujo pasakys, 
kaip demokratiniai Ispanijos 
žmonės veda karą prieš Hit
lerio ir Mussolinio įsiveržė
lius.

Dienos nuskirta prakalbom 
sekančios:

Pirmadienį, 16 saus., Bridge- 
porte.

Antradienį, 17 
Haven’e.

Trečiadienį, 18 
terbury.

Ketvirtadienį, 
Torrington’e.

Britain’e.
šeštadienį, 21 sausio, Hart

ford’e.
LLD kuopos skubiai rengki- 

te prakalbas, tuojau paimda- 
mos dėl jų svetaines. Jei rei
kalas, arba kur galima, susi
tarkite su kitataučiais žmonė
mis ir bendrai vykdykite pra
kalbas.

tiesiog tas neleistina.
Nors konferencija ir buvo 

neskaitlinga delegatais, bet 
visgi padarė gerų tarimų, ku- 
Tie vėliau pasirodys spaudoj. 
Išrinko naują komitetą, į ku
rį įėjo net 4 dr-gės moterys ir 
visos naujos, o ypatingai sma
gu atžymėti, 
įėjo ir viena 
Radzevičiūtė,

kad į komitetą 
jaunuole, dr-gė 
wilkesbarriete.
Rumboniškis.

ŠYPSENOS
sausio, New

sausio, Wt(

19 sausio

Pasitikime tą didvyrį, demo
kratijos gynėją, su didžiausiu 
ūpu.

ALDLD 3 Apskr. Sekr.,

Hudson, Mass Scranton, Pa

ir lai jis ar ji tau sufliorau- 
galima net pasipraktikuo- 

k e lėtą kartų prieš parę 
prakalba. Prakalba turi

Nusižudysiu, jei negausiuAuka Ispanijos Kovotojams
Gruodžio 18 d. L. P. Kliu-'darbo bėgyj dviejų savaičių,” 

" ’ susi- rašo laišką tūlą mergina 
span- “Scranton Tribune” dienraščio 
svar- redakcijai, bet nepasirašo, kas 

|ji yra. “Du metai, kaip jieš- 
darbo, bet aš, tur būt,

bas turėjo savo metinį 
rinkimą. Reikia būtinai 
doj pažymėti nekurtuos 
besnius dalykus.

Iš komitetų bei komisijų ra
portų pasirodė, kad Lietuvių 
Piliečių Kliubas per metus 
yra daug prisidėjęs su fi- 

. hansais geriems tikslams. Ir 
Šiame susirinkime tapo paau-1 
kotą $2.50 dėl T. Mooney. 
Tai Kalėdų dovana nuo mūs.

Namo taisymo komisija ra
portavo, kad vidus svetainės 
jku užbaigtas taisyti. Dabar 
kas kokius parengimus kokia 
draugija norės 
gauti svetainę, 
kaštavo kliu bu i 

„ tūkstančių dolerių.
pažymėti, kad mūsų kliubas 
priguli prie Massachusetts 
Rliubų Sąryšio, kuriam vado-1 
vauja advokatas Kalinauskas 
ir šalna.- Tai tikrai tautinin
kų, bei biznierių organizacija, i 
kuri sakosi būk kovojanti dėl 
darbininkų reikalų. 'Mūsų 
kliubo komitetas juos pusėti
nai tarkuoja laike suvažiavi
mų.

Taipgi tapo išrinkta nauja 
kliubo valdyba 1939 metams. 
Valdyba išrinkta beveik iš tų 
pačių draugų, išskyrus vieną 
kitą. Po ilgo susirinkimo L. 
P. Kliubas turėjo parengęs 
savo nariams gerus pietus. Vi
siems bebaliavojant, tapo pri
siminta apie amerikiečius ko
votojus Abrahomo Lincolno 
Brigados, kurie jau grįžta iš 
Ispanijos, kuriem labai reika
linga finansinė 
yra pažymėta 
kavo nemažiau 
kavo sekamai: 
$1, po 50c, J. 
Aleksandravičienė;
G. Šidlauskas, J. Jaskevičius, 
Ch. Urbonas, A. Vaitekūnie- 
nė, I. Morkūnas, M. Perednis, 
A. Yokšis, J. Sebeika, B. Woo- 
das, F. Grybas. Viso su smul
kiais surinkta $6.17.

