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Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas • praš o m a a 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Tautiškos utėlės suėdė) 
tautišką srovę. Taip sako 
Vytautas Sirvydas Stasio j 
Vitaičio “Vienybėje.” Jis 
sako:

“Sandariečiai nepatenkin
ti savo organizacija, tauti
ninkai savo kliubu ir sąjun
ga, visi tautinės srovės na-i 
riai nepatenkinti reikalais1 
SLA organizacijoje, jauni
mas organizuojasi kas sau 
į savo organizacijas, visuo
menė paliko šalta Tautinei 
Tarybai.”

Ar begali būti didesnis 
visų galų suirimas?

Kaip iš tų visų nelaimių 
išsigelbėti ? Sirvydas atsa-1 net 
ko: Visa lietuviška smeto-j 
na turi grįžti į Sandarą iii 
padaryti ją “vyraujančia' 
Amerikos lietuvių tautine 
organizacija.”

Vargiai kas iš to beišeis. į 
Bet geresnės išeities ir ne-/ 
beliko. Anot Puškino: “Ka/ 
da žuvies nėra, tai ir varlė 
žuvis!” <
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KAUNAS PRAŠOSI NEPUOLIMO SUTARTIES SU KAZIAIS
__E

HITLERIS NUKIRSIAS 
GALVAS 17-KAI KAL

BĖJUSIŲ PRIEŠ J|

Pradėjo savo sesijas 
Jungtinių Valstijų Kon
gresas. Reakcionieriai wi- 
somis keturiomis pasikaus- 

,tę atakuoti Naują Dalybą 
Ir prezidento Roosevelto 
politiką. Juos padrąsino 
pereito lapkričio rinkimai.

Ar Naujoji Dalyba trauk
sis prieš tas atakas? Ar 
Rooseveltas nuleis rankas 
ir Užleis reakcionieriams 
pozicijas?

Vilties nereikia nustoti. 
Daug priklausys nuo to, ką 
pasakys už Kongreso sienų 
Amerikos žmonių masės.

Bet negalima sakyti, kad 
prospektai labai skaistūs.* * *

Yorko Eastsidės 
jaunuoliai nuteisti 
sudeginimui elek-

Berlin. — Eina slaptas 
nazių teismas prieš buvusį 
socialistą, rašytoją Ernestą 
Niekischą, dr. Wm. Drex- 
lerį ir Karlą Troeglerį. Jie 
kaltinami kaip “valstybės 
išdavikai;” jiem primetama 

sąmokslas išžudyt žy
miuosius nazių vadus.”

Hitleriniai laikraščiai ra
šo, kad Niekisch dar pirm 
.atėjus Hitleriui į galią jau 
'“kovojo prieš nazių politi
nius ir ekonominius tiks
lus... ir bjauriai niekino 
vadovaujančius nazių as
menis, iki buvo areštuotas.”

Suprantama, kad ir kiti 
yra teisiami tik už tai, jog 
kalbėjo p r ieš nazizmą. 
Trim dabar teisiamiem ir 
14-kai ar 15-kai kitų įkai
tintų gręsia galvos nukir
timas.

Sprogo Japonijos Minis- 
I teriy Kabinetas per 

Vaidus dėlei Karo

Milžiniška Dauguma Anglijos Piliečių 
i Remty Sovietus prieš Vokietiją; Ameriko 
nai 83 Proc. Pritaria Sovietam prieš Nazius
Kare Jie Norėtų SSRS Lai

mėjimo prieš Nazius

Anglijos Viešosios ' Nuo
monės Institutas padarė 
bandomuosius b a 1 s avimus 
tarp piliečių šiuo klausimu:

“Jeigu būtų karas tarp 
Vokietijos ir Rusijos, kat
rai jūs norėtumėte laimė
jimo?”

Ir iš kiekvieno šimto bal
savusių anglų 85 atsakė, 
kad jie kare tarp tų dviejų 
šalių pritartų Sovietų Ru-. 
sijai prieš Vokietiją.

Amerikos Viešosios Nuo
monės Institutas New Yor
ke, vadovaujamas d-ro G. 
Gallupo, nesenai padarė 
balsavimus tuo klausimu 
tarp šios šalies piliečių, ir 
83 procentai amerikiečių iš
reiškė pritarimą Sovietų 
Sąjungai prieš Vokietiją ir 
tik 17 procentų norėjo, kad 
V o k i e t i j a laimėtų karą 
prieš Sovietus.

D-ras Gallup, direktorius 
Amerikos Viešosios Nuo
monės Instituto, kuris tą 
klausimą perleido Anglijai, 
pažymi, kad “Anglijos val
džios santikiai su Sovietais 
niekad nebuvo perdaug šir
dingi;” tad juo labiau rei
kia stebėtis, kad Anglijos 
piliečiai tokia milžiniška 
dauguma simpatizuoja So
vietam prieš Vokietiją.

Didele Dauguma net Cham- 
berlaino Rėmėjų Pasisako 
už Sovietus prieš Vokietiją

NUDĖTA BJAURIAUSIA 
JAPONIJOS ŠNIPE 

PRIEŠ CHIN1JĄ
Chungking, C h i nija. — 

Pranešama, kad Tientsine 
“nežinia kas” nušovė gar
siausią Japonijos šnipę Yo- 
shimoko Kawashimą. Jinai 
buvo vadovė 370 japonių 
šnipių, kurios šniukštinėjo 
prieš pietinę Chiniją. Tų 
šnipių centras buvo greti
moj Anglijos kolonijoje. 
Hong Konge. Tai iš Hong 
Kongo dabar Kawashima 
buvo atvažiavus “pasilsėt” į 
japonų 
miestą 
rytuose.

užimtą Chinijos
Tientsiną, šiaurių

Šnipė Kawashima buvo 
duktė kunigaikščio Su iš 
veislės Mandžų, buvusių 
.Chinijos valdovų. Kada ku
nigaikštis Su buvo išvytas 
iš Chinijos, Kawashima at- 

kos Chamberlaino valdžios ,s^ūrė Japonijoj.

Kitas įdomus dalykas, tai 
kad tik 24 procentai rėmė
jų dabartinės, atžagareiviš-

Anglijoj pasisako už Vo
kietiją prieš Sovietų Sąjun
gą; kiti 76 procentai cham- 
berlainiečių taipgi pareiš
kė, jog karo atsitikime jie 
pritartų Sovietam prieš 
Vokietiją.

Lietuva Žada Plačiausią Savivaldybę Klai
pėdai Mainais už Nepuolimo Sutartį; Len 

kai Nenori, kad Naziai Užimtų Klaipėdą
Lenkų Ministeris Beck su 

Prašymais pas Hitlerį

Jie

New 
penki 
mirtin, 
tros kedėje. Jie randasi 
Sing Sing bastilijoje.

Jie . prasižengė. Jie sun
kiai nusidėjo prieš visuo
menę. Jie žmogžudžiai. Vi
si taip sako...

Bet kodėl jie tokiais ta- 
po?

Jų praeitis liūdna,
vargšų vaikai, skurdo ban
gų nublokšti į kriminalizmo 
nasrus.

Gyvenimą bandė pasida
ryti apiplėšinėjimu. Jie nė
jo ir tyčia nežudė žmonių.

Juos būtų galima patai
syti, perauklėti. Bet buržu
azinis teisingumas šaukia: 
“Dantis už dantį!”

Ir taip beveik kasdien 
elektros kedėje kepa po ke
lius jaunus vargo tėvų sū
nus.

Gerai daro tie, kurie ren
ka parašus ir prašo gub. 
Lehman susimylėti ant tų 
jaunuolių, mirties bausmę 
pakeičiant kalėjimu.* * *

Puikiai pavyko suvažia
vimas Amerikinio 
nijimo Mokslui
Kalbėjo aukšto mokslo mil
žinai, pasmerkdami fašiz
mą, reakciją, nepateisina
mas gyvenimo padugnes, 
kurios gimdo kriminaliz- 
mą, išsigimimą, sifilį, džio
vą ir kitas baisias sociales 
ligas.

Tokio, saus. 4. — Fašisti
niai nariai Japonijos minis
teriu kabineto taip sukilo 
prieš' premjero kunigaikš
čio F. Konoye valdžią, kad 
jis pasitraukė iš vyriausy
bės.

Pranešama, kad nauju 
Japonijos ministeriu pir
mininku taps baronas K. 
Hiranuma, šalininkas tau
tinio fašizmo; bet perorga
nizuotame ministeriu kabi
nete pasiliksią ir pusė se
nųjų ministeriu.

Konoye ministeriu kabi
netas susprogo per vaidus 
dėlei karo Chinijoj. Fašis
tai nepatenkinti, kad Japo
nija eina į bankrutą ir vis 
nenukariauja Chinijos.

Vyriausias Teismas Iš
nešė Nuosprendi Unijos 

Naudai prieš Fordą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teis
mas nusprendė, kad Fordo 
automobilių kompanija turi 
liautis persekiojus unijistus 
ir įsakė priimt atgal dar
ban 29 CIO unijos narius, 
kuriuos Fordas buvo išme
tęs 1937 m. kaipo unijos 
veikėjus.

PREZ. ROOSEVELTO KALBA KONGRESUI

Susivie- 
Pakelti.

Jeruzalė.—Per kelias die
nas arabai sukilėliai užmu
šė 3 žydus; anglų kariuo
menė nušovė du arabus; 
žydai bomba užmušė vieną 
arabę moterį.

Gerai, kad mokslo žmo
nės progresuoja, vejasi 
gyvenimą. Tas mokslo bal
sas sukelia daug vilčių.

Washington, sausio 4. — ke,. jog šios šalies neutralumas 
P r e z i d e. ntas Rooseveltas'turi būt pataisytas.
kalbėjo bendrai susirinku-Į j Jis išstojo 
šiem kongresmanam ir se-l tauPymA’ 
natoriam 76-tos kongreso 
sesijos ir visų pirma 
sergėjo, jog pavojai iš už- 
puolikiškų šalių pusės ver
čia “mus sutvarkyt daly- į mui žemės, palaikymui miškų, 
kus namie.” Kol kas buvo, apsaugai nuo potvinių, svei- 
išvengta pasaulinio karo, katos kėlimui, pagelbai žem- 
bet taika neužtikrinta. Dik- dirbiams, jaunuolių apšvietaį, 
tatoriškos (fašistinės) ša- bedarbiams —- neturtingiems, 
lys veda ekonominį karą ir 
rengiasi ginklų karui. Jos 
grąsina laisvei religijos ir, 
demokratijai; a g r e s oriai- 
užpuolikai laužo tarptauti
nes sutartis, nesilaiko geros 
valios.

Kur jie įsigali, dingsta 
demokratija, dingsta religi
jos laisvė ir visos kitos pi
lietinės laisvės, sakė prez. 
Rooseveltas. Akivaizdoj pa-' 
vojų iš (fašistinių) dikta-' 
torių pusės, Amerika juo 
Jabiau turi būt prisirengus 
apgint tuos Jaisvės princi
pus. Jungtinės Valstijos ti
kisi, kad ir kitos ameriki
nės respublikos išvien ko
vos už taikos palaikymą. 
Bet negali būt užtikrinimo, 
kol pasaulyje gyvuos bent 
viena stipri diktatoriška, 
užpuolikiška valstybė. To
dėl ši šalis turi išanksto 
tinkamai apsiginkluot ir 
apsisaugot. čia piliečių ap- 
švieta ir pasiryžimas ginti 
demokratiją lygiai svarbu, 
kaip ir ginklai.

Prez.. Rooseveltas apgailes
tavo, kad ligšiolinis Amerikos 
neutralumo (bepusiškumo) įs
tatymas tarnauja užpuolikams 
prieš jų užpultas aukas, ir sa-

► prieš falšyvą 
j “taupymą” valstybės lėšų 
i (kaip kad reikalauja republi- 
konai), ir parodė, kam buvo 

.v^er~ leidžiama valdžios lėšos per 
paskutinius šešis metus: tau- 

. pymui gamtinių turtų, gerini-

Sulaukus 18 metų am
žiaus, jinai ištekėjo už Vi
durinės Mongolijos kuni
gaikščio F. Chulchabo, bet 
tik kaipo šnipė. Kawashima 
pagyveno su “savo vyru” 
tik pora mėnesių, kol prisi
taikė ir išvogė karinius to 
krašto sekretus; paskui su 
dokumentais ji pabėgo pas 
japonus.

Persirengdama C h inijos 
oficierium, Kawashima 
1932 m. mėgino išgaut Chi
nijos karinius planus Nan- 
kinge ir Shanghajuje. Ta 
šnipė pasitarnavo japonam 
ir kare dėlei Mandžurijos 
atplėšimo nuo Chinijos.

Berlin. — Pas Hitlerį į 
B e r c h tesgadeną atvyksta 
Lenkijos užsieninis minis
teris J. Beck tartis apie 
Klaipėdą ir mėgint paša
lint kivirčus, kurie išsivys
tė tarp Vokietijos ir Len
kijos po Munich o sutarties.

Pranešama, kad Lenkų 
ministeris Beck prašys Hit
lerį sustabdyt propagandą, 
kurią naziai varo dėlei at- 
plėšimo ukrainų ploto nuo 
Lenkijos; sakoma, kad 
Beck taipgi prašys neliest 
Klaipėdos ir Danzigo kraš
to.

Hitleris jau sutinkąs iš
spręst Klaipėdos klausimą 
taip, kad patenkintų Len
kiją, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas. k

“Derybos tarp Klaipėdos 
vokietininkų ir Lietuvos 
valdžios eina patenkinan-

čiai,... ir Vokietija, atro
do, nesispirs tuojaus pri
jungt sau Klaipėdą,” sako 
tas korespondentas: “Nes 
Kaunas, matomai, sutinka 
duot Klaipėdai toli siekian
čią (plačią) savivaldybę, 
jeigu Vokietija padarys ne
puolimo (nekariavimo) su
tartį su Lietuva.

“Aišku, jog vokiečiai no
ri įtraukt Lietuvą į Vokie
tijos ratą politiniai ir eko
nominiai. Bet Lenkų nuo
žiūros ir nepasitikėjimai 
būtų nuraminti, jeigu Vo
kietija aiškiai pareikštų, 
kad jinai neturi intencijos 
prijungt s au Klaipėdos 
kraštą.”

Vokietijos valdžiai nepa
tinka, kad Lenkija pasku
tinėmis savaitėmis palan
kiai kalbėjosi su Maskva; 
bet naziam atrodo, kad tai 
buvę “tik laikinas Lenkų 
u ž s i k a rščiavimas,” kuris, 
girdi, praeisiąs...

kus namie.”
Mexico City. — Meksikos 

valdžia nutarė priimt vo
kiečius, italus ir kitus liuo- 
snorius kovotojus už Ispa
nijos respubliką, kurie ne
gali grįžt į savąsias šalis.

silpniems,—socįalei apdraudai, 
šalies prirengimui apsiginti. 
Todėl, jeigu kas kongrese kri

tikuos dabartinę valdžią už iš
laidumą, tai turėtų pasakyt,— 
kokius iš tų darbų ši valdžia 
turėtų apleisti ar sumažinti?