Po užkandžių tapo persta
tytas adv. A. Yokšis pasakyti 
savo kelionės įspūdžius, * kada 
jis važinėjo po Europą, taip 
ir Lietuvoj. Jaunuolis užbai
gęs advokato mokslą, turėjo 
progą susipažinti su platesniu 
pasauliu. Lietuvoj, kas tu
ri pinigų, tam gerai gyventi. 
Bet katras neturi, tas nemato 
šviesios' dienos, tik skurdą nuo 
šviesos iki tamsos. Paskendę 
darbe, per daug apkrauti val
diškais mokesčiais, 
tu vos valdonai iš 
minta. Klimatas 
bet nėra laisvės.
taip protaujantį žmogų per
sekioja, apšaukia bolševiku, o 

>askiaus į kalėjimus sodina, 
lusijoj, sakė, kultūra yra 
ukŠČiaū pakilus. Abelnai 
no ant, Rusija per kelius mė
lis atsistos ant aukščiausio 
kultūros laipsnio.

Ktiopos Korespondentas.

rengti, galės 
Pataisymas 
apie porą

Turiu dar

jokio darbo, 
vilties šiame

didlapio re-

i kau
jau visai be laimės, nes nie
kur negaunu nė 
ir jau nustojau 
pasaulyje.”

Kapitalistinio
dakcija, žinoma, graudžiai su
ramino ir dar padrąsino, jog 
šis - pasaulis pilnas progų, tik 
reikia jieškoti ir turėti kan
trumo ir vilties, žinoma, kad 
yra progų, ir tų progų yra 
gana daug ir visokių. Bet ne
laimė, kad kapitalistinėje sis
temoje ne visi tomis progomis 

* gali naudotis, bei turi .laimės 
jomis naudotis. Ir tokių belai- 

i mių mergelių kapitalistinėse 
| šalyse yra milionai. Tačiau, 
tokiuo keliu, kaip kad toji 
mergelė žada išrišti savo “lai
mę,” irgi negalima ir visai ne
sąmoninga.

Galima nustoti vilties gauti 
darbą, bet negalima nustoti 
vilties kovoti už savo būvio 
pagerinimą bei laimę gyventi. 
Tokius žygius papildo tik ne
sąmoningi ir bailiai žmonės; 
žmonės, kurie nenori pažinti 
klasių kovos ir bijosi kovos. 
Tokie tankiai pasirenka savi- 
žudystės, o ne kovos kelią. Bet 
tai klaidingas kelias.

(Tąsa iš 2 pusi.)
Jeigu pats negali skaityti tos 
prakalbos laiko pares, duok 
savo žmonai ar svočiai, ar svo
tui 
ja; 
ti 
su
būt pritaikyta ir publikai ir 
momentui: jeigu kviečiama į 
parę daugiausia tokie, kurie 
bijosi politikos—išdrošk jiems 
prakalbą apie arklių, šunų 
lenktynes, apie bolės žaidimo 
svarbą ir taip toliau. Jeigu 
publika susideda iš katalikų-— 
gali jiems net ir iš maldakny
gių šmotelius pacituoti.

• Jeigu laike pares pasitaiko 
kam truputį per normą paė
mus valstybines susirgti—ge
riausia iškišai galvą per lan
gą, būk tai tyru oru norėda
mas pakvėpuoti, ir tuomet 
“lupk ožius” kiek tik tavo 
sveikata neša. . .

Tikiu, kad mano nuoširdūs 
patarimai bus išbandyta, ir 
mano triūsas nebus už dyką.

Pasilieku pilnas nodziejaus,
Dzūkelis.

mo Lietuvai palaikyti nepri
klausomybę ir atsteigti pilną 
demokratiją.