Kad šios šalies žmonės, ne
žiūrint religijos ir tautybės 
skirtumų, būtų pasiryžę ginti 
demokratinę tvarką, tai valdžia ačiu Naujosios Dalybos pas
tari taip veikti, kad jie savo tangomis pramonė ir biznis 
gyvenime jaustų, kad verta ją šioj šalyj vėl atsigriebia, ir 

■ginti; valdžia turi rūpintis, kad greitu laiku galės pasiekt nor- 
visi žmonės galėtų gyventi. Tuo maūo stovio. Jis pripažino neį
tiksiu reikia pagerinti senatvės' kalą pataisyt ir .. kai ku- 
apdrauda, aprūpint žmones ge- Kuos valdžios skyrius, ir pa-

1 reiške, kad samdytojai turi

džios socialių išlaidų, dabar vie
šos skolos Jungtinių Valstijų 
yra mažesnės negii 1.929 m.; 
mažesni ir nuošimčiai už jas.

Prezidentas priminė, jog

turi taip veikti, kad jie

resne medikale pagelba ir dėti 
pastangų, kad sklandžiau veik
tų darbas ir kapitalas, sakė 
prez. Rooseveltas.. Valdžios' tik
slas turi būt — užtikrint pra
gyvenimą kiekvienam norin
čiam dirbt vyrui ir moteriai.

Kai kurie šneka, kad (fašis
tiniai) diktatoriai geriau iš
sprendžia nedarbo klausimą, 
panaikiną streikus, bet kaip?— 
Ogi sutrempdami visokią laisvę, 
sumindžiodami civilizaciją, su
varydami minias žmonių į kon
centracijos stovyklas. “Mūsų gi 
tikslas” užtikrint žmonėm lais
vę ir gyvenimą demokratijoj su 
laisve religijos, įsitikinimų ir 
žodžio, — pareiškė Rooseveltas.

Jis pabrėžė vieną ypač įdo- 
mų dalyką, jog

kad samdytojai turi 
pripažint darbininkų judėjimą 
ir bendrai su darbo žmonėmis 
veikt šalies ūkio gaivinimui. 
Tuomet nuo 60 bilionų dole
rių nacionalių įplaukų ši šalis 
galės neužilgo pakilt iki 80 
bilionų.

—Mūsų kelias ne diktatorių 
kelias, o demokratijos,—sakė 
prez. Rooseveltas: “Mūsų ke
lias yra taikus, žmoniškas, tei
singas,” ir ateities pasaulis gė
rėsis 
gu 

' mi

ir “dievas laimins; 
mes sąžiningai eisime 
keliu .

ORAS

Šilčiau, debesiuota;

jei- 
šiuo-

snigs
nežiūrint vai- ar lis.—N. Y. Oro Biuras.

Liaudiečiy Šarvuotis 
Paskandino Fašistų 
Laivų ir Sužeidė Du

Juokingas Lermavimas
Fašistuojančio 'Tyrinė

tojo” Dieso
Washington. — Fašistuo-. 

j antis “tyrinėtojas prieš- 
amerikinių judėjimų” kon- 
gresmanas Dies savo rapor
te kongresui dejavo, kad, 
girdi, “komunistai įsiskver
bę į valdžios įstaigas.T.Jis 
užsipuolė vidaus reikalų 
ministerį H. L. Ickesą ir 
darbo ministerę Frances

Gibraltar. — Pasirodo, 
jog Ispanijos respublikos 
šarvuotlaivis “J. L. Dietz,” 
užpultas x devynių g e n. 
Franco karinių laivų, ne tik 
savo “nosia” perkirto ir pa
skandino vieną fašistų lai
vą, bet sužeidė ir du kitus. 
Šie du sužeisti fašistų lai
vai atšlubavo į Cadiz prie
plauką, atveždami 10 saviš-, Perkins, kad jie, esą, kenkę 
kių užmuštų ir kelis sužeis- Dieso kongresinei komiai-
tus.

Baisi kova Įvyko, kai Is
panijos respublios šarvuo
tis “J. L. Dietz” panaujin
tas Anglų prieplaukoj Gi
braltare, plaukė į respubli
ką, o devyni fašistų kari
niai laivai bandė jį sučiupt. 
Bet jis davė jiem šaunų

jai vesti tyrinėjimus. Dies 
taipgi plūdo buvusį Michi- * 
gano valstijos gubernatorių 
Fr. Murphy, dabartinį tei
singumo ministerį, kad jis 
“glostęs” sėdėjimo streikus.

Galop, Dies pareikalavo, 
kad kongresas paskirtų jo 
komisijai dar $150,000 “ty-

mūšį ir pabėgo atgal į Gi-1 rinėt prieš-amerikinius ju-
braltarą.

Chile Siekia Praplatini 
Prekybą su Sovietais

Santiago, Chile. — Nau
joji Čilės Liaudies Fronto 
valdžia planuoja pripažint 
Sovietų Sąjungą, sumegst 
diplomatinius ryšius su So
vietais, daugiau savo pro
duktų parduot Sovietam ir 
pirkt daugius nebrangių 
prekių iš Sovietų Sąjungos.

Anglija Tarsis su Palesti
nos Arabais

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain šaukia į pasitarimą 
Palestinos arabų vadus.

dėjimus.”—Ta komisija iki 
šiol tik pro pirštus žiūrėjo 
į nazius ir kitus fašistus 
Amerikoj.

Tik Du Amerikiniai Kraštai 
Pasveikino Hitlerį

Berlin. — Iš visų respu
blikų Šiaurinės, Centralines 
ir Pietinės Amerikos tiktai 
Meksikos ir Guatemalos val
dovai pasveikino Hitlerį 
naujais metais.

Japonijos valdžia pamir
šo Hitlerį pasveikinti; An
glijos karalius Jurgis VI jį 
pasveikino, taipgi Čechoslo- 
vakijos prezidentas Emil 
Hacha. Hitleris negavo 
sveikinimo nuo Franci jos 
prezidento.
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Ko Laukiame iš 76-to Kongreso?
Kai skaitytojas skaitys šiuos žodžius, 

jis, veikiausiai, jau bus susipažinęs su 
prezidento Roosevelto kalba, sakyta 
76-tam kongresui, kuris susirinko perei
tą antradienį, sausio mėn. 3 d. Ką pre
zidentas pasakys, nežinome, mes tačiau 
manome, kad jis reikalaus kongreso 
stiprinti Naująją Dalybą.

Ko gi Amerikos žmonės, liaudis, tikisi 
iš 76-toj o kongreso? Mes manome, kad 
“Daily Worker” į tai atsako labai trum
pučiu paragrafu:

Jie nori, sako paminėtasis dienraštis, 
“kad kongresas pakeltų jų gyvenimo 
lygmenį, atidarytų duris į darbą ir šalies 
visos būklės atgaivinimą, ir darytų 
žingsnius apsaugoti tautos visuomeninį 
ir krašto saugumą.”

Tai pasakyta trumpai, bet labai daug.
Pasitikime, kad ir prezidentas Roose- 

veltas pareikš panašiai.

Fašistinė Aritmetika
Brooklyno fašistų laikraštis spausdina 

savo špaltose korespondenciją iš Bing- 
hamtono apie SLA 50 kp. narių susirin
kimo balsavimus dėl kėlimo SLA centro 
raštinių iš New Yorko. Pasak korespon
dento, balsavimų rezultatai buvę toki:

New York, N. Y. 24
Pittsburgh, Pa. 22
Philadelphia, Pa. 7
Scranton, Pa. 4
Wilkes Barre, Pa. 3
Shenandoah, Pa. 1

Po šitų davinių korespondentas pa
reiškia: “Pasirodo, kad SLA 50 kuopos 
nariai nenori, kad SLA Pildomoji Tary
ba darytų bereikalingas išlaidas Susivie
nijimui. Tad ir balsavo didžiuma 50 kuo
pos narių, kad SLA centras pasiliktų to
ju pačioje vietoje, tai yra New Yorke...”

Matot, kokia toji fašistinė aritmetika! 
37 nariai balsavo už tai, kad SLA centrą 
iškelti, o tik 24, kad palikti New Yorke. 
Na, ir tame fašistai sukanda didžiumą 

z4už New Yorką”!' Teisingesnio iš'jų ir 
tikėtis negalima!

Kova Prieš Kompaniškas Unijas
Kad pastojus kelią tikroms darbinin

kų unijoms kovai už geresnį gyvenimą, 
kaip CIO, kapitalistai organizuoja kom
paniškas unijas, kurios tikrumoje yra 
niekas kitas, kaip bosų įrankis prieš pa
čius darbininkus.

Valdiška šalies Darbo Santikių Komi
sija tyrinėjo plieno karaliaus Bethlehem 
Steel Korporacijos fabrikus ir ten gy
vuojančias kompaniškas unijas, surado, 
kad visos devynios tos kompanijos su
organizuotos unijos yra tik bosų įrankis 
prieš darbininkus. Todėl ta valdiška Ko
misija, pasiremiant Wagnerio Darbo 
Santikių Įstatymu, nutarė ir pareikala
vo, kad Bethlehem Steel Korp. uždarytų 
savo kompaniškas unijas ir pasmerkė 
kompanijos šnipišką darbą. Šis valdžios 
komisijos žygis yra sveikinamas ir jis 
suteiks 100,000 darbininkų drąsos orga
nizuotis į tikras savo reikalų gynimo 
CIO organizacijas.

Amerikos Darbo Federacijos vadai 
kiek laiko atgal pasiūlė pataisymus prie 
Wagnerio Darbo Santikių Įstatymo. Tie 
pataisymai yra žalingi darbininkams; 
jie tik atidaro naujas duris ir padaro 
skyles kapitalistams laužymui to įstaty
mo.

Dabar ne laikas net ir geriems patai
symams prie Wagnerio Įstatymo, kada 
kapitalistai nori surasti būdus ir jį lik-

viduoti. Dabar reikia (įjirbti, kad kuo 
plačiausiai sudarius tarpe darbininkų 
vienybę, unijų idėjas ir gerai pastačius 
organizavimo darbą! Kiekvieno darbi
ninko pareiga yra būti unijistu ir padėti 
organizuoti darbo unijas darbavietėse. 
Organizuoti CIO unijas, pastoti kelia 
kompaniškoms unijoms, kurios yra .nu
kreiptos prieš pačių darbininkų reika
lus!

Galinga!
Naujus Metus pasitinkant, Sovietų Są

jungos spauda darė pasaulinę apžvalgą. 
Daug rašė apie Zaoziornaja ir Bezime- 
naja kalnus, kur po dvylikos dienų dide
lių mūšių, Raudonoji Armija supliekė 
japonus ir išvijo juos iš Sovietų žemės.

Raudonosios Armijos organas “Kras- 
naja Zvezda” rašo, kad už Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos fašistų bloko karo 
agresijas atsako demokratinės šalys ir 
labiausiai Anglija. Jos leido Japonijai 
pulti Chiniją manydamos, kad per Chi- 
niją Japonija užpuls Sovietų Sąjungą. 
Anglija ir Franci ja išdavė Ethiopiją, iš
davė Ispanijos liaudį, jos Vokietijos fa
šistams leido pavergti Austriją, jos pa-' 
sidavė Vokietijos fašistams ir Čechoslo- 
vakijos reikale. Jos grūda į fašistinio 
smako gerklę mažesnes tautas, manyda
mos, kad tuo savo kailį išgelbės. Tik
rumoje fašizmas yra neprisotinamas ir 
jis ruošia karą prieš Angliją ir Fran
ci ją.

Kas dėl Sovietų Sąjungos, tai minėtas 
dienraštis rašo: “Pasaulinis fašizmas ga
landa kardą ir prieš mus, bet mes ra
mūs ir drąsiai gyvenimui žiūrime į akis 
su Naujais Metais žengdami prie naujų 
pergalių. Mes pasitikime savo jėgomis ir 
teise. Kartu su mūsų augančiomis spė
komis, auga spėkos darbininkų klasės 
bendro fronto visame pasaulyj. Nuolatos 
auga Raudonosios Armijos jėga.”

Skoda Ginklų Fabrikai^
Pilsen mieste, čechoslovakijoj; 

milžiniški Skoda ginklų fabrikai’,’kur ga
mina didžiausias kanuoles, tankus, kul- 
kasvaidžius, šautuvus ir kitus ginklus. 
Šie ginklų fabrikai nuo senai yra gar
sūs.

Dar per pereitą Pasaulinį Karą (1914- 
1918 metų) Skoda fabrikuose pagamin
tos kanuolės sudaužė daug tvirtumų. Iš 
jų vokiečiai sugriovė Belgijos Liege, Na
mur ir Antwerp tvirtumas. Jos suardė 
Kauno fortus.

Po karo Skoda fabrikai aprūpino pa
saulį ginklais. Jų pagelba Čechoslovaki- 
ja puikiai buvo apginklavus savo armi
ją ir išsibūdavo jus galingas tvirtumas.

Pusę Skoda šėrų laikė Francijos gink
lų karalius M. Schneideris. Bet kada Če- 
choslovakija pasidavė Vokietijos fašis
tams, tai ponas Schneider, bijodamas 
netekti savo turtų, pardavė savuosius 
šėrus Čechoslovakijos valdžiai už 300,- 
000,000 kronų (apie $10,300,000). Numa
toma, kad nuo dabar Skoda fabrikai 
bendrai su Vokietijos nazių Kruppo gin
klų fabrikais gamins fašistams ginklus. 
Dabartiniu laiku ten dirba 38,000 darbi
ninkų.

Jie pagamins daug mirties pabūklų, 
kuriuos fašistai bandys atkišti prieš de
mokratiją ir laisvę mylinčius žmones.

yra

Generolas Sikorskis Apie Lenkiją
Lenkijos generolas Wladislaw Sikors

ki, kuris pirmiau buvo ministerių pir
mininku ir viršininku generalio armijos 
štabo, Naujus Metus pasitinkant rašo 
“Kuryer Warszawski” dienraštyj apie 
pasaulinę, o ypatingai Europos padėtį.

Jo nuomone, jokis lokalinis karas Ry
tų Europoj nėra galimas. Hitleris labai 
klysta, kad jis gali turėti reikalą su 
viena Sovietų Sąjunga, Lenkija arba 
Lietuva. Generolo Sikorskio manymu, 
jeigu tame Europos kafnpe prasi
dės karas, tai jis įtrauks kitas šalis, net 
ir vakarų Europos, kaip Franci ją ir An
gliją. Generolas mano, kad tarpe Len
kijos ir Franci jos draugiški ryšiai turi 
atsisteigti. Jis taip pat rašo, kad Lenkija 
ir Sovietų Sąjunga privalo draugiškai 
sugyventi.

Kitas lenkų dienraštis “Gazeta Pols
ka” rašo, kad 1938 metai parodė, jog 
stoka draugiškumo tarp Lenkijos ir

Įkūrimas Amerikoniš
kos Laisvės-Teisių i

Įstatymas

įstatymus, parlamente) priim- 
tus, teikė teisę paduoti pra
šymus, ginčų vedimą parla
mente, ir užbaigė augštas pa
rankas ir nepaprastus arba 
nežmoniškus nubaudimus.

Amerikos kolonistai savinos 
asmeniškas teises, kaipo lais
vai gimę Anglijos piliečiai, jau 

. prieš pat revoliuciją. Kuomet
Su nusmukimu civiliškos lais-Įke, rugsėjo mėn., 1789 m., pri-|jię gavo nepriklausomybę, jie

vės daugely vietų pasaulyje, 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos dešimts , priedų, 
paprastai, vadiname 
Įstatymu’’ (Bill of 
turi svarbią reikšmę 
Per suvirs šimtmetį
Teisių Įstatymas pasiliko lais
vės pamatu šioje šalyje. Ne
atskiriama dalis Amerikos 
konstitucijos, jis stovi prieš 
valstijos pasisavinimą žmo
gaus teisių.