Svetainės statymo komisija 
išdavė platų ir pavyzdingą 
raportą. Paaiškėjo, kad vi
sos progresyviškesnės draugi
jos ir kitos įvairios organiza
cijos dedasi su paskolomis. 
Taipgi turi gražių pasekmių 
ir iš pavienių.

žinoma, buvo gražus pavyz
dys, kai pačiam susirinkime 
suplaukė .paskolomis apie $1,- 
600.

Man teko sužinoti, kad kle
bono kontroliuojamos draugi
jos atsisakė duoti paskolas. 
Tai dabar kliubiečiai ir visi 
kiti geros valios lietuviai tu
rėtų suprasti, kas ir kokiais 
išrokavimais yra priešingi įsi
gijimui naujos svetainės.

Reikia duoti kliubiečiam 
kreditas, kad jie jau pajėgia 
suprasti savo reikalus. Pra
ėjusiam metiniam susirinkime 
vėl išrinko visą valdybą iš 
progresyvių žmonių. Pirmi
ninku J. Pilkauskas, užrašų 
raštininku J. Baltulionis, fi
nansų raštininku J. Vasiliaus
kas, iždininku J. Giraitis. Vi
si likosi išrinkti labai didele 
didžiuma balsų. y

Nemunas.

Praga. — čechoslovaki- 
jos valdžia, kontroliuojama 
vokiečių nazių, žiauriai ve
ja laukan žydus ir social
demokratus, atbėgusius iš 
Vokietijos - Austrijos.

Hartford, Conn

LICENSES
NOTICE is hereby gi-veh that License No. 
EB 3538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control I,aw 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.

parama. Čia 
tie, kurie au- 
kaip 25c. Au- 
F. Kaulakis 

Sadauskas, A.
po 25c,

Visi Lie- 
ūkininkų 

labai geras, 
Tenai ki

“Negalim verstis. Turim pa
kelti pieno kainą”—šaukia 

i pieno trustas. “Farmeriai rei
kalauja daugiau už pieną, o 
mes neištęsime jiems tai pa
daryti, jei nepakelsime kainą 
ant pieno,” vėl “aiškinosi” pie
no magnatai. Na ir pieno kai
na pakilo 1c. ant kvortos. Ir 
jeigu tas centas būtų farme- 
rių naudai, tai jau būt nieko 
tokio. Bet čia tas centas ran
dasi po pieno trusto padu, tik 
reikia jo pajieškoti. Ir štai jis:

Kada pieno kaina pakilo 1c. 
ant kvortos, tai farmeriai ga
vo ' pakelti tik 22c. ant šimto 
svarų pieno, o pieno trustas 
išrenka už tą pieno kiekį 50c. 
Reiškia, farmerys gauna 22c., 
o pieno spekuliantai 28c. Bet 
dar to negana. Pieną parduo
da ir puskvortėmis ir ketvir
tainėmis (čvertkomis). Tokiu 
būdu pieno trustas išrenka 
ant puskvorčių per 100 sva
rų pieno po $1, arba pelnina 
78c. Gi ant 100 svarų 
ketvirtainėmis, išrenka 
$2, arba prisiplėšia iš 
menės net po $1.78c., 
neva tik farmeriams daryda
mi gerą.

pieno 
net 

visuo- 
ir tai

Shanghai.— Japonai pra
neša, kad jie užėmę Puh- 
sien miestą.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12 apskr. metinė konferen
cija įvyko 18 d. gruodžio, šių 
metų. Konferencija delegatais 
buvo neskaitlinga—tik 13 de
legatų nuo 5 kp. Ką kitos kuo
pos veikė, kurios neprisiuntė 
delegatų, sunku pasakyti. Bet 
pagal raportus, tai galima 
spėti, kad tai didelis mūsų na
rių kuopose apsileidimas ir 
pirmlaikinis pasenimas. O kla
siniai susipratusiems žmonėms

PRANEŠIMAI Iš KITUR 1
BAYONNE, N. J.