Originališkai Konstitucija 
susidėjo iš įžangos .ir septynių 
straipsnių. Įžanga skaitės :— 
“Mes, Jungtinių .Valstijų liau
dis, idant sutverti tvirtesnę 
sąjungą, įsteigti teisybę, užti
krinti naminę ramybę, pasirū
pinti api^ bendrą apsigynimą, 
užvesti visuotinąją gerovę ir 
užtikrinti liuosybę sau ir mū
sų ainiajns, sutveriame rėdą ir 
įsteigiame šitą Amerikos Jung
tinių Valstijų Konstituciją.”

Tie, įžanga ir straipsniai, 
nubrėžė valdžios demokratiš
ką formą, jos padalinimą į tris 
šdkas — įstatymdavystinę, iš-

kuriuos
“Teisių

Rights), 
šiandien, 
ir pusę

imti ir pasiųsti dvyliką priedų ivgi užtvirtino civiliškas teises, 
valstijoms. Dešimts buvo u)j- į panaudodami nekuriuos punk- 
girta ir tapo dalis Jungtinių įus 
Valstijų Konstitucijos.
Teisių Įstatymo Aprūpinimai

“Kongresas neprivalo išleis- ’ nmrikoje buvo priimtas Virgi- 
ti įstatymo, kuris įsteigtų reli-!nb°j 1776 m.,^ kada nauja
giją, arba uždraustų liuosą 
josios pildymą, arba suvaržy
tų laisvę, žodžio ar spaudos, 
arba žmonių teises ramiai su
sirinkti ir paduoti prašymus į 
valdžia, nusiskundžiant ant 
skriaudikų.” Taip skamba 
pirmas priedas ir svarbiausias 
Teisių Įstatymo aprūpinimas.

žmonių teisės turėti nepa- 
liečiamybę ypatos, namų, po- 
pierų ir kitų, dalykų, taipgi 
laisvė nuo bereikalingų kratų 
ir užgriebimų neprivalo būti 
laužoma, ir jokis varantas'ne
turi būti išduotas kitaip, kaip 
tik iš svarbios priežasties, pa
remtos prisiega ar garbės žo
džiu.
Ilga Kova už Civilišką Laisvę

Pilnai įvertinti Teisių Įsta- 
I tymo aprūpinimus, reikia tik 

pildomąją ir teisdarystinę, bet į aįsįmjnti ilgą ir baisią kovą 
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per visą pasaulį del pripazi- ■ 
nimo žmoniškų teisių.

Per šimtmečius viešpatavo 
teorija, jog. pilietis gyvena dėl 
valstijos, ne valstija naudai 
piliečio. Asmuo neturėjo 
jokio patikrinimo kaslink as
meniškos. laisvės, turėjimo ir 
vartojimol jo turto, religijos ir 
pareiškimio jo nuomonės.

Anglijoj, iš kur daugiausia 
pionierių atvyko, civiliškos 
laisvės kova prasidėjo anksti, 
tryliktame šimtmetyje. 1215 
m. Magna Charta buvo išgau
ta nuo karaliaus Jono. Tas 
pirmas parašytas pareiškimas 
teisių, nors tik apdengė feo- 
dališkus ponus, 
svarbus žingsnis 
laisvės kovoje. Jis 
teisybės pardavimą. Urėdnin- 
kai negalėjo nuo žmogaus at
imti jo turtą ii' jį kalėjime pa
sodinti, ar iš šalies išvaryti 
be vyriausybės legališko nu
sprendimo po šalies įstatymu.

17-tam šimtmetyj civiliškos 
laisvės kova Anglijoj buvo pa
tęsta. Ir todėl revoliucija įvy
ko 1688 m. Karalius Jokūbas 
Antrasis buvo atstatytas, ir 
nauji valdonai, Vincas ir Ma
rija, turėjo pasirašyti po tei-

visai) nei neminėjo civiliškų 
teisių. Toje formoje, Kons
titucija buvo didžiumos Kon- 
stitucijonališko Seimo dele
gatų priimta rugsėjo 17 d., 
1787 m., ir buvo užgirta di
džiumos (dviejų trečdalių) 
valstijų birželio mėn., 1788 m.

Dėl to, jog asmens teisės 
znebuvo Konstitucija apsaugo

tos, kuomet ji buvo pasiųsta 
valstijoms užgėrimui, pakilo 
daug pasipriešinimo, 16 iš 65 
Konstitucionališko Seimo de
legatų visai atsisakė pasirašy- 
šyti po konstitucija. Keliose 
valstijose tik^per kelis balsus 
virš užgyrimas gautas. Visur 
buvo aštriai kritikuojama. 
Daug revoliucijos garsių vy
rų, kaip Patrick Henry ir 
Thomas Jefferson, stovėjo 
prieš užgyrimą.

Kolonijališkų laikų istorija 
pamokino žmones, jog legisla- 
tūros buvo apsaugoto j ai jų 
teisių ir laisvės. Kiton pusėn, 
jie manė, kad turi būti ap
saugoti nuo pildomojo ir teis- 
darystinio skyrių. "^Ir jie rei
kalavo, kad Konstitucija turi 
nešti aiškių, patikrinimų jų tei
sių ir laisvės.

Tai šita visą tautą apimanti 
agitaciją privertė pirmą Kon- siu įstatymu, kuris aiškiai ap- 
gresą jo pirmame posėdyje, 
kuris, buvo laikytas New Yor-

NAUJUS METUS 
SUTINKANT

(Po Nakties Marška)
šeštadienio vakare, kaip vi

si, taip ir aš laukiau Naujų 
Metų atsibaladojant. Ar jiems 
atsibaladojus gyvenimas pa- 
įvairės, ar jis įgaus naujos 
prasmės ir naujų formų—apie 

į tai nemąsčiau. Pagalios, kam 
Į apie tai kvaršinti galvą...

Prisipažinsiu, jog buvau nu
sitaręs Naujus Metus sulaukti 
vienatvėje, užsidaręs savo 

I kambaryje. Tuomi norėjau iš
reikšti mano pasyvį protestą, 
kam Nauji Metai rengiasi pa
didinti jau ir taip nemažą ma
no metų pulką. Gerai žinau, 
ką reiškia daug metų susitel
kimas: jie atsiunčia senatvę 
ir jos sesutę—mirtį.

žinodamas, jog nesustabdyt 
'man bėgamojo laiko, aš sumis- 
linau nors laikrodį, tvaksantį 
ant sienos, sustabdyt. Ir tą 
būčiau padaręs, jeigu jis būt 
ne p ra d ė j ęs >m ušt m at u o j a m as 
valandas, prie kiekvienos pri- 

i dėdamas būdvardį “ku-kū.” 
Visos tos deklaracijos pra-1 Greitai atitraukiau nuo jo 

sidėjo su įtikėjimu, kad as-, raRkas, manydamas, gal jis 
menys turi nekurias teises, • suprato mano donkišotišką už
kurių valdžios nuo jų negali mačią... Tuo labiau, kad lai- 
atimti. Tarpe tų teisių yra skrodis buvo užsimieravęs pa-
liuosas pildymas religijos, skelbti galą seniems ir prad-
laisvė žodžio ir spaudos, lai
kyti susirinkimus, ir teisė pra
šymu paduoti skundus.

Magna Charta” ir An
gliškos Teisių Bylos.

Pirmas Teisių Įstatymas A-

___  —kada nauja 
' konstitucija, užimti vietą se
noviško karališko skyriaus, 
buvo svarstoma.

šešios kitos naujai įsteigtos 
valstijos irgi priėmė įstatymus 
apsaugoti civiliškas teises. Bet 
Teisių Įstatymas, priimtas kai
po dalis tautiškos konstituci
jos, paskelbė civiliškas teises 
visiems visoje šalyje.

Amerikoniškas Teisių Įsta
tymas turėjo gilią įtekmę vi
same pasaulyje.

Ęrancijoj garsi “Deklaraci
ja žmogaus ir Piliečio Teisių” 
buvo parašyta 1789 m. Pana
šios deklaracijos, sekdamos 
amerikonišką Teisių Įstatymą, i 
pasirodė keliose Europos ša
lyse, pradžioje 19-to šimtme
čio.

Po pasaulinio karo,, daugu
mas naujai įsteigtų respublikų 
priėmė teisių įstatymus.

Graikų Diktatorius Kareivi- 
na, Fašistina Vaikus

Athenai, Graikija.— Dik
tatorius J.1 Metaxas įsa-! 

vistiek buvo:1“, kad visi mokyklų jau-| 
civiliškos: nu°liai ir jaunuoles Graiki- 

draudėijoj turi įstot į fašistines pu-, 
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rubežiavo karališkas teises. 
Šitie draudė karalių atmesti

Louis Boritz, iš Cleveland©, tik ką sugrįžęs, su 149 kitą 
Ispanijos karo veteranų, j New Yorką, bučiuojasi su sa
vo sesute Rębecca Levy, atėjusia jo pasitikti prieplaukoj.

Fra nei jos išėjo nenaudon abiem šiom 
valstybėm.

Jeigu Lenkija keis savo nusistatymą 
iš rėmimo fašistinės Vokietijos į jai pa
sipriešinimą, tai tuo ji padės ir kitoms 
Rytų Europos valstybėms ir pati save 
gelbės. Praeitų metų Lenkijos politika 
tarnavo Vokietijos fašistų agresijoms, o 
Lenkija už tai gavo tik Hitlerio nu-

siau-karines jaunimo orga
nizacijas, panašias kaip 
Hitlerio jaunimo judėjimas, 
Vokietijoj. I

žią naujiems metams.
Laikrodis baigė savo dvyli

ką “ku-kū”. Aš sėdėjau kra- 
sėj lyg sustulpėjęs. Greitai pa
sigirdo miesto didžiulio laikro
džio išdidus, retas gaudimai. 

'Jis žymėjo įžangą į Naujus 
Metus. Tą patį darė visi kiti 

' didesni ir mažesni laiko ma- 
tuotojai. Juos greitai pavada
vo fabrikų, laivų ir ugniage
sių stočių sirenos; prie to pri
sidėjo automobilių įkyrios bir
bynes, žmonių netvarkos rėka- 
liojimai, vaikų klykavimai, ra- 

' kietų tratėjimai ir skardinių 
erzinantis nervus tarškėjimas.

I

(Tąsa ant 3-čio Pusi.)

Klausimai ir, Atsakymai
Klausiinas

Man ^nesuprantama, ko-k 7 | • 7
-’dėl komunistai užtaria taip ir gina.

___ a:______ vtt__________ a „r • v.

kapitalistai nori jį sukane- 
Vjeikti, o darbininkai saugo

Gi National Labor Re
lations Board yra preziden- 

Board? Juk ta įstaiga bur-!to paskirta taryba, kuri 
žuazinė ir, man rodosi, tik ] praveda Wagner. Act gyve- 
bando sutaikyti darbiniu- i niman. Žinoma, jeigu šita 
kus su kapitalistais. Gal pa- taryba susidėtų iš reakcio- 
aiškinsite? J. P. nierių, tai ji galėtų ir daug

l blogo darbininkams pada-

vadinamą Wagner Act ir 
National Labor Relations

Atsakymas
Wagner Act yra Kongre

so priimtas įstatymas, kai
po vienas iš geriausių Nau
josios Dalybos įstatymų. 
Jis užtikrina darbininkams 
teisę organizuotis į savo 
darbo unijas ir pasmerkia 
kompaniškas unijas. Jis 
.taipgi pasako, kad darbi
ninkai bet dirbtuvės, dau
guma balsų, turi teisę pasi
rinkti savo deryboms
darbdaviais tokią uniją, ko
kia jiems patinka.

Vadinasi, Wagner Act 
yra labai naudingas įstaty
mas darbininkams. Už tai

SU

graužtą kaulą. Jeigu Lenkijos valdonai 
dėtųsi į bendrą ‘Rumunijos, Lenkijos, 
Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Sovietų Są
jungos bloką prieš Vokietijos fašistų ag
resijas, tai tuo jie suvaidintų labai svar
bią rolę pastojimui kelio vokiškų barba
rų karo žygiams. Lenkijos darbo žmo
nės ir progresyviai elementai stoja už. 
tokį bloką. Dabar valdonų eilė.

ryti. Bet dabartinė taryba 
susideda iš pažangių vyrų, 
kurie simpatizuoja darbi
ninku reikalams. Už tai 
prieš ją taip staugia stam
bioji buržuazija.

Šita taryba per savo gy
vavimą jau apsvarstė ir iš
rišo net 167,770 skundų ir 
rinkimų dirbtuvėse, kur 
buvo paliesta 4,000,000 dar
bininkų. Ji sugrąžino dar
bus 200,000 darbininkų, ku
riuos darbdaviai buvo ne
teisingai išmetė laukan per 
streikus ir lokautus. Ji su
grąžino darbus 12,000 dar
bininkų, geriausių kovoto
jų, kurie buvo išmesti iš 
darbo už unijinį veikimą 
dirbtuvėse. Ji privertė bo
sus užmokėti neišmokėtas 
darbininkams algas vertės 
kelių milionų dolerių.

Dabar bus aišku, kodėl 
komunistai užtaria Wagner 
Act ir National Labor Re
lations Boardą.
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Trečias puslapis

Lietuvių Padėtis Klai 
pėdos Krašte

Klaipėdoj Neumann. Jis or
ganizuoja mani fėstacijas, 
sako ugningas kalbas. Pa
žymėtina, kad į tas mani
festacijas mobilizuojami ir 
vaikai, kurie, prisiklausę 
kurstančių kalbų, būriais 
puldinėja lietuvių mokinius 
ir net mergaites. Yra už
registruota keli asdešimts 
panašių užpuolimų. Kas 
dar blogiau, kad vokiečiai 
paskui kaltę už tuos lietu
vių vaikų mušimus, apmin- 
džiojimus ir sUkruvinimą 
suverčia lietuviams, nes lie
tuviukams besiginant nu
kenčia ir vienas kitas vo
ki e t u k a s. Manifestantai 
grįždami iš manifestacijų 
daužo lietuviškų privatiškų 
mokyklų langus, gadina ir 
laužo inventorių.

Visa tai galėjo privesti 
prie didelių ekscesų, bet 
dėl lietuvių šaltumo ir bū
do lėtumo jų buvo išveng-

pat ta. Lietuviai yra dideli to- 
lerantai ir nori taikos, su
tarimo. Kokie lietuviai to- 
lerantai, vaizduoja ir toks 
pavyzdys. Duonelaičio gim
nazijos vienas mokinys 
per vokiečių demonstraci
jas nešė vėliavą ir kartu su 
kitais šaukė “Juden und 
Žemaiten raus” ir nors kai 
kurie mokytojai taip v pat 
yra žemaičiai, betgi 
mokinys ir. šiandien 
gimnazijoj tebesimoko.

Kad laimėti daugiau 
sų per besiartinančius
kimus į fceimelį, nesidrovi 
griebtis pačių šlykščiausių 
smurto priemonių. Valsčių 
seniūnams ir viršaičiams 
yra duota negirdėta teisė

Pas mus abidvi kuopos, SLA. | 
ir LDS, sugyvena labai puikiai, 
broliškai. Ką viena nutaria, tai 
ir kita tą patį padaro. Tik gai
la, kad 1938 metais negalėjo
me jokio parengimo padaryti.

Pas mus 1938 metais buvo 
užėjus didelė “probišin,”su gė
rimais negalėjom nieko veikt, 
o be gėrimų iš mūsų parengi
mų nieko nėra. Tokiu būdu abi
dvi kuopos finansais nupuolė.

Ą. Kubilskis.

Viršmatomus čekius išrašė Consolidated Edison Kompani
ja savo darbininkams, kurie kadaise buvo paleisti iš dar
bo dėl unijinio veikimo, bet paskui priimti, sulyg USA 
aukščiausio teismo sprendimu.

Kartu su tuo yra daroma 
propaganda per Vokietijos 
radijo stotis; skaitlingi 
agentai vaikšto po žmones' 
grasindami vėliau nužudyt 
visus tuos, *kas nebalsuos 
už vokiečių sąrašus. Rinki
mų punktai taip susmul
kinti, kad kartais vienas 
dvaras sudaro rinkimų apy
linkę. Tai, be abejo, pada
ryta tam, kad vokietis -dva
rininkas galėtų kontroliuo
ti savo tarnus bei darbi
ninkus. Iš viso to matyti, 
kokioj atmosferoj ir kokį 
darant spaudimą įvyks rin
kimai.

Paskutinėm dienom Klai
pėdos magistratas išleido 
įstatymą, kuriuo draudžia
ma lietuviams įsigyti nuo
savybėn sklypus. Klaipėdos 
miestas, gal būt vienintelis 
pasauly, kuris turi beveik 
pusę viso miesto ploto sa
vo nuosavybėje. Supirktie
ji sklypai neužstatomi, jie 
laikomi tušti, nors i 
doje visą laiką siaučia bu
tu krizis. Vokiečiai visom 
priemonėm stengiasi su
stabdyti Klaipėdos miesto 
augimą ir lietuviško ele
mento įsigalėjimą. *

Klaipėdai p r i s i j u ngus 
prie Lietuvos labai spar-i 
čiai išsivystė joje pramo-!

T .. _ ’ _ i . p 1 urg. jriausKV ivn ima, ačiū jiene Įsikūrė daug naujų fa-įlaimgs ne tik Mass. Suvienytų 
brikų n dabai tiniu metu čampionata, bet išpers
juose dirba virš 21,000 dar- kailj į>ile kam> kas tik stos su

. Kadangi krašte jais i loši. Kliubas nutarė 
naujomis uni-

Cambridge, Mass.
I Gruodžio 29 d. įvyko Cam- 
bridžiaus Lietuvių Piliečių 
Kliubo metinis susirinkimas ir 
valdybos rinkimai, 
įvyko pasikeitimų 
negu buvo tikėtasi.
kliubo sudėtis, iŠ sriovinio taš- 
karegio žiūrint, yra kosmopo- 
litaniška, tad jeigu ir senoji 
valdyba buvo maždaug nepar
tinė, tai ši naujoji jau tikrai 
bus atatinkama kliubo narių 
sudėčiai. Pažymėtina yra tas, 
kad į valdybą įėjo trys‘jau
nuoliai (nors ne aštuonioliki- 
niai, bet ’vis tiek jaunuoliai) 
ir tas yra labai sveiku dalyku 
dėl kliubo gerovės ir ateities, 
.nes įėjimas jų į valdybą suin
teresuos ir kitus jaunuolius, 
kurių čia yra gana daug, 
kliubo darbuote ir lietuvišku 
judėjimu abelnai. Dabar tik 
reikia palinkėti, kad seniai su 
jaunuoliais gražiai, sutartinai 
sugyventų ir pasekmėje kliu
bas tobulintųsi ir bujotų.

Klaipė;' Kliubo Krepšinė Komanda
Dar jauna krepšinė koman

da, bet jau lošė keletą turni- 
rų ir visus laimėjo. Pasėka 
to: ne tik patys lošėjai žiūri 
į ateitį su pakilusiu ūpu, bet 

I ir visi kliubo nariai jau pučia- 
' si ir sako, kad cambridžiečiai 
parodys, ką jie gali.

Komandos organizatorius 
i drg. Plausky tvirtina, kad jie

Valdyboj 
daugiau,

PITTSBURGH, PA.
įvairios Žinios

Gruodžio 19 d. plėšikai už
puolė lietuvius karčiamninkus 
Spakauskus. Buvo šitaip: Nak
tį, po 2 vai., Spakauskas ir 
Spakauskienė pasisamdė “ta
xi” ir parvažiavo namo. Kai 
privažiavo prie savo namo, tai 
Spakauskienė tuojau ėjo į stu- 
bą ir ten priemenėje ją už
puolė du plėšikai, norėjo pini
ginę ir pinigus pasigrobti. Bet 
ji nedavė ir pradėjo smarkiai, 
šaukti. Tada pribuvo Spakaus-
kas ir draiveris. Plėšikai pa
spruko pinigų negavę, bet 
Spakauskienę tai gerai aplam
dė.

RaymondUVash. SYPSENOS
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Kaip ilgai ta disonansų ban
ga tęsėsi, neatsimenu, bet man 
ji labai prailgo. Tai labai įky
ri “melodija.” Atrodė, kad pa
saulyj antsyk kas nors blogo 
atsitiko. Visai nebuvo panašu į. 
entuziazmą.

Pasidarė nejauku. Apniko 
kaž-kokios mintys. Užsimečiau 
sermėgą, užsimuklinau kepe- 
liušą, įsispraudžiau pypkę 
dantysna ir — marš į gatvę. 
Kam, sakau, vien tik girdėti 
disonansus; juk iš tų visokių 
keistų garsų galima suprasti, 
kokie veiksmai dedasi ant to 
taip entuziastiško ir margo 
svieto.

Pridengtoj nakties marška 
gatvėj mirga įvairiaspalvės 
šviesos, žmonių įvairūs balsai, 
visokios manieros praeivių. 
Perėjęs kelius skersgatvius, o 
jau, bra, aš turiu ne vieną 
įdomią scenužę: viskas slenka, 
tarytum judžių filmoje. Eina 
porelės , pilnos gyvenimiško 
džiaugsmo, klegėdamos, reik
šdamos kokią tai aistrą; ten 
toliau jonvaikiai pelenų stati
nes vartelioja savo vaikiškumo 
patenkinimui; girti, suaugę 
vyriškiai, ritasi iš vieno saliū- 
no, paskubomis, besisavindami 
šaligatvio abi pusi, drožia dar 
kiton tokion pat vieton “nau
jus metus sutikti”; kitur vėl, 
ties vienos užeigos langd, ke
turios viduramžės .“damukės” 
už kažinką “plaukais maino
si”, o penktoji jų—už sekun- 
dantę. . .

Et, kam čia ir bekalbėti 
kas-kur-kaip dedasi! Užtenka 
pasakius, kad didmiestyj Nau
jų^ Metų naktyj visur entu
ziazmas per kraštus drimba. 
“Užeigose” susidarę “chorai” 
traukia “sutartines” įvairiomis 
kalbomis. Net ir mūsų brolius 
lietuvius girdėjau traukiant:

“Gluosnis ir uosis,
Uosis ir gluosnis.. .”
Ta jų daina atrodė į dainą 

be galo. . . Kai nustojo, buvo w 
daug gražiau.

Tūlas airys pats sau daina
vo sekamą solo:

“I sold my watch for bottle 
scotch,

T sold my shoes for bottle 
booze...

No body knows how dry
I ami”

Eidamas namo girdėjau kai- 
kuriuose namuose švelnią me
lodiją giesręės “Holy night, 
silent night.”

Tai matote: po tuom pa- - 
čiu dangum dedasi visoki da
lykai.

Kaip jūsų Šaipokas ėjo na
mo, tai mėnulis, pakreipęs sa
vo veidą plokštu, šypsojosi, 
šaipokas buvo susiraukęs, kaip 
sūrmaišio galas. ..

Linkiu Jums visiems šypso
tis!

Šaipokas.
Brooklynas, Nauj. M. Naktis.

Gerai Pavyko Prūseikos 
Prakalbos

LDS B6 kuopa surengė pra
kalbas gruodžio 23 d., 1938.
L. Prūseika pasakė gerą pra
kalbą. Sakė, ką Vokietijos na- 
ziai davė Vokietijos darbinin
kams, būtent: vargą ir di
džiausių nelaimių. Liepė vi
siems be skirtumo pažiūrų lai
kytis išvien kovoti prieš 'na- 
zius ir Hitlerį. Ragino kovoti 
prieš hitlerininkus, kad jie 
čionai negalėtų įsigalėti. Liepė 
Amerikos lietuviams netylėti, 
ale pakelti balsą, kad visas 
pasaulis žinotų, kad lietuviai 
nenori Hitlerio malonės. Te
gul jis savo kruvinas rankas 
atima nuo Lietuvos.

L. Prūseika yra geras kal
bėtojas. Jo prakalba visiem 
labai patiko. Klausytojai ne
pagailėjo atsakyti karštais 
aplodismentais. 1

Būsų dar geriau pavykę, jei- 
gur ne^ taip arti būtų buvę Ka
lėdos. Yra dar žmonių, kurie 
senus papročius tebelaiko. Tai 
šitie ir neatėjo. Bet aš vo
kuoju susirinkimą gerai pa
vykusiu, kadangi čia labai 
maža lietuvių kolonija. Gy
vena tik apie 20 lietuvių fa- 
milijų. Ir dar tokia bedarbė.

Aukų surinkta dėl kalbėtojo 
kelionės lėšų padengimo $11. 
Gauta “Vilniai” 3 skaitytojai, 
užrašyta 7 “Vilnies” kalendo
riai ir 2 knygos “Virėjos.” 
Gavo kelius narius į Lietuvių 
Literatūros Draugiją, kurios 
nauja kuopa susiorganizavo 
Aberdeen, Wash., ir taip daug 
knygučių pardavė.

Po prakalbų žmonės links
minos iki vėlumai nakties — 
valgė sandvičius, kuriais buvo 
stalas apkrautas; gėrė kavą ir 
kitus gėrimus, kurių buvo už
tektinai ; kiti šoko.

LDS 36 kuopa taria ačiū 
Ed. Laureskiui, . kuris davė 
stubą veltui dėl parengimo. 
Laureskio stuba labai tinkama: 
dėl parengimų, gali tilpt 200 
žmonių. Ačiū labai Mrs. Ma- 
sonienei, kuri pasidarbavo dėl 
parengimo. Taip pat ačiū vi
som moterims, kurios atnešė 
sandvičių ir kėksų.

Čia telpa aukotojų vardai. 
Po $1 aukavo šie: Mrs. J. 
Jakus, J. Dilinkis, M. Grybas,
M. Tenaskis ir M. Malakas; 
po 50c aukavo: M. Mažeikis, 
C. Norkus, A. Burt, J. Te- 
nauski, V. Deivis, V. šakalau- 
kas, J. Shernas, J. Dalinkau- 
cas, T. Grybas Jr P. Grybas; 
po 25c: A. Pieta, B. Cash, 
Mrs. A. Masonis ir A. Mar
kūnas. Viso pasidaro $11.

Visiem aukautojams ačiū.
A. B.

Pri skiriant Klaipėdos 
Kraštą prie Lietuvos jam 
buvo suteikta autonomija, 
kuri yra garantavusi abiem 
ten gyvenančiom tautom 
(lietuviam ir vokiečiam) 
visišką lygybę visose srity
se. Tiek pati Lietuva, tiek 

’ lietuviškai kalbą krašto 
gyventojai norėjo ir nori 
taikiai sugyventi su vokiš
kai kalbančiais. Bet kaip 
vertina tas lietuvių pastan
gas vadovaują vokiečių 
sluoksniai ir autonominė 
krašto valdžia?

Nuo pat pradžios, jie vi
są laiką stengėsi autonomi
jos statutą taikinti taip, 
kad visiškai apeiti lietuvių 
teises. Jie visiškai neatsi
žvelgė į lįetuviškai kalban
čių gyventojų interesus. 
Pagal statutą, abi kalbos, 
vokiečių ir lietuvių, turėtų 
naudotis lygiomis teisėmis, 
kaip oficialės kalbos. Bet 
šitas nuostatas nuo
pradžios sistemingai laužo
mas, nes į autonomines 
įstaigas skiriami valdinin
kai tekalbą 
Lietuvių kai 
visų autonbminių krašto 
įstaigų. Yra buvę nemaža 
atsitikimų, kad teisėjai 
baudė piliečius , reikalavu
sias su jais kalbėti lietuviš
kai. Panašiai yra ir su mo
kyklomis.

Krašto lėšomis išlaikomų 
mokyklų yra 236, iš kurių 
6 lietuviškos. Lietuvos kal
bos, geografijos ir istorijos 

jdėstymas lietuviškai yra 
panaikintas, arba pavestas 
mokytojams, nemokan
tiems lietuvių kalbos. Tuo 
tarpu lietuviškai kalbą gy
ventojai, nors lygiai moka 
mokesčius su visais kitais 
gyventojais, jie turi dar 
apsidėti specialiais mokes
čiais savų, privatinių mo
kyklų išlaikymui. Bet ir 
taip vokiečiai juos nepalie
ka ramybėje, nes privatiš- 
koms lietuvių mokykloms neįtraukė į balsuotojų są- 
kur gali neleidžia nuo-j rašus. Į nuskriaustųjų mens sako esą susirūpinę 
mūoti butų, atkalbinėja tė-įskundus visiškai neatsižvel- teisingu ir lojaliu Klaipė- 

----  cu i i.„n ■ dog statut0 vykdymu. Jei-
neleidžia patik- gu tai būtų tiesa, tai Klai-

tik vokiškai.
Da yra išvyta iš

Gruodžio 20 d. 8:10 vai. ry
te, du plėšikai užpuolė A. P. 
krautuvės gaspadorių. Paėmė 
iš registerio 7 dolerius ir išsi
nešdino.

bininkų. Kadangi krašte jais į lošį. 
nėra pakankamai darbi- aprėdyti juos 
ninku, tai daugelis vyksta į formomis. 
Klaipėdą iš Lietuvos ir ten! sekantis jų 
randa darbo, bet vokiečiai virtadienio vakare, 
visokiom priemonėm sten
giasi jų apsigyvenimą kraš
te suvaržyti, mat bijo, kad 
tuo būdu jie nesulietuvin
tų miesto. Ilgus metus ap
sigyvenusiems K1 a i pėdoje 
neduoda jokių teisių ir 
kaip 
jiems ramia 

spręsti apie krašto gyven-1 dirbti, 
tojų požymį. Tuo remda-| ’ 
mies seniūnai yra atėmę tuvių padėtis 
daugiau kaip iš 3000 lie-; niam KI a i p ė*d o s Krašte, 
tuvių Klaipėdos Krašto pa-1 Tuo tarpu vokiečiai visam 

lietuviai pasauly garsiai šaukia, kad 
Daugelį jie esą skriaudžiami, per

sekiojami. Čia kaip jau vo- 
kietys muša, vokietys rė
kia. Vokietijos oficialūs as-

šiame tarpušventyje be galo 
daug apiplėšimų, įvyksta be
veik kasdiena.

tas 
toj

bal- 
rin-

lošis įvyks k et-' 
, sausio 5, 

Roberts School auditorijoj, vi
sai artimai kliubo patalpos. 
Patartina visiems atsilankyti 
ir pamatyti būsiančius campi
on us.

sus, kad tuo būdu 
negalėtų balsuoti, 
lietuvių, iš kurių 
patogu atimti tą

4'

nebuvo 
nožymį,

vus neleisti į tas mokyklas' giama. Stumbragirių kaimo 
savo vaikus, grąsina, truk- seniūnas

—o---
Cambridžiaus Lietuvių Kon

greso skyrius įteikė apskričio 
sekretoriui reikalavimą, kad 
būsimam prakalbų maršrute 

| rezervuoti jiems pageidauja- 
Tai tokia liūdna yra lie- mą dieną, nes, sako, šiemet 

Į padėtis autonomi- jie būtinai turi prakalbas gau
ti. Apskričio valdyba stengsis 
tą jų reikalavimą išpildyti, jei 
tas bus galima. Zavis.