Trečiadieni, sausio 4-tą, Liberty 
Hali, 329 Broadway, įvyks labai 
svarbus LDS 26 kuopos susirinki
mas. Susirinkimui užsibaigus, bus 
rodomi LDS 4-tojo Seimo krutami 
paveikslai. Tad būtinai visi kuopos 
nariai dalyvaukit ir atsiveskite pa
šalinių, ypatingai jaunuolių. Susirin
kimas prasidės 7:30 v. vak.; kruta
mi paveikslai — 8:30 v. v. — Val
dyba.

Washington. — Ameri
kos Darbo Federacijos cen
tras atranda, kad Jungtinė
se Valstijose dar tebėra 10 
milionų bedarbių, nors nuo 
gegužės mėnesio iki naujų 
metų skaičius dirbančiųjų 
padaugėjo 1,200,000.

Maskva. — Sovietų civile ' 
orlaivininkystė per metus 
lėktuvais pervežė 234,000 
keleivių ir 48,000 tonų paš
to siuntinių ir prekių. Civi- 
lės orlaivininkystės planas 
buvo išpildytas iki gruodžio 
25 dienai. •
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1939 Metų Kalendoriai

šu garbes 
Ižde pini- 
Prie cho-

operetės rengi- 
choras jau 
dainų ope- 

Pusyne.” 
veikiančias

jau mokinasi 
Apie kovo mėne-

Dar Įspūdžių iš Metinių 
Susirinkimų

Gruodžių 15 d. atsibuvo 
Laisvės Choro metinis susirin
kimas, kuriame ’narių dalyva
vo arti 40. Ir iš jų matėsi ne
mažai jaunuolių.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
choras labai gražiai stovi. Na
rių viso randasi, 
nariais, suvirš 50. 
gų yra apie $360.
ro prisirašė 3 jaunuoliai.

Raportavo 
mo komisija, kad 
išmokęs nemažai 
retės “Vestuvės 
Taipgi yra gavę 
ypatas, kurios 
savo roles,
šio pradžią operetė bus at
vaizduota.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Meno Sąjungos, per kurį ra
gino, kad darbuotis laike va
jaus gavime naujų narių ir 
rengtis prie Lietuvių Dienos. 
Laišką vienbalsiai priėmė. Po 
mažo apkalbėjimo matėsi iš 
didžiumos išsireiškimų, kad vi
si pasirįžę darbuotis dailės 
srityje dėl kultūrinio darbo ir 
ant toliaus. Buvo prisiųstas 
laiškas iš ALUPN Kliubo* 
kuriame prašė paskolos staty
mui svetainės. Po trumpo ap
kalbėjimo, visi pritarė pasko
linti $150.

Valdyba likosi išrinkta dėl 
1939 metų: organizatore M. 
Baltulioniukė, užrašų raštinin
ke S. Ramanauskaitė, finansų 
raštininku J. Kazlauskas, iž
dininke O. Giraitiene. Visi 
išrinktieji į valdybą gerai ap- 
sipažinę savo darbuose.

—o—
Gruodžio 16 d. buvo laiky

tas ALUPN Kliubb metinis 
susirinkimas, kuriame narių 
dalyvavo 156 ir visi ramiai už
silaikė.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kliubas kaskart žengia pir
myn. 1

Prie kliubo prisirašė penki 
nauji nariai. Delegatai išdavė 
platų raportą iš atsibuvusios 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Connecticut Valst. Apskričio 
konferencijos. Iš raportų pa
aiškėjo, kad likosi pravesta 
nemažai tarimų dėl pagelbėji-

LIETUVIŠKA 
RESTAURACIJA 

BAR ir GRILL•
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pa1 
galima gauti Amerikos Išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6181

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve’* Savo Draugams

Mateus as Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

!
■' Vietos ir impor

tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir

$ Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už-

7 eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilevves eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886 Į

Lietuviui 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 aprokavirnus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Office Phone 
EVcrgreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6185

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by -O

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, . Fresh

I I Vapor Room,
\ 1 Room, Large

yV 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. foW gents

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

Stm. ail day and night

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

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

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.