įmanydami trukdo
iai gyventi ir

Coal Centre, Pa

do kur tik gali. Toji pati ] rinti rinkikų sąrašų ir ne- pėdos Krašte viešpatautų 
tendencija siaurinti lietu- įrašo į sąrašus vietos gv-1 ramybė, nes Lietuva loja-
vių teises yra praktikuoja
ma ir kitose viešojo gyve
nimo srityse.

Nebijant suklysti, galima 
pasakyti, kad taip yra dėl 
to, kad, kaip Reicho propa
gandos ministeris Goebbels 
Tilžėje pasakė: “nacional
socialistų užsienių politikos

ventojus, kurie yra lietuviš- liai vykdė ir vykdo statu- 
ko nusistatymo.

Trakininkų kaimo seniu- mėtoji Haagos Tarptauti- 
jnas neįrašė nė vieno į rin- niame Teisme byla dėl jo 
kikų sąrašą, kurie, jo ma-' vykdymo. Deja, reikia 
nymu, gali nebalsuoti už konstatuoti, kad Klaipėdos 
vokišką sąrašą. i vokiečiams rūpi kiti, nei

Bardėnų kaimo seniūnas lojalus statuto vykdymas, 
visai neleido kai kuriems, tikslai. Tą statutą bevyk- 

tikslas yra atstatyti prieš- Į rinkikams pasitikrinti ar dant jau prieita prie 
karines Vokietijos sienas,; jie vra įrašyti.
ir ypačiai atplėi
tuvos Klaipėdos^Kraštą ir daug kartų slėpėsi nuo 
jį prijungti prie Vokieti- žmonių, kad nereikėtų ro- 
jos.” Į Lietuvos pajūrį žiū- dyti sąrašo ar priimti skun

do. O kada lietuviai norė
jo patikrinti sąrašą ir ma
tyti, tai seniūnas užkėlė 
vartus ir uždarė duris, kad 
niekas negalėtų užeiti. Lap
kričio 22 d. du vokiečiai iš 
Klaipėdos lankėsi Smalinin- 

<kuose ir Viešvilėje ir aiš-, 
kino seniūnams, kad jie iš
brauktų iš rinkikų sąrašų 
visus lietuvius. Ir taip be

tą, ką parodė ir mūsų lai-

to, 
kad savo krašte lietuviai 

jokių 
jiems

M - ~ 7 i «/ • ’ < <7

štį^nūa Lie-1 Vidgirių kaimo seniūnas pasiliko posūniai, be 
teisių, nors statutas 
pilnai jas užtikrina.

rimą kaip į vieną Vokieti
jos veržimosi į rytus eta
pų. Vokietijai rūpi truk
dyti teigiamas kūrybinis 
darbas Klaipėdos Krašte, 
kelti nesantaiką krašto gy
ventojų tarpe, slopinti lie
tuvybę, sukelti ekonominę 
ir finansinę suirutę, kad 
tuo būdu paruošti dirvą 
Klaipėdos Krašto atplėši- 
mui nuo Lietuvos. Visa tai 
ypatingai ryškiai pasirodė 
atšaukus Klaipėdos Krašte 
karo stovį. Nors krašto šei
mininkas yra Direktorija, 
tačiau ji buvo nustumta į 
šalį ir faktinai dabar viską 
lemia vokiečių “fiureris”

Tokio terorizavimo iš 
kaimų seniūnų lietuviai dar 
niekados nebuvo susilaukę. 
Daugiausiai pers ekiojami 
lietuviai įvairių organiza
cijų veikėjai ar valdybų 
nariai.

1938, gruod. 20 d.

Prancūzę Valdžia Prieš 
Amnestiją Streikieriam

Paryžius. — Franci jos 
valdžia smarkiai priešinasi 
įnešimui seime, reikalau
jančiam sugrąžint į darbą 
ir nebaust tuos darbinin
kus, kurie dalyvavo visuo
tiname streike lapkr. 30 d., 
s*u s t r e ikuodami sėdėjimu 
arba apleisdami valdiškas 
ir privačias dirbyklas.

Dar nėra žinios, ar sei
mas nubalsuos duot tiem 
darbininkam amnestiją 
(dovanojimą) ar paliks val
džiai juos bausti.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 153 kp. metinis susirin
kimas įvyko gruodžio 11 d., 
1938 m. Pirm. K. Sarpalius ati
darė susirinkimą su 9 nariais. 
Nors kp. turi 24 narius, bet su
sirinkimus mažai lanko.

Perbėgus kp. smulkmeniškus 
reikalus, prieita prie laiškų 
skaitymo. Sekretorius A. Ku- 
bilskis perskaitė laišką reikale 
Ispanijos kovotojų, ir kitą lai
šką kas link Lietuvių Kongreso 
Pittsburgho apylinkės skyriaus. 
Abudu laiškai likosi priimti. 
Pirmutinis laiškas kas link Is
panijos kovotojų tuoj aus buvo 
apkalbėtas ir iš iždo paskyrė 
$2. Taip pat nuo narių parink
ta aukų $2.05. Taipgi draugas 
P. Vaikins, nors ne kuopos na
rys, aukojo ,$1.00. Viso per abi 
kuopas surinkta aukų $10.64. 
Taip pat Lietuvių Kongresui 
paaukavom iš kp. iždo $1.

Toliaus eita prie 153 kp. val
dybos rinkimų 1939 metams. 
Valdyba likosi užgirta ta pati: 
pirm. K. Sarpalius, vice-pirm. 
A. šūkis, fin. ir užrašų rašt. ir 
org. A. Kubilskis, Box 236, 
Coal Center, Pa.; ižd. P. Ku- 
bilskienė, iždo globėjas A. Mer
kevičius, ligonių lankytojas S. 
Kamarauskas.

čia pasirodo, kad nepilna 
valdyba, nes iš 24 narių nega
lime išrinkti. Nors turime 14 
jaunuolių, ale prie 
jie labai rambūs.
prasilavins.

Taip pat senoji
pasižadėjo geriau veikti sekan
čiais metais.

tokio darbo
Gal toliau

kp. valdyba

Gruodžio 23 d. įvyko Dar
bininkų Mokykloj susirinki
mas visų Komunistų Partijos 
kuopų organizatorių apšvietos 
direktorių. Drg. Landis iš Cen
tro davė labai svarbų praneši
mą, kokią rolę Šiandien lošia 
Komunistų Partija Amerikoje. 
Ragino daugiau atydos kreipti 
į lavinimąsi, lankyti mokyklą, 
apsipažinti su miesto politika, 
išleisti buletiną, lapelius, reng
ti diskusijas, krutamus pavei
kslus, parodyti kitiems, ko 
trūksta darbininkų klasei ir 
tt. Ragino verbuoti naujus na
rius į partiją. Nurodė, kaip 
reikia elgtis su naujais nariais, 
idant jų neužgavus ir tt.

Gruodžio 24 d. Darbininkų 
Mokykloje buv.o rodomi kru- 
tami paveikslai iš Sovietų Są
jungos, vadinami “The Count
ry Bride.” Tai labai pamoki
nanti filmą apie Sovietų Są
jungos kolektyvių farmų vei
kimą ir gyvenimą. Visiems pa
tartina pamatyti šitą pamoki
nantį sovietinį judį.

Nuo Pittsburgho Draugijų 
Sąryšio delegatu į Taikos Kon
gresą, kuris įvyks Washingto
ne sausio 5 d., bus Jonas Ur
bonas.

Lietuvių Kongreso Pittsbur
gho skyrius rengiasi prie pa
minėjimo sukaktuvių Lietuvos 
nepriklausomybės. Tam tikslui 
šaukia nepaprastą susirinkimą 
sausio 15 d.

Mokslo Draugystės Kliubo 
metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 25 d. Išrinkta valdy
ba kitiems metams. Gaspado- 
rium pasiliko senasis, Povilas 
Sliekas, pirmininku išrinktas 
Antanas žvirblis. Kitais virši
ninkais išrinkta kiti.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija jau labai energingai 
rengiasi prie prakalbų ir va
karienės, kurios įvyks sausio 
29 d., 1939. Kaip jau žinoma, 
kalbės drg. A. Bimba. Vaka
rienei tikietai jau gatavi ir iš
siuntinėti į kuopas visoje Pitts
burgho apylinkėje. Draugai 
raginami tikietus smarkiai iš
platinti ir visi turėtų dalyvau
ti tame svarbiame parengime.

D. P. Lekavičius.

Varšava. — Lenkijos val
džia ištrėmė dar 100 cechų 
kaip “priešų.” Per kelias 
savaites deportavo 400 ce
chų iš viso. x
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(Tąsa) i smiltimis. Kad jau pradėjo, tai reikia gerai atlikti ir
Traukiniui kur sustojus, Jurgis atsargiai nušokda- i^odę būnant švariu. Jis net ir galvą

vo ir užlysdavo kur, bet pradėjus eiti, jis vėl buvo ant ;kiyue smiltimis ir bandė išplauti drauge savo juodus 
• — - - . . . . ,i ilgus plaukus is brudo, todėl laike galvą po vandeniu

' taip ilgai, kaip tik galėjo, žiūrėdamas, ar neišnaikins 
visko. Toliau, matydamas, kad saulė dar vis kaitina, jis 
pasiėmė drapanas nuo kranto ir pradėjo jas skalbti 
vieną po kitos; žiūrėjo kaip purvai ir riebumas plaukė 
žemyn upeliu, žiūrėjo su užsiganėdinimu, ir sugrįžęs, 
vėl mirkino drapanas vandenyje, pasitikėdamas ir trąši- 
nės dvoką prašalinti.

(Bus daugiau)

jo ir vėl ėmėsi su savo jausmais. Jis laikėsi susiėmęs 
rankomis ir dantimis drūčiai sukandęs—jis neverkė ir 
nei neverktų—nei ašaros neišlietų. Tas jau praėjo ir 
dingo ir jis su tuo daugiau nieko neturi—jis numes 
viską tą nuo savo pečių, pasiliuosuos nuo to, nuo viso 
to dalyko,—tą pat naktį. Tas turi praeiti, kaip kokia 
juoda neapkenčiamoji sloga, ir rytoj jis bus visai naujas 
žmogus.

Jis kovojo už savo gyvastį; jis dantimis griežė, 
nusiminimo apimtas. Jis buvo kvailys, kvailys! Jis ant 
niekų praleido savo gyvastį, jis suardė save savo pra
keiktu silpnumu; bet dabar jau pabaigė su tuomi—jis 
išnaikys tą iš šaknų! Pas jį daugiau nėra vietos nė 
ašaroms, nė jautrumui—jis jau, atkando dantis į tai 
—jie tik į vergiją jį pardavė! Dabar jis jau bus laisvas, 
nusikratys savo pančius ir pakils kovoti. Jis džiaugiasi, 
kad tas pasibaigė—turėjo kada nors pasibaigti, taigi ir 
geriau, kad tas dabar įvyko, šis pasaulis visai netinkąs 
moterims ir vaikams ir juo greičiau jie iš čia dingsta, juo 
geriau. Kiek teko Antanėliui nukentėti, tai dar jis visgi 
tiek nenukentėjo, kiek būtų prisiėję kentėti, jeigu būtų 
išlikęs. Dabar tėvas rūpinsis tik savim, jis kovos už save 
prieš visą pasaulį, kuris jį trukdė ir kankino.

Taigi jis rovė visas gėles iš savo širdies darželio ir 
mynė jas kojomis. Traukinys pyškėjo gana smarkiai ir 
dulkių sūkuriai atsimušė į jo veidą; nors naktį ir su
stojo porą kartų, bet Jurgis sėdėjo, susitraukęs savo 
vietoje—jis ten laikysis, kol jį nenuvys, nes kiekvieną 
daugiau mylią atsitolinus nuo Packingtowno, jam rodė
si, kad viena daugiau sunkenybė nukrinta nuo jo minties.

Kai tiktai vagonai stabteldavo, jis jausdavo, kaip 
šiltas vėjelis pučia, vėjelis, perimtas kvapu šviežių laukų, 
dobilų ir visokių žolynų. Jis kvėpavo jų kvapsniu ir net 
jam visam smagiau pasidarė—jis vėl buvo laukuose! Jis 
bandys gyventi kaime! Pradėjus švisti, jis dairėsi gana 
godžiomis akimis, matė pievas, miškus ir upes. Pagaliau 
jis jau negalėjo susilaikyti ir, kai tik traukinys sustojo, 
jis nušoko. Vienas darbininkas prie traukinio stovėjo 
ant vagonų viršaus ir, pagrasinęs kumščia, užkeikė, bet 
Jurgis tik ranka pamosikavo su pasityčiojimu iv leidosi į 
kaimų link. / . .. įžodžiu, ši konferencija buvo

Keista buvo tik pamąstyti, kad jis buvo kaimietis viena iš blogiausiai pravestų, 
visą savo gyvenimą, o dabar per tris ilgus metus visai Gal naujai išrinktas komitetas 
nematė kaimo. Tiesa, jis yra buvęs priemiestyje, kada galės ką nors geresnio atlikti, 
reikėjo iš kalėjimo namon pareiti, bet tada jam per daug įtraukti daugiau draugijų ir 
namiškiai rūpėjo, taigi eidamas nieko netėmijo, o taipgi ;tas pačias išlaikyti prie sky- 
keletą kartų žiemą, būvant be darbo, teko sėdėti miesto j 
parkuose, o kitur jis nei medžio niekur nematė! Dabar' 
jis jautėsi, kaip paukštis, kurį vėtra pagrobusi iškepa • J 1 * • . • Ji •1*1 •

Chicagos Žinios
Gruodžio 18 d. Amerikos 

Lietuvių Kongreso Chicagos 
Skyriaus įvyko metinė konfe
rencija, Lietuvių Auditorijoje, 
mažoj salėje, kame susirinko 
virš 120 delegatų, nuo 64 or
ganizacijų, draugijų, atstovau
dami 14,600 narių. Daugelis 
išrinktų delegatų neatvyko, "ir 
daugelis draugijų nesuspėjo 
pasiųst savo atstovų, nes, ka
žin kodėl, nebuvo išsiųsta pa
kvietimai į draugijas, ir visai 
menkai apie konferencijų ra
šyta.

Konferencijoj iškilo nesusi
pratimų, kadangi P. Grigaitis 
su savo užsispyrimu iškėlė 
diskusijas ir ta rezoliucijų ko
misija nesusitaikė Lietuvos da
bartiniu klausimu ir nepasiūlė 
nei vienos rezoliucijos priimti, 
apart protesto telegramos p. 
Smetonai.

Delegatai nepasitenkinę to
kia konferencija, nes kas nors 
konstruktyvau 
ta, apart valdybos pranešimų.

ši konferencija buvo

jis Washingtone daugiau esąs 
reikalingas savo žinojimu ir 
darbu.

Todėl tas komitetas, kuris 
norėjo ministerio Ickes už ma
jorą, dabar stengiasi darbuo
tis miesto pagerinimu, už iš
rinkimą progresyvių žmonių į 
al dermanus ir už pravedimą 
įvairių įstatymų žmonių nau
dai, o ne jų prispaudimui, iš
naudojimui. 

—o—
Chicago "Tribune”, kuris la

bai atakuoja Roosevelto val
džią už įvairius dalykus, nie
ko beveik nerašo apie Mc
Kesson & Robbins Co. skan
dalą, kame Mų^ica apvo
gė ži les. Mat, nenori, kad 
skaitytojai perdaug sužinotų, 
kadangi visos kompanijos yra 
įveltos vienu ar kitu būdu ne
švariame darbe.