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
W mfmi mi mi mi mi mi mi wWwWwWmiWyw W wmlWvw

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2*5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie Svori if kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
x i
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LMMD Davė Gražy Į Ko Žmonės Laukia iš Šios

Koncertą Valstijos Seimelio ir 
Kongreso Posėdžių?

Lietuvių Draugijoms Reikia 
Susidomėti Amerikos

Ateivių Gynimu

Taksių Vairuotojų 
Pikietas

Pereito penktadienio vaka
rą LSS svetainėj Lietuvių Mu
zikos Meno Draugija turėjo 
suruošus gražų koncertą. Tai 
buvo kalėdinės muzikos-gies- 
mių, liaudies dainų ir klasiki
nių kūrinėlių programa. Ją 
išpildė V. Tamkiūtės vedamas 
ensamblis Lietuvos Daina, 
smuikininkė panelė Marg. Di- 
griūtė, pianistė Mildreda žu- 
džiūtė ir Kazys Hoffmanas.

Programa išpildyta labai 
gražiai,' ir audiencija ją įver
tino karštais aplodismentais 
ir pavyzdingu atydumu. Gal 
bene skambiausių aplodismen
tų gavo smuikininkė Digriūtė. 
Ji žavėjo klausovų ir ausį ir 
akį.

žmonių, kaip paprastą va
karą, buvo nemažai—apypilnė 
svetainė! ė.

Ši LMMD suorganizuota 
tik pereitą vasarą. Jos tiks
las, kaip pirmininkas F. Stan
kūnas pabrėžė, — suartint ir 
sujungt visus lietuvius muzi
kantus ir dainininkus pakėli
mui muzikos meno. Ji žada 
duot eilę koncertų šiuo sezo
nu.

Šiomis dienomis prasideda 
valstijos seimelio posėdžiai, 
taipgi šalies kongreso sesijos. 
Užims vietas naujai išrinkti 
kongresmanai, senatoriai, 
semblymanai 
Jie visi prieš 
kė už kokią 
davė kokius

as- 
ir valdininkai, 

rinkimus pasisa- 
nors programą, 

nors pažadus.

Pereitą penktadienį šimtai 
taksių draiverių pastatė savo 
mašinas “pasilsėt” ir iškėlė 
masinio pikieto demonstraciją 
prie General Motors Bildingo

. De- r tus Newarke ir Philadelphijoj. 
pripa- Pasieks Washingtona 6:30 tą 
rake-

nuo 57th iki 58th St. 
monstranta i reikalavo 
žint uniją ir prašalint 
tierizmą iš industrijos.

Bildingo
didžiulės E. 14th St., 
National 

Parmelee ir
Skersai gatvę turi

val- 
d iš
ne

kiti

----O----
Mūsų visuomęnei esant idė

jiniai labai pasidalinusiai, LM
MD suorganizuot visus me
nininkus, aišku, negalės, nes 
idėjos juos taip pat skiria. 
Vieni menininkai stengiasi 
panaudot meną savo idėjos 
skleidimui, kiti — savo. Tas 
neginčijamai įrodo, kad muzi- 
kos-dainos menas taipgi gali 
būt ir priemone siekimui skir
tingų tikslų; jis gali ir tarnau
ja tam, keno galioj jis yra. 
Bet tenka pripažint, kad yra

> nemažai menininkų, kurie he
ra idėjiniai griežtai nusistatę 
vienpusiai, kurie yra daugiau 
palinkę prie liaudies (visiem 
bendro) iheno. Ir tokių me
nininkų susispietimas į tokios ■ bus Israel Amter, pereituose 
rūšies draugiją gali duot ne- rinkimuose buvęs Komunistų 
mažai gero—mum visiem ben
dro, nekalto pasigėrėjimo. Bet 
ar tokia draugija išlaikys sa
vo nekaltybę, ar ji nebus pa
jungta kuriam “izmui”—tame 
jos vadam reikia budrumo.