Valdžia turi labai stropiai 
šį skandalą išnagrinėti ir ge
resnius įstatymus pravesti, kad 
sukčiai negalėtų žmonių pi-

JAPONIJA AREŠTUOJA 
DARBININKŲ IR VALS

TIEČIŲ VADUS

to,” kaip priešininkai karo 
ir įvedinėjamų fašistinių 
permainų.

Tokio. — Pagal įsakymą 
Japonijos “teisingumo” mi
nisterio, tapo suimti vadai 
darbininkų-valstiečių parti
jos “Ronoha” ir vadai dar
bo partijos “Nihon Musan- i liai praneša.

Washington. — Republi- 
konų partija pernai išleido 
$1,578,295 savo rinkimų 
kampanijom, kaip ji oficia-

Darbininkui Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

nebuvo nutar-

3

ir nuneša toli; jis vis tarpais sustodavo ir dV.ryc iv.,d 
nes jam taip keista išrodė ir tos karvių kaimenes, 
pilnos ramunių pievos, ir krūmai, susodinti vietoje tvorų 
tarp kurių radastai žydi, ir čiulbanti medžiuose paukš-; bijojimas
čiai. i

Pamatęs f armėno gyvenimą, jis pasij ieškojo lazdgalį 
apsigynimui ir priėjo artyn. Farmerys tepė vežimą prie 
daržinės ir Jurgis nuėjo prie jo. “Ar aš negalėčiau gauti 
pusryčių, jei galima?” užklausė jis.

“Ar nori, tamsta, dirbti?” klausė farmerys.
“Ne”, atsakė Jurgis, “ne darbo jieškau.”
“Tai nieko čia tamsta negali gauti,” atkirto sausai.
“Bet aš noriu užmokėti,” sakė Jurgis.
“O!” atsiliepė farmerys, ir pridūrė išjuokiančiai, 

“bet po septynių mes neduodame pusryčių.”
“Aš esu labai alkanas,” teisinosi Jurgis. “Aš norė

čiau pirkti maisto.”
“Pasiklausk moteriškės,” pasakė farmerys, linktelė

jęs galva per petį. “Moteriškė” pasirodė prielankesnė ir 
už dešimtuką įteikė Jurgiui keturias riekutes duonos, 
uždėjo mėsos į tarpą jų, šmotelį pyrago su uogomis ir 
du obuoliu. Jis ėjo tolyn, valgydamas pyragą pirmiau
siai, nes tą ne taip paranku buvo neštis. Po kiek laiko 
jis pamatė upelį, taigi perlipęs per tvorą ir priėjęs, 
ėjo tolyn apžėlusiu krantu. Taip eidamas, jis rado gana 
tinkamą vietą atsilsėti, taigi atsigulęs suvalgė, ką tu
rėjo, užsigerdamas vandeniu iš upeliuko. Paskui gulėjo 
kelias valandas, žiūrėdamas. ir gėrėdamasis viskuom ap
linkui, kol pagaliau, užsimanęs miego, atsigulė krūmo’ 
pavėsyje ir užmigo.

Kada pabudo, saulė kaitino tiesiog į veidą. Jis atsi
sėdo, ištiesė rankas ir žiūrėjo, kaip vanduo teka pro 
jį. Žemiau jo buvo duburys ir jam veikiai užėjo nauja 
mintis į galvą: jis galįs išsimaudyti! Vanduo niekam 
nepriklauso ir jis gali į jį įeiti—išsimaudyti jame! Tai 
dar pirmą kartą jis rasis visas vandenyje, jam iškelia
vus iš Lietuvos.

Jurgiui pirmą kartą pribuvus į stokjardus, jis buvo 
taip švarus, kaip darbo žmogus gali tiktai būti. Vėliau, 
vienok, perleidžiant ir ligas ir šaltį, alkį ir ne.nusiseki- 
mus, o darbe kenčiant tokį nevalumą, namie gi brudą, jis 
žiemą visai liovėsi praustis, o vasarą tik tiek, kiek iš 
indo galėdavo apsiprausti. Jam teko apsiprausti kalėji
me, kur vanduo krinta iš viršaus, bet daugiau neteko; 
dabar jis galės ir paplaukioti!

Vanduo buvo šiltas ir jis pliauškino vandenyje, kaip 
mažas vaikas iš džiaugsmo. Paskui jis vandenyje atsi
sėdo ties pakraščiu ir pradėjo šiūruotis, perleisdamas 
iš eilės kiekvieną sąnarį ir vietą, gerai nutrynė su

mejimo. Labai yra interesin
ga darbuotis šiose rungtynėse. 
Visą darbą veda jaunuoliai. 
Bėda, kad LDS suaugusieji' 
nariai neateina ir neparemia Į nigais naudotis, 
jaunuolių šitam darbe.

LDS jaunuolių kuopos gana 
gerai veikia, kiekviena sulig 
savo narių, nutarimų. Rengia 
didelius šokius ir "socials,” 
ir taipgi sporte aktyviai daly
vauja.

—o— ,
"Vilnies” vajus sekasi ne

blogai, manome pernykštį va
jų sumušti. Ir tai atliekama 
tik kelių draugų pasidarbavi
mu.

Kalėdinis "Vilnies” numeris 
išėjo'labai didelis, 16 pusla
pių. Tai pirmą sykį savo isto
rijoj toks didelis išėjo ir su 
labai naudingais raštais pasi
skaitymui, su paveikslais.

n aus.
Kažin kodėl daugelis kitų 

Kongreso skyrių labai puikiai 
ir gerai veikia, o čionais, nors 

patį Centro Komitetą turim 
’ • elidžiausį skyrių visame 
Kongrese, bet apsileidimas, 

s ką nors platesniu 
ruožu veikti, nepasitikėjimas 
vienas kitu, įsipykimas, tai ir 
merdi tas judėjimas. Kaip il
gai mes galėsim išlaikyti tas 
draugijas ir dar naujų gauti, 
jeigu niekas neveikiama ? At
sibuskit, draugai, padėtis Lie
tuvoj ir bendrai visam 
saulyj gana rimta!

—o—
Gruodžio 20 d. Lietuvių 

Auditorijoj, didžiojoj salėj, 
ALK Chicagos Skyriaus su
rengtos prakalbos Klaipėdos ir 
Lietuvos įvykiais. Kalbėjo P. 
Grigaitis ir H. Jagminas, žmo
nių gana menkai teatėjo, nes 
gal švenčių proga buvo užim
ti ir dar "Naujienos” nekoo
peravo šiam mitingui.

—o—
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 2 apskričio komiteto 
sušauktam susirinkime . visų, 
kuopų atstovų išrinko delega
tą ir nutarė dalyvauti būsian
čiam Amerikos Taikos ir De
mokratijos Kongrese, Wash
ington, D. C., sausio 6-8, ’39. 
Delegatas atstovaus Chicagos 
LDS apskritį ir parvažiavęs iš
duos kiekvienai kuopai rapor
tą. Visos kuopos prisidės prie 
delegato siuntimo išlaidų. .

Iš delegatų pranešimų pasi
rodė, kad Chicagoj LDS kuo
pos gana puikiai pasidarbavo 
vaikų vajuje, išpildė savo 
kvotas, nors ne visos kuopos 
tą atliko.

—0—
Kas ketvirtadienis, 413 W. 

Englewood, baptistų bažny- 
’ čioj, šalę Englewood High 

School, įvyksta LDS jaunuolių 
komiteto surengtos basketball 
rungtynės, kame jaunuolių 
kuopų tymai kovoja dėl pir
mų vietų ir dėl "prizų

pa-

—o— .
Jau parvyko į Chicagą drg. 

Nedvaras, kuris Ispanijoj iš
buvo apie 2 metus laiko. Drg. 
Nedvaras dirbo prie "Vilnies” 
prieš išvykstant į Ispaniją. 
Jis gana aktyviai darbavosi 
darbininkų judėjime prieš iš
važiavimą į Ispaniją. Visi Is
panijos gyventojai džiaugiasi 
ir didžiuojasi tų visų savano
rių pagelba ir narsa.

Sveikinu šį draugą ir tegul, 
pasilsėjęs, vėl stoja į veikimą, 
su dar didesniu pasirįžimu, at
sidavimu, nes kova neužsibai
gė, darbą reikia tęsti, nors 
čionais ir be ginklų. 

—o— •
Dabartiniu laiku Hcarsto 

leidžiamų Chicagoj laikraščių 
"Herald & Examiner” ir 
"Evening American” eina dar
bininkų streikas, eina jau ke
linta savaitė. Streikieriai, 
apie 600, labai tvirtai stovi už 
savo reikalavimus, ir yra Ven
giami dideli protesto mitingai, 
demonstracijos, kad pagelbėt 
šiem streikieriam. Laikraščių 
ponai vartoja terorą prieš 
streikierius, ir policija nieko 
nedaro, išvien su Hearstu ei
na.

—o—
Nesenai užsibaigęs Chica

gos stakjardų gyvulių prižiū
rėtojų streikas vėl gal pasi
kartos, kadangi kompanija 
nesilaiko duotų prižadėjimų 
ir tik tęsia tuos pasikalbėji
mus, neprieina prie susitarimo. 

—o—
Dabar Chicagoj jau yra 

rengiamasi prie ateinančių 
majoro rinkimų. Republikonai 
išstatė savo kandidatą Green, 
o demokratai vėl dabartinį 
majorą p. Kelly nori išrinkti. 
Demokratų partijoj yra 
tikimų, eina tarpusavinė 
dėl vietų ir vadovystės, 
pitalistiniai dienraščiai
susiskaldę: vieni remia Green, 
kiti tyli. Lietuviai ir gana su- 
siinteresavę, nes į aldermanus 
13-tame warde yra keli lietu
viai kandidatai.

Buvo manoma,- kad ministe- 
ris Ickes apsiims kandidatuo
ti ir prasidėjo visam mieste 
bruzdėjimas visų progresyvių 
žmonių dėl jo apsiėmimo ir 
išrinkimo. Bet gaila, kad

nes

nesu-
kova
Ka-
irgi

S

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.

KAIRIA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 

 

kurie ims nemažiau 5 kopijų, duodama po 20c. .ko
pija.

Antanas.

Mėto Žydus Profesionalus 
Iš Vietų Čechoslovakijoj
Praga, Čechoslovakija. — 

Iš pusiau-valdiško dienraš
čio “Prager Tageblatto” 
štabo liko įmesti 5 redak
cijos nariai kaipo žydų kil
mės. •

Savivaldiškoj provincijoj 
Slovakijoj 72 žydai gydyto
jai išmesti iš valstybinės, 
apdraudos įstaigos.

išlai-J Ickes negalėjo apsiimti,

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

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.

Dienraščio "Laisvės"

BAZARAS
♦ A

į jį Didžiausia Proga Pigiai Pirkti 1||
1 GERUS DAIKTUS 1

Šiom dienom gavome puikų Vanity Set nuo drauges 
Žukauskienės iš Newark, N. J. ir nuo drg. K. Kreivėno 

iš Brooklyno dolerį pinigais.
Laukiame daugiau dovanų ir norime girdėt, 

kas ką gamina Bazarui.

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

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

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas.

DIDELE IR PUIKI SVETAINE

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarą

Bazaras Bus Laiko mas Naujoje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y
(vienas blokas nuo Broadway)
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Protokolas Amerikos Lietuvių Kongreso 
Conn. Apskričio Konferencijos

Konferencija įvyko lapkri- organizavę. -
čio 27 d., 1938 m., Venta Sve- Reikalu Apskričio Komiteto 
tainėje, 103 Green St., Wa-; nutarta prisilaikyti tos pačios 
terbury, Conn. ' metodos, kaip iki dabar, t. y.,

'A.L.K. Apskričio Komiteto iš vienos kolonijos rinkti 3 
pirmininkas M. Arisonas ati-: ypatus, kad galėtų sudaryti 
darė konferenciją 1 vai. dieną komiteto valdybą ir iš visų ki- 
ir paskyrė mandatų komisiją i tų kolonijų rinkti po vieną į 
iš P. Bokas, M. Ciplijauskas ir ?
F. Grigas.

Kol komisija sutvarkė man-1 stovaujamos, palikta joms tei- 
datuą, tapo pakviestas pakal
bėti J. 
niskas, 
beckas 
tiktai 
Kalbėtojai sveikino 
ir nurodė svarbą A.
bų.

Mandatų komisija pranešė, čio naudai pikniką Waterbu- 
kad Lietuvių Apšvietos Drau- {ry, Conn. Surengimu rūpinsis 
gija prisiuntė J. Astrauską ir i Waterburio Komitetas su ap- 
J. J. Mockaitį ir LDS 74 kp 
A. Katiną—Bridgeport.

Lietuvių Amerikos

Apskričio Komitetą. Koloni
jos, kurios šiandien nėra at-

Astrauskas, V. Kras- 
J. J. Mockaitis, J. Lu- 
ir el. Valley, 
sugrįžęs iš

sė išsirinkt po vieną ypatą į 
Apskričio Komitetą.

Išrinkta Apskričio Kom. J.
J. Mockaitis ,A. Jocis, A. Bal-Pastarasis

Lietuvos. I čiunas ir F. Grigas.
delegatus j Nauji sumanymai — Apkal-

L. K. dar- i beta ir nutarta surengti atei-
I nančią vasarą A. L. K. apskių-

skričio komitetu.
Įnešimas priimtas rengti va- 

Ūkėsų i karionę apskričio naudai Bi;id- 
Neprig. Kliubas, P. Labanaus- ■ geport, Conn. Surengs Bridge- 
kas ir J. Lubeckas—Hartford, j porto Komitetas. Priimtas pa- 

Amerikos Liet, ūkėsų Ne- geidavimas, kad apvaikščioji- 
prigulmingas Kliubas F. Gri-! mas Lietuvos nepriklausomy- 
gas ir Budeiiutė—Torrington. į bes būtų rengiamas su kitomis 

L.D.S. 31 kp. P. Bokas ir j sriovėmis, kur galima.
T. Dubauskas,—Oakville. į Prakalbu maršruto reikalas

L.D.S. Šviesos Draugija M. paliktas Apskr. Komitetui.
Vosylius ir Agnes Rūbas. T. Matas kalbėjo apie rei-

Waterburio Draugijų Ben- kalą Lietuvoj koalicijinės val- 
dras Komitetas nuo 8 draugijų džios ir apie reikalą stiprini- 
su 2450 narių, J. Strižauskas, mo A. L. K. veikimo čionai 
A. Lenartavičius, J. žemaitis, Amerikoj. Pajuokė tuos san- 
J. Adomėlis, J. Dvilinskas, M. dariečius, kurie laukia nuo 

Smetonos medalių.
Finansų Komisija išduoda 

raportą, kad pribuvo viso 
$53.08. Išleista $39.75, atlie
ka $13.33. Kitą konferenciją

atstovaujančiu ' nutarta turėti apie vidurį spa
lio, 1939, New Britain, Conn.

Rezoliucijų Komisija patei-

Stanikienė, 
R a mana us-

čiu apskri-j

ilgam, Lietuvos nepriklauso
mybės naikintoją Dr. Neu
mann Lietuvos valdžia paliuo- 
savo iš kalėjimo, ir jis būda
mas Laisvėje, dar piktesnes 
priemones vartoja prieš Lietu
vos valdžios įstatymus ir or
ganizuoja hitlerininkus iš
draskyti pačią Lietuvą; ir ka
dangi Lietuvos valdžia švel
niai žiūri į tokius žalingus pa
čiai valstybei darbus;

2— Kadangi Lietuvos tikri 
sūnūs ir dukterys, kovojanti 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
už Lietuvos žmonių laisvę ir 
abelnai savo tėvynės labui ir 
visų Lietuvos gyventojų gero
vei, laikomi kalėjime;

Ir kadangi Lietuvos šiandie
nine valdžia turi pakankamai 
drąsos bei žiaurumo kalė j i- 
muosna grūsti nekalčiausius 
žmones ant ilgų metų, o prie 
tam, ir mirtimi baudžia.

Todėl mes griežtai protes
tuojame tokiems Lietuvos val
džios žygiams.

3— Reikalaujam Lietuvos vai., 
kad tokius, kaip daktaras 
Neumannas su vigais savo sė
brais, kuris ima iš Hitlerio 
patvarkymus ir rengiasi iš
draskyti Lietuvos esančią čie- 
lybę, Lietuvos valdžia im’tųsi 
priemonių tokius gaivalus 
areštuot ir padėt kalėjimuos- 
na; ir

4 — Reikalaujame Lietuvos 
valdžios, kad visi Lietuvos po
litiniai kaliniai būtų paleisti iš 
kalėjimų į laisvę, suteikiant 
jiems pilnoj prasmėj pilieti
nes teises.

Mes, Amerikos lietuviai, 
nenuilstančiai kovosime po Dukterų Draugija
Amerikos Lietuviu Kongreso prakalbas sveikatos klausimu. įvyks rlmm Q rl DOtWIA I kvnt
vėliava už tose rezoliucijose 
suminėtus reikalavimus 
kol - Lietuvos valdžia juos iš
pildys. i

ryto, 920 E. 79th St. Visi valdybos 
nariai privalo dalyvauti, kad pilnai 
prisirengus į IV Apskričio metinę 
konferenciją, sausio 15 d., Clevelan- 
dc. Atydai LDS Ohio kuopom: Kon
ferencija prasidės lygiai 10 vai. to
dėl prašome atsiųsti' delegatus su 
pilnais raportais, sumanymais 
ku.” Apsčiai darbo randasi, 
konferencija gali užsitraukti 
lumos. — J. W. Petrauskas, 
Sekr. (3-4)

“lai- 
todėl 

iki vė- 
Apskr.

SO. BOSTON, MASS.
LDS Jaunuolių 225 kp. ir LDS 

kp. bendrai rengia vakarienę, sausio 
8 d., Lietuvių Piliečių Kliubo Svet., 
376 W. Broadway, So. Boston, 7:00 
v. v. Bus užtektinai valgių ir gėri
mų ir gera muzika. Kviečiame visus 
ateiti pasilinksminti ir susipažinti su 
LDS jaunuoliais ir suaugusiais. — 
Rengėjai.

G2

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 8 d., 2-rą vai. po 
pietų, pas draugus Medelius, 124 S. 
Rebecca Avė. Prašome skaitlingai 
dalyvauti, nes bus kalbama apie ko
mediją ir kitus svarbius dalykus. —• 
Org. F. M. I. (3-4)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, sausio 8 d. bus suvai

dinta juokinga komedija “Velnias 
Ne Boba.” Koncertinę dalį išpildys 

’ i Lyros Choras, šoks “The
Rosebuds,” Ruth Shilinis, • 
Kowalcek ir Louise DiGioia, 
akompanuos Katherine White. Pra
džia 5:30 v. v. (durys bus atdaros 
4:30), Lietuvių Svet., 6835 Superior 
Ave. Grieš gerai žinoma Lindy's Or
kestrą. Įžanga: iš anksto pcilsant 
25c, prie durų 30c. Kviečiame /visus. 
-- M. Valentą. , (3-4)

Three 
Sophie 

, joms

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas ir pa

mokos įvyks penktadienį, , sausio 6 
d., 8 vai. vakaro, 408 Court St. Visi 
•nariai privalo dalyvauti, nes turėsi
me išrinkti naują valdybą 1939 m. 
—D. Krūtis, (3-4)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. ir Lietuvos Sūnų ir 

i rengia bendrai

CLEVELAND, OHIO ir kitų svarbių dalykų. Todėl daly- 
į vaukite visos, nepamirškite ir atsi- AtsisauKimas vesti naujų narių irašyti j kuopą _

Korespondencijose tilpo žinia, kad Sekr. M. Kulbienė. (2-3)
Amerikos Lietuvių Moterų Kliubo ’ ____________
parengimas įvyks sausio 14 d., ture-J 'PHILADELPHIA PA. 
jo būti sausio 21 d. Lietuvių Darbi, 
ninku Svet., 920 E. 79th St. Įsitė 
mykite datą. (2-3)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
sausio, A. Žemaitienės namuose, 14 
Hazel St. Pradžia 7:30 v. v. Drau
gės, šis susirinkimas bus gana svar
bus, išgirsite raportą praeitų metų

Ateinantį sekmadienį, 8 d. sausio, 
įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų svarbus susirinkimas, Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Šia-

me susirinkime bus išduotas “Lais
vės” Bahkieto raportas. Bus disku
sijos apie patobulinimą veikiančio 
komiteto; apie vienitį veikimą. Bus 
svarbių pranešimų, raportų. Bus 
perrinkta Veikiančio Komiteto Val
dyba. Susirinkimas įvyks 2:30 vai. 
po pietų. Draugės ir draugai ko 
plačiausiai dalyvaukit. Šiame susi-’ 
rinkime dalyvaus ir drg. Bimba. — 
Valdyba. (2-4)
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1939 Mėty Kalendoriai
Dr. Herman Mendlowitz

83 Metai Praktikos
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

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.

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.

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu

Ciplijauskas, P. 
A. Balčiūnas, K. 
kas.

Taipgi dalyvavo 
čio komiteto nariai, kas suda-: 
ro 22 atstovu,
5 kolonijas su apie 7,000 na
rių.

Konferencijos pirmininku iš- kė 'rezoliucijas: 
rinktas J. J. Mockaitis, rašti
ninku P. Bokas.

Rezoliucijų komisija: K. 
Ramanauskas, M. Arisonas ir 
A. Katinas.

Finansų Komisija: P. Sta-Į 
nikienė, J. Lubeckas, A. Ru-i kalinių Lietuvoj, 
bas, M. Ciplijauskas ir F. Gri-1 4. Konferencija pageidavo,
gas. Korespondentu J. Vai- kad Apskričio Komitetas pa- 
ley. Skaityta dviejų pirmes-i gamintų rezoliuciją prez.'Roo- 
nių konferencijų protokolai ir 
Apskričio komiteto posėdžio 
protokolas, tapo priimta. x

Raportai: Komiteto pirm. 
M. Arisonas raportavo, kad 
veikė pagal išgalę reikalu 
A. L. K. Raštininkas J. J. 
Mockaitis pateikė raštišką ra
portą iš savo veikimo pažymė
damas, kad kuomet apskritys 
susitvėrė, buvome be centro, 
reikėjo daug darbo atlikti. 
Siųsti delegatai į Scrantoną, 
A. L. K. suvažiavimą birželio 
25-26 dd. Taipgi paraginti 
kolonijas, kad stengtųsi su
rengti raportus buvusiems at
stovams, išleisti lapeliai A. L.
K. reikalu. Kolonijos gražiai 
prisidėjo su finansine parama. 
Aukų susiųsta—$53.08. Išlai
dų padaryta apskričio reika
lais—$39.75. Raštininkas pa
daręs dar išlaidų—$4.19. Pas 
iždininką randasi—$13.33.

Iždininkas A. Jocis rapor
tavo, kad sutinka su minėta 
atskaita.

Raportai iš kolonijų veiki
mo: A. {Balčiūnas iš Waterbu- 
rio rapdrtavo, kad buvo pa
siųsti atstovai į Scrantoųo A.
L. K. suvažiavimą; buvo su
rengę prakalbas ir raporto iš
davimą nusirinkime. Lietuvos 
politiniarhs kaliniams surinkta 
$8. ALK. Komitete priguli 8 
draugijoj.

P. Ląbanauskas iš Hartford' 
raportavo, kad neturi vietinio 
komiteto ur nedaug A.L.K. rei
kalu veikjė,

M. Arisonas iš Bridgeporto 
raportavo.^ kad laiko susirinki- 

’ prakalbas, renka 
politiniams kali- 
komiteto priguli

mus, rengia 
aukas Lie’t.
niams. Pjrie
6 draugijos.

F. Grigas iš Torringtono ra
portavo, kjad veikia kiek gali, 
bet A.L. K . skyriaus neturi su-

Rezoliucija ALK Klausimais
Kadangi Lietuvos nepriklau

somybės padėtis kasdieną da-

sekmadienį, 8 d. sausio. Lyric Svet., 
kampas Park ir Broad Sts. Kalbės 

tol, I Dr. J. J. Kaškiaučius iš Newark, N.
I J. Pradžia 2 vai. po pietų. Daktaras 
laiškiai nupieš apie jūsų sveikatą 

medicinos šviesoje, 
yra svar- 
apie jūsų 
(3-5)

šios moderninės
Todėl visi dalyvaukite, nes 
bu išgirsti kas nors naujo 
sveikatą. — Kom.

Telephone: EVcrgreen 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.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

1. Kad Amerikos Lietuvių 
Kongresas būtų sušauktas į rosi rimtesnė, pastebimas di- 
1939 m.

2. Už atsteigimą Lietuvoj 
pilnos demokratijos.

3. Už paliuosavimą politinių

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 8 d., 2 vai. po pietų, Baka- 
jnausko Svet. Būtinai visi kuopos na- 
jriai šiame susirinkime dalyvaukite, 
' nes susibūrė daug svarbių reikalų 

(3-4)

dėsnis pavojus kiekvieną va
landą, ypatingai iš plėšriųjų 
nazių pusės, naziškas siaubu-1 
nas laiko savo akis įdėbęs ne- aptarti. — Valdyba, 
atlaidžiai į mūsų tėvynę Lie
tuvą, idant ją bile momente HARRISON-KEARNY, N. J.

ALDLD 136 kp. metinis susirinki-

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

seveltui, kad užtartų Lietuvą 
sunkiose jos dienose.

Konferencija užsidarė 5 vai. 
vakare su geru ūpu ir dideliu 
pasirįžimu veikti ant toliaus 
A. L. K. gerovei.

Pirm.
Rašt.

J. J. Mockaitis, 
P. Bokas.

REZOLIUCIJA 
Prezidentui, Antanui Smetonai

Ir Lietuvos Valdžiai
Mes, Lietuvos vaikai, susi

rinkę į Amerikos Lietuvių 
Kongreso Conn. Apskričio 
Konferenciją, lapkričio 27 d., 
1938 m., Lietuvių Svetainėje, 
103 Green St., Waterbury, 
Conn., nuo 40 draugijų, at
stovaudami 6,000 organizuotų 
lietuvių, išnešamo rezoliuciją 
sekančiais klausimais: A) Ma
tydami agresorių pasįmojimą 
ir jų ūmų tvirtėjimą Europoje, 
dėl sustiprinimo Lietuvos jė
gų atsparai prieš tas piktas 
užmačias, mes reikalaujame 
Lietuvos valdžios, kad atsteig- 
tų demokratinę santvarką, 
perorganizuojant dabar tinę 
valdžią į koalicijinę, su visų 
politinių partijų reprezentaci
ja. B) Kad po perorganizavi
mui valdžios, tuojaus būtų pa
skelbti visuotini 
mai, suteikiant 
nems apsispręst
sau valdžią tokią, kokios Lie
tuvos gyventojai pageidauja.

seimo rinki- 
laisves žmo- 

ir išsirinkt

REZOLIUCIJA 
Dabartinei Lietuvos Valdžiai 

Politinių Kalinių Klausime
1—Kadangi hitlerininkai 

šiandien yra didžiausiais Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šais ir agitatoriais už nušlavi- 
mą Lietuvos vardo nuo žemės 
veido; tiesa, nekurie iš tų Hit
lerio pakalikų Lietuvos Sal
džios buvo areštuotais, bet ne-

išdraskyti, taip, kaip jis ture- nias įvyks sekmadienį, sausio 8 d., 
jo laimės padaryti su Austri- 2:30 vai. po pietų, 15-17 Ann St. 
ja ir čechoslovakija;

Tad matydami rimtą pavo
jų mūsų tėvynei Lietuvai, esa
me tikrais, kad šis klausimas 
kiekvienam Amerikos lietu
viui yra apeinantis ir svarbus 
uždavinys, kad apginti 
tėvynės nepriklausomybę;

Tad mes proponuojame vi
som Amerikos lietuvių organi-

Amerikos
Centrali-
pasitarus

Visi draugai privalote dalyvauti, nes 
apart kitų reikalų turėsime išrin
kti kuopos valdybą 1939 metams.— 
Kp. Sekr. K. K. (3-4)

TORRINGTON, CONN.
Liet. Piliečių kliubas rengia kon

certą ir šokius, sekmadienį, 8 d. 
savo 1 sausio. Pradžia 3 vai. po pietų. Sve-

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS Į
(BIELIAUSKAS) i

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y. f660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

zacijom, kaip ir 
Lietuvių Kongreso 
niam Komitetui,
bendrai visiems, šaukti Visa- 
sriovinį Seimą 1939 metais.

Rezoliucijų Komisija:
A. Katinas,
M. Arison.

tainoje, 125 -Beechwood Ave. Pro
gramoj dalyvaus Hartford Laisvės 
Stygų Orkestrą, vad. V. Visockio, 
susideda vien tik iš jaunuolių, bus 
solistų, šokikų, dainuos grupė Mer-. 
ginų. Visas orkestras grieš ir dai
nuos. Bus lietuviškuose kostiumuo
se. Turėsime ir kalbėtojų. Šokiams 
grieš ta pati orkestrą. Įžanga suau
gusiems 25c, vaikams 15c. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti. (3-4)

Labai Sumažina Amerikinius 
Judžius Italijoj

Roma. —Amerikiniai ju
damieji paveikslai pirmiau 
sudarė 80 procentų visų 
svetimų judžių rodomų Ita
lijoj. Šiemet gi, pagal fa
šistų valdžios patvarkymą, 
amerikiniai judamieji pa
veikslai sudarys jau tik 20 
procentų visų užsieninių

Italų fašistų spauda nie
kina Amerikos judamuo
sius paveikslus kaip “žy- 
diškai-demokratiškus.”

Tokio. — Japonijos karo 
laivyno admirolas Yonai 
reikalauja pilnai įvest fa
šizmą, bet sakoma, kad su 
tuom dar nesutinka minis- 
t e r i s pirm įninkąs kuni
gaikštis F. Konoye.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Atydai LDS IV Apskričiui

LDS IV Apskričio valdybos susi
rinkimas įvyks sausio 8 d., 10 vai.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. (Corlctto) ekstra 

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
| sausio, SVet., 4015 E. 141 St. Drau
gai įsitčmykite, susirinkimo diena 
permainyta, įvyks pirmą ponktadie- 

’ nį kiekvieno mėnesio. Nariai daly- 
' vaukite, atsiveskite ir naujų narių, 
gausite dovanų. (2-3)

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus 
lūs 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

paveiks-

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai 

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

Waterman Fontanines Plunksnos ir Paišeliai nuo

$į.5O

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų 
kokius jūs patys pasirenkate

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir P areni Yra Skaniausi

Rūgšti rugmė, 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpąs Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Kaunaitė
Vytautas 

jaunuolių

J. Nalivaika,
Sekretorius.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

mi- 
su- 
ga-

8-tą, 
Ispa-

Paskui buvo užbaigta.
Reporteris.