įkainuojant liaudies meną 
ir organizuotumą, tenka pa- 
linkėt LMMD pasisekimo.

K—d—s.

tinkamumą, 
Tačiau ne 
pildyt ren- 
pereito ru-

kxXMTER

Kalbės Grand Paradise salėj

Dabar atėjo laikas įrodyti 
savo programų 
pažadų tikrumą, 
visi savo pažadus 
giasi. Ypatingai
dens rinkimuose reakcininkai 
davė daug šaunių pažadų. Ko
ki tie pažadai ? Kas juos da
vė? Kokiais sumetimais? Kaip 
galima priversti įstatymdavys- 
tės atstovus bei valdininkus 
rinkimuose duotus pažadus 
pildyt?

Virš minėti ir daugybė ki
tų klausimų bus plačiai išaiš- 
kinta-atsakyta Williamsburgo 
komunistų rengiamose prakal
bose, kurios įvyks šį penkta
dienį, sausio 6-tą, 8 vai. va
karo, Grand Paradise Ballroo- 
me, 318 Grand St., Brooklyne.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetas šaukia trečią iš ei
lės metinę konferenciją. Įvyks 
vasario 26-tą, 2 vai. po pie
tų, Pennsylvania viešbutyje, 
7th Avė. ir 33rd St., New 
Yorke.

Sumažėjus darbams, pasida
rė daug didesnis skaičius rei
kalaujančių pašalpos ar WPA 
pašaipinių darbų, tad iš 
dančiosios pusės padidėjo 
kriminacija prieš ateivius 
piliečius.

Kongresmanas Dies ir
reakcininkai reikalauja įvest 
įstatymus, kad nepilietis nega
lėtų gauti pašalpos ar WPA 
darbų, o už reikalavimą to 
arba už streikavimą, pikieta- 
vimą, organizavimą streiko ar 
už kokį politinį veikimą bū
tų areštuoti ir deportuoti be 
jokių ceremonijų.

Kad užkirtus kelią depor-. 
tavimui ir galutinai sulau
žius tą fašistinį užsimojimą, 
šaukiama plati konferencija, 
kurioj norima sudaryti labai 
platų bloką prieš fašistinius 
bilius. Į konferenciją kviečia
mos ir jau renka delegatus 
unijos, bažnytinės, apšvietos, 
pašalpinės, profesionalų ir ki
tos organizacijos.

Lietuvių kuopos, draugijos, 
"kliubai ir visokios organizaci
jos prašomos atsiųsti delega
tus. Kas nori gauti daugiau 
informacijų, malonėkite ypa- 
tiškai ar laišku kreiptis į A- 
merican Committee for Pro

jection of Foreign Born, 100 
Fifth Ave., New Yorke.

A. Mureika.

Prašo Pasigailėt East 
Side Vaikinų

Partijos kandidatu į kongres- 
manus-at-large, , kuris gavo 
virš 105,000 balsų visoj New 
Yorko Valstijoj. Visi kviečia
mi atsilankyti išgirsti šį pui
kų prakalbininką ir pasišven
tusį 
gaut 
tymų 
būvį.

liaudies reikalų sargą, 
jo patarimus, kaip įsta- 
keliu palengvinti savo 

K.

Pasaulinės Parodos 
Įdomybė

Walsh Paskirtas N. Yorko 
Valstijos Sekretorium

New Yorko East Side gy
ventojai renka parašus po pe
ticijomis, kuriose prašoma, 
kad gubernatorius Lehmanas 
pasigailėtų 5-kių tos apylinkės 
jaunų vyrų. Juos nuteisė 
elektros kėdėn už dalyvumą 
apiplėšime, kuriame žuvo po- 
licistas. Peticijoj nurodo, kad 
jie buvo aukos sąlygų, 
se randasi tūkstančiai ' 
nių distriktų jaunimo, 
cijoj parodoma vieno 
prasikaltėlių paveikslas, 
imtas jam dar kūdikiu esant, 
kada basas, nudriskęs, kaip 
tie apysakoj “Raiste” vaikai, 
rankiojosi maistą ir žaislus iš

kokio- 
laužy- 

Peti- 
iš tų 

, nu-

Pasaulinėj Parodoj, apart 
įdomybių ir keistenybių, 
įtaisyta tokia vieta, ku- 
dikčiai daugiau paėmęs 

drąsos ar dėl linksmybės

Penktadienį gubernatorius sąšlavyno, 
nominavo Michael P. Walsh, 
brooklynietį, žymų 
darbuotoją, į New 
valstijos sekretorius vieton |

Jei gubernatorius neįsikiš, 
katalikų jie bus sudeginti elektros ke- 

Yorko | dej šį mėnesį.

kitų 
bus 
rioj 
ant
galės išsipagirioti neėmęs nei Edwardo J. Flynn, kuris atsi- 
dviejų valandų laiko.

Blaivinimo procesas 
atliekamas patalpinant

sakęs iš naujo priimt kandi- 
būsiąs datūrą, sakoma, dėl nesvei- 

_________ r___r____ svai- katos. Walsh dabar yra J. V. 
gulio suimtą kostumerį į tam 1 prokuroru rytiniam New Yor

ke.

Majoras Sako, WPA 
Neturi Sustot

tikrą kompartmentą, kuriame 
bus 90% oro ir 10 nuošimčių 
carbon dioxide. Tokia oro su
dėtis paskubinanti alkoholio 
sistemoj perdeginimą ir esanti 
parankesnė už blaivinimą le
dais. Toki kompartmentai 
būsią įtaisyti pirmosios pagel- 
bos stotyse. T.

—L —....

Darbininkų Mokykla 
Padės Veteranam

Sugrįžęs ciš Washingtono, 
kur jis kalbėjosi su preziden
tu Rooseveltu, Nebraskos pro
gresyviu senatorių Norris ir 
kitais, majoras pareiškė, kad 

1 turi būt dedamos visos pastan- 
Jis sa

ko, kad “jeigu ta klaida bū
tų padaryta (klai 
sulaikymą WPAy, 

ri atvyko iš Cudahy, Wis., pa- daug i§šuotų,” 
Visi pažangieji 

kad tos katastrofos 
ti.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienio rytą, gruodžio gos palaikyt WPA.

31 d., brooklynietė A. Para- 
žinskienė užėjo į “Laisvę” su 
savo viešnia Beržanskiene, ku-

Darbininkų Mokyklos di
rektorius A. Markoff prane
ša, kad Lincolno Brigados ve
teranai, kurie norėtų mokintis, 
gali pasirinkti bile kursą, ku
rio lėšas padengs pati moky
kla. žieminis terminas pra
sidės šio mėnesio 9-tą; regis
truoja 
galima 
laišku, 

' St.,. N.

sisvečiuoti pas /Paražinskus. Ji 
išbuvo tris sakaites; sako, la
bai patinka NevV Yorkas, bet 
vistiek turi grįžti į namus, j 
Apžiūrėjo “Laisvės” mašinas 
ir įstaigą. Išvyko namo sek
madienį.

Drg. Beržanskienės vyras 
yra senas “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas. L. K.

ji fąbai

Antradienis, sausio 3, 1939

pat vakarą.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

wi im imi rut m imi m mm mą* m j
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B. F. Bressler, 41 m., 1165 

rastas nusinuodi
jęs gasu savo namų, virtuvėj.

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.