Čiurpinskas, 
mirė sausio

Per Naujų Metų šventes 
mieste ir apylinkėj nusižudė 
27 žmonės, didžiuma iš jų pri
slėgti ekonominių bėdų, ir liū
desių.

Teisėjas S. Sabbatino perei
tą antradienį prisaikdintas 
Miesto Teismo nariu.

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

me- 
ket-
pas

70-42

pinėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius

Ketvirtad., Sausio 5, -1939

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

žinomas, kaipo, scenos 
“velnias,” tad apie jį 
daug neapsimoka. Jis 
dainomis publiką gerai 

Kriaučiūnas

m. 
d.,

Mary Sisler, 56 metų am
žiaus, gyvenusi 111 Gįarkson 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
gruodžio 31-mą. Palaidota

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
i

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

MASPETH, N. Y.

L. D. S. 14-tos kuopos 
nesinis susirinkimas įvyks 
virtadienj, 5 dieną sausio 
draugus Zablackus,.
Link Court, Maspethe, 8-tą 
valandą vakare.

Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

ėjo į mūšį 
nežinojo, ar 
ar ne. Sakė, 
kitas j aunuo-

raportavo, kad
“90 nuošimčių

G. Zinsmeister ir R. Diffley, 
Glendale, 17 metų vaikinėliai, 
kaltinami išvogę rinkliavų dė-.te. 
žutę St. Pancras bažnyčioje.

bauskas, ir ideališkų ir komis- jaunas draugas, tik 23 
kų duetų. Jie publikai, žino- ~ —x-‘ 
ma, labai patiko. Iš moteriškų 
balsų pasirodė Kavaliauskaitė

Ml

Taksių Streikas už 
Sutartį su Unija

PASILINKSMINKITE SU 
ISPANIJOS VAIKAIS

KLIUBIEČIŲ VAKARIENĖ 
GRAŽIAI PAVYKO

Aplankius Ligoninėj 
Draugų Ragauskų

Sts., Brooklyne.
Pereituose rinkimuose Am- 

teris buvo kandidatu į kon
gresui anus-at-1 arge ir vien tik 
New Yorke gavo 105,000 bal
sų.

“SŪSIRINKIMAl

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, kurioj priklauso tak
sių vairuotojai, antradienio 
popietį paskelbė general} 
streiką, reikalaujant atnaujin
ti sutartį su unija, duodant 
pagerinimų.

Tą pat vakarą, Third Ave. 
Railway sutiko pratęst kon
traktą 90 dienų, su alga ligoj 
ir šventadieniais. Pasirašyme 
dalyvavo A. W. Huff nuo 
kompanijos, Michael J. Quill, 
Austin Hogan, John Santo— 
nuo unijos. Taipgi ‘dalyvavo 
unijos patarėjas Harry Sa
cher. Sutartis paliečia 3,500 
darbininkų.

Už poros valandų po pa
skelbimo streiko, unijos orga
nizatoriai 
streikas yra
sėkmingas.” Iš 8,500 kompani
jų operuojamų mašinų, sulai
kyta 7,400.. Reiškia, paliesta 
11,000 taksių vairuotojų ir-1,- 
000 prižiūrėtojų.

Majoras, sutartyje su valsti- 
jine Tarpininkavimo Taryba, 
deda pastangas privest strei
ką prie greitos užbaigos.

Kada jūs linksminatės Ispa
nijos vaikų naudai, aišku, Ispa
nijos vaikai linksminasi su ju
mis, nors vienus nuo kitų ski
ria tūkstančiai mylių 'ir 
žiai.

šį sekmadienį, sausio 
norintieji pavakarieniaut
nijos vaikų naudai, ateikite į 
“Laisvės” salę 6 vai. vakaro, 
čia galėsite, sulyg savo noro, 
nusipirkti karštą ar šaltą va
karienę — silkių su bulvėm, de
šrų ir kitų valgių, ir gėrimų. 
Bus žaidimas “bingo” su dova
nomis laimėtojams, šokiai, dai
nų ir muzikos programa.

Liet. Moterų Ap. Kliubas.

Laukiant Naujų Metų, Liet. 
Am. Piliečių Kliubas davė pir
mą N. M. vakarienę, kuri jau 
pasiliks tradicine vakariene ir 
ateityje, žmonių suėjo apie 
pora šimtų ir, kiek teko nu
girsti, visi buvo patenkinti 
maistu, vaišėmis ir visu patar
navimu.

Maistas buvo parinktas pa
gal lietuvišką skonį. Kitokių 
valgių jokia kita organizacija
neduoda už tokią tikieto kai- kas D. M. šolomskas, to komi- 
ną. Tad ir Kliubui netenka teto iždininkė Helen 
nieku nusiminti, kad nepaten- (Zablackienė), drg. 
kino žmonių. Kliubas davė Zablackas ir LDS 
valgyt, išsigert ir, apart val
gių ir gėrimų,—davė ir gerą 
muzikalę programą.

Dainavo Velička ir Gra

Crown Heights Ligoninėje, 
Lefferts ir Nostrand Avės., 
Brooklyne, guli tik iŠ Ispani
jos sugrįžęs draugas Albinas 
Ragauskas, kovotojas. Jis pa
eina iš Milwaukee, Wis. Su- 
žeistas į dešinę koją mūšiuo
se prie Ebro.

Draugą Ragauską aplankė 
Lietuvių Komiteto Gelb. Ispa
nijos Demokratijos pirminiu-

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket/ 

virtadienj, 5 d. sausio. “Laivės” SV., 
419 Lorimer St. Pradžia 7:30 v. v. 
Šiame susirinkime bus išduota val
dybos raportas, todėl yra svarbu, 
kad visi skaitlingai dalyvautų. 
Prot. Sckr. C. Reinis.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys su garu šildomas, šiltas ir šal
tas vanduo visados, labai šviesus 
kambarys ir rami vieta. Atskiras įė
jimas. Parankus privažiavimas. Ful
ton St. El Jamaica El'ir Atlantic 
Av. L.I.R. D. Mayžis, 97-41 109th St. 
Richmond Mill, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Antano Paliukaičio ir 

parapijonų, kurie iš Lietuvos parei- 
1 na nuo Žemutinės Panemunės para
pijos. Paskutinį sykj girdėjau, kad

Gerbiami Brooklyno ir Apy
linkių Lietuviai!

Aido Choras stropiai mikli- 
nasi vaidint tą gražią P. Buk- 
šnaičio ir St. Šimkaus dpbtėtę 
“Išeivį,” kurios žiūrovai turės 
apsišluostyti ašaras iš graudu
mo ir, protarpiais, iš juoko. 
Čion sutelkta žymiausi progre- 

z šyviai aktoriai - dainininkai. 
Dainų mokina Aldona Žilins
kaitė, aktorius—artistas Jonas 
Valentis.

Operetė įvyks sekmadienį, 
sausio (Jan.) 15 dieną, Labor 
Lyceum svetainėj, 9,49 Willou
ghby Ave., Brooklyne. Pra
džia 3:30 po pietų. Taigi, ger
biamieji, atsiminkime, kad Ai
do Choras mielai patarnauja 
dainomis visiem, kas tik jį pa
kviečia, todėl 15-tą dieną šio 
mėnesio visi traukime į jų 
parengimą, kad suteik finansi
nės ir moralės paramos choro 
27 metų gyvavimo sukaktyje. 
Įsigykite iš anksto bilietus. Jų 
kainos: 50c., 75c. ir $1.

G. Veteranas.

Tolimoji Viešnia Kalbės 
New Yorke

Kur buvę, kur nebuvę, 
pas, Aido Chorą tikrai buvo 
linksmi Nauji Metai, pereito 
šeštadienio vakarą. Patys cho- ir Simanavičiūtė. Simanavičiu- 
ristai šį sykį, jei ne visi, tai 
didžiuma (bent man taip at
rodė) dalyvavo savo pramo
goj. Jie turėjo ir gana kitų 
svečių. “L.” salė pasidarė la
bai ankšta, ypač smagiai Geo. 
Kaząkevičiaus orkestrai už- 
griežus. Patys jaunuieji buvo 
ir gaspadoriais-gaspadinėmis.

Vakaro pirma dovana teko 
jaunai choro mokytojai Aldo
nai Žilinskaitei ir salėj pasi
girdę pasitenkinimo aplodis
mentai. Antros ir trečios ga
vėjų nenugirsta.

Choro sekamu didžiuoju 
darbu bus perstatymas opere-; 
tės “Išeivis 
Labor Lyceum salėje. Choro 
draugam ir visiem meno ir 
kultūros mylėtojam ši diena 
turėtų būti pirmoj vietoj išei
gų

veikėjas J. Orman.
Drg. Ragauskas yra smagus, 

turi viltį greitai pasveikti ir Paliukaitis gyveno Kearny ar Bay-
I onnc, N. J. Man jis labai reikalin
gas. Kurie žinote apie jį, malonėki
te pranešti. Taip pat prašau ir pa
rapijonų atsišaukti. Jonas Marma, 
Camp LaGuardia, Greycourt, N. Y. 

(2-4)

tė yra dar jauna mergaitė ir 
“augusių” dainų iš jos reika
lauti būtų dar perdaug. Ka
da ji paaugs, pasilavins, tada 
mes apie ją kitaip ir plunksną 
paspausime. Dabar reikia pa
sakyti draugišką ačiū už dai
nas, kurios buvo publikai la
bai’ suprantamos.

Kriaučiūnas yra brooklynie- 
čiams 
senas 
rašyt 
savo 
prijuokino. Kriaučiūnas am
žiumi eina senyn, bet šposais 

v. _ . , į jaunyn, šito turėtų visi prisi-
i laikyti, kitaip pasensime pir
ma laiko.

Atitaisymas Klaidos
Antradienio laidoj tilpusiam 

! aprašyme LMMD koncerto 
praslydo klaida: vietoj SLA 
svetainėj, kaip tai navatniai 
įsiskverbė LSS svetainė.

Kitas
kyta, kad 
dismentų 
Digriūtė. 
mintyj tik 
šiai “pepo
Lietuvos Daina.

Atsiprašau.
Klaidos įvyko todėl, kad 

žinutė buvo surinkta tiesiai li- 
notipu, be rankraščio, ir jos 
autoriui neteko perskaityt 
nuospaudą. K—d—s.

netikslumas. Pasa- 
daugiausiai aplo- 

gavo smuikininkė 
Tai buvo turėta 
solistai. Daugiau- 
” įnešė ensamblis

Daktarė Edith Summers
kill, darbietė Anglijos parla
mento narė, kalbės newyorkie- 
čiams už nuėmimą embargo 
nuo lojalistų Ispanijos didžia
jame masiniame mitinge šį 
ketvirtadienį, sausio 5-tos va
kare, Mecca Temple, 133 W. 
55th St., New Yorke. Bilietai 
25c., 55c., 83c.. ir $1.10. Jie 
gaunami iš anksto visuose dar
bininkų knygynuose.

Apart d-rės Summerskill, 
kalbės Louis Fisher, pasauli
niai garsus žurnalistas; John 
Gates, Lincoln Brigados politi
nis komisaras, Milton Wolff, 
Lincolno - Washington© Bata
liono komandierius, Queens 
tarybininkas Belous ir kiti 
mūs kalbėtojai.

Šis bus pirmas žymiųjų 
tingų po masinio veteranų 
grįžimo iš Ispanijos. Kam 
įima, svarbu jame dalyvauti.

Nepamirškit A. Liet. Kongre
so Metinės Konferencijos

vėl dirbti prieš fašizmą. Tai 
~3 metų 

amžiaus, pilnas energijos ir 
gerų norų. Jis labai nusidžiau
gė, pamatęs drg. Vytautą Za- 
blacką, nes abu 
prieš fašistus ir 
Vytautas gyvas 
kad kovose žuvo 
lis iš Wis., būtent iš Racine, 
drg. Eddy Mičiulis. Drg. Ra
gauską reikia tankiau aplan
kyti. Lankymo valandos ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 8 vai. vakare, sek- 
friadieniais nuo 2 iki 3 po pie
tų. Jis yra ant 3-čio aukšto, 
kambario No. 307.

Buvęs.

Kavaliauskaitė, mano su
pratimu, nepasiliko žmonių 
nesutikta. Ji savo meno šauk
štą išvalgė iki dugno. Depsiū- 

* tės skambinimą piano irgi visi 
| jau gerai žino. Be jos pridėč- 
kų visi dainininkai būtų kurti.

Kalbas sakė Briedis, šaltys, 
Buivydas, Kairys, Aymanas ir į 
Glaveckas. Visi linkėjo Kliu- 
bui gerų pasekmių,—prade
dant 1939 metus.

Gaspadorius Karpus buvo 
paskutinis. Jis savo kalboje 
pažymėjo, kad daugelis mūsų 
kaimynų nėra patenkinti šitų 
Kliubo balium. Vienok mes 
turime savo namą, savo viską 
ir laisvai, nieko nevaržomi ga
lime susieiti ir pasilinksminti. 
Ir aš manau, kad ta jo kalba 
turi daug kliubiškos tięsos.

Viršutinėj svetainėj senis I 
Retikevičius putė savo triubą, 
krūtinę atkišęs, kaip seni, taip 
ir jauni šoko, koliai buvo leis
ta Dėdės Šamo atkištos laz
dos.

Penktadienio Vakarą
Williamsburgo-Greenpointes 

ir apylinkių gyventojams bus 
proga išgirsti I. Amterį, žymų 
valstijos reikalų žinovą, aiš
kinant apie valstijos seimelio 
pareigas sąryšyje su steigimu 
namų, pašalpa, pieno kontro
le, sveikata, švietimu ir kitais 
svarbiais apylinkės reikalais. |

Amterio prakalbos įvyks šį 
penktadienį,.sausio 6-tą, 8 vai. i 

’i vakaro, Grand Paradise Ball-' 
I rooms, Grand ir Havemeyer

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinsk^s)

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

J mados automobilius.

8-1 -02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Didžiausia Drabužių Krautuve 
William sburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jauny Vyry Paltų

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už- 

* eikite susipažinti.

STREET

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

426 SOUTH 5th
5 Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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

Office Pilone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Šį sekmadienį, sausio 8-tą, 
1939 metų, Liet. Am Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., 10-tą 
vai. ryto, įvyks Kongreso me
tinė konferencija. Prašau vi
sus išrinktus draugijų atstovus 
pribūti laiku, kad nereikėtų' sausio 3-čią, Cedar Grove ka- 
laukti poros valandų pradėji
mui konferencijos, o jeigu su
vėluosite, tai ir pietus valgy
site vėliau, nes dviejų sesijų 
nebus.

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .. $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50 
Visi $£8.50 vertes dabar po .... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

HENR Y NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

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

RHEA

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Sophie 
amžiaus, 
Kings County ligoninėje. Gy
veno po antrašu 189 So. 8th 
St. Laidotuvės įvyks sausio 5 
d., Šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas graboriaus Garšvos 
įstaigoj, 231 Bedford Ave.

Sausio 4-tą norėtasis turėt 
Brooklyno' čekerių ir šachma
tų turnyras nukeltas į trečia
dienį, sausio 11-tą. Prašome 
visus grajikus rengtis prie jo. 
Bus Pil. Kliube, pirmam aukš-

H

r

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAY’S
Wed., Thurs., FrL, Sat. and 

Sun. all day and nijiht

Vi ncas tl. Daunor a
AP.TLEkorius

APTIĘKA *4
Lr^TUVlS PAS LIETUVI