Tel. Stagg 2-2173

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeuinią pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai 

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN

SPECIALIAI TRAUKINIAI 
I TAIKOS KONGRESĄ

Iš New Yorko į Washingto
ne įvyksiantį Amerikos Kon
gresą už Taiką ir Demokrati
ją bus specialiai traukiniai, 
kuriais “round trip” kelionė 
bus $7.75, Užsakymus su mo- 
kestimi siųst Kongreso rašti- 
nėn, 286 Fourth Ave., New 
York, N. Y. Traukinys Išeis 
iš Pennsylvania stoties, N. Y., 
penktadienį, sausio 6-tą, 3:20 
po piet. Sustos paimt delega-

General Motors 
turi patalpas trys 
taksių kompanijos: 
Transportation, 
Terminai,
patalpas Sunshine, Atlas ir 
Liberty kompanijos.

Pirmiau 6,000 unijistų tak
sių vairuotojų įgaliavo Trans
porto Darbininkų Uniją skelbt 
streiką, jei bosai neišpildys 
reikalavimų.

Milionierė Nusižudė

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Mrs. Miriam Rieber, mili- 

onieriaus aliejaus kompanijų 
viršininko žmona, iššoko pro 
langą iš 35-to aukšto Hamp
shire House, Central Park 
South, N. Y., ir ant vietos už
simušė
ją keistai 
sulaikyti, 
tik batas 
drabužio, 
ropoję su

Jos slaugė pastebėjus 
elgiantis ir bandžius 
bet jos rankose liko 

ir šmotas ponios 
Jos vyras esąs Eu- 

biznio reikalais.

Gręsiant atleidimu iš darbo 
1,500 meno projekto darbinin
kų, Workers Alliance sušau
kė masinį protesto mitingą i" 
pikietą maršūot per Times 
Square gruodžio 28-tos vaka- 
ra- ■ ''1?

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Vietos Organizacijų Bendro Veiki
mo Komitetas ruošia prakalbas, 
sausio 4 d., Kasmočių Svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 8 vai. vaka
ro. Kalbės Vytautas Zablackas, ko
votojas už demokratines teises, tik
tai sugrįžęs iš Ispanijos. Bus ir ki
tas geras kalbėtojas. Dainuos Pir
myn Choras, po vad. Geo. Kazagc- 
vičiaus. Įžanga visiems dykai.. Kvie
čiame visus lietuvius skaitlingai da
lyvauti.! (1-2)

REIKALAVIMAI
Skubiai reikalinga moteris ar 

mergaitė prižiūrėjimui dviejų vaikų; 
vienas 7, kitas 5 metų amžiaus ber
niukai. Valandos trumpos, sąlygos ir 
atlyginimas geras. Smulkesnis susi
tarimas vietoje, Fruzė Ulozas, 732 
Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

laiko

nedalėis-

Progresyvis Laimėjo 
Unijos Rinkimus E

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves5

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Didžiojoj spaustuvių darbi
ninkų unijoj, geriau žinomoj 

--------------------- j kaipo “Big Six,” šiomis dieno-' 
Pagal East River bus išves- mis įvyko vice-prezidento rin- 

tas dviejų aukštų kelias au- kimai. Progresyviai statė El- 
Ties istoriškąja mer Brown, o esamos adminiš- 

Room 301, 35 E. 12th . Gracie Mansion jį praves po- tracijos ša 1 i n i n k a i statė 
Y, I žemiu, kad neužstotų vaizdo. | Wrights. Brown išrinktas.

jau dabar. Katalogą 
gaut, asmeniškai ar tomobiliams.

Ei

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

na; gaspadoriskai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

«niin«uuimini»niimKmniinnn<vMintintin»in»WKV

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

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy 3-jų metų senumo 

} pint------- - 39c
Pint ----- 73c

Straight Whiskey
Pint -------- $1.09 Kvorta - - $2.09

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom
Antrašas: 387 Broadway

arti Hooper St., įėjimas prie Hewes St. stoties 
Užsakymai telefonu Telefonas Stagg 2-8021
greitai atliekami License No. L-389.

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J. 

r
VALANDOS: 2—4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS •

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir laketai su lenciūgiukais nuo

H

rs t-

$1.50
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $j| .50

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

'v> APTIEK A




