
KRISLAI
Į Partijiečius.
Mašina, Kuri Kalba.
Piktų žmonių Darbas.
Ar Girdėjote?
Lietuvai Pražūtį Siūlo.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Jau daug kartų buvo sa-
kyta, bet dar reikia pakar
toti: Lietuvių komunistų 
kuopos ir frakcijos turi ne
snausti. Dabar veikimo ir 
didelių darbų sezonas. So
cialiais parengimais juda 
visos organizacijos, lai nie
kur neatsilieka komunistai!

•.'f £ %

P h i 1 a d e Iphijoj moksli
niam Franklin Institute iš
rasta mašina, kuriai duo
tas vardas “Vodor.” Laikui 
bėgant šita stebuklinga 
šina gali virsti pačiu 
džiausiu šio šimtmečio 
buklu.
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150,000 Minia Svei
kino Mooney

Kalbėjo Vice-Gubernatorius, 
R. Minor, Bridges ir Kt.

AMERIKIEČIU KONGRESAS DĖLEI
TAIKOS IR DEMOKRAIIJOS

Kiekvienas “Laisves** 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Ispanijos Liaudiečiai 
Užkariavo 270 Ket
virtainių Mylių Plotų(Nuo Mūsų

Washington.— Penktame 
Amerikiečių Kongrese dėlei 
Taikos ir Demokratijos žė
ri entuziazmas ir pasiryži
mas — išdirbt būdus, ku
riais galima būtų sumobili- 
zuot Amerikos žmones 
prieš fašizmą, grūmojantį

“Mes nevartojome bepu-

Liaudiečiai Arti Svarbaus 
Fašistų Geležinkelio

Užėmė Svarbiuosius Fašis
tų Kasyklą Centrus

San Francisco, Calif. — 
200 automobilių atlydėjo 
Tomą Mooney, paliuosuotą 

. g u b e r n a t o r iaus Olsono 
I garsiausią Amerikos politi- 
Į nį kalinį, į San Francisco iš 
Sacramento. Greta su Moo- 

‘; važiavo 
"[valstijos vice-gubernato- 
’1 rius Ellis Patterson. Būtų 

■ šalia Mooney’o važiavęs 
naujasis Californijos gu
bernatorius C. L. Olson, de
mokratiniai pažangus žmo
gus, bet jis nuo persidirbi- 

! mo apalpo ir buvo nuvežtas 
į ligoninę.

San Franciscoj Tomą 
Mooney pasitiko 150,000 
žmonių minia, kuri begali
niu džiaugsmu sveikino iš
laisvintą darbininkų vadą 
Mooney. Jisai gi atsistojo 
demonstruojančios minios 
priekyje ir maršavo Mar
ket gatve, kur demonstra
cija buvo dviejų mylių il
gio.

Atmaršavus į Civic Cen- 
i ter, T. Mooney sakė kalbą,

ma-

❖ *

“Vodor” kalba kSip žmo-' V CK”' ... . . r ,v. ney automobilyjegus — ištaria visus žodžius __ _ x. „
ir išduoda • visus balsus 
kaip žmogus. Kalba vyriš
ku balsu, moterišku balsu 
plonu balsu,* storu balsu, 
kalba gražia tarme ir kalba 
prasta tarme!

Ot, atsisėdai prie 
spaudyk klavišėlius ir 
sau šneka už tave... 

* * *
Kokia iš jos praktiška 

nauda? Kol kas labai ma
ža, beveik jokios.

Svarbu, kad “Vodor” at
stovauja didį principą: 
žmogus, kuris negali kal
bėti, gali atsisėdęs prie 
“Vodor” susikalbėti! O pa
saulyje nebylių yra milio- 
nai. * * «

“Kada Vittorio Mus- 
dik-

Korespondento Vytauto Zablacko) 
Ward užklausė: kiek šio | 
kongreso delegatų nėra ko- siškumo,” pareiškė tas Hol-. 
munistai? ir jūra pakeltų lywoodo Sąjungos atsto- 
rankų sumušė pasaką fašis-lvas:
tuojančio Dieso, būk šis solini (sūnus Italijos 
kongresas esąs “komunisti- tatoriaus) atvyko i Holly- 
nis” dalykas.

4 . ...... „ . Dr. Walter Judd, medi- spyr®me'
taikai n pilietinėms žmonių |tajjg misjonierius Chinijoj Vidaus Reikalų Ministerio

įwoodą, mes jį laukan iš-

jos 
ji

Tiesa, dabar “Vodor” la- kurioj prižadėjo pašvęst Ii-
bai didelė, neparanki ma
šina, panaši į vargonus.

Bet ji gali būti ištobu
linta tam, kad sutilptų į 
vieną gerą kišenių! * * *

Kai dabar eina smarki 
kampanija už nuėmimą nuo 
Ispanijos embargo, tai gru
pė klerikalų suorganizavo 
komitetą “Keep the Spa
nish Embargo Committee.” | 
Tai piktų žmonių darbas.

Ispanijos liaudies i 
ninkams dabar reikia juo miteto; Harry Bridges, 
daugiau darbuotis, kad Ne- CIO unijų vadas vakarinia- 
utrality Act būtų pataisy- me Amerikos pakraštyje, o 
(as, kad embargo nuo Is-.Bridgesą kalbėt perstatė 
panijos liaudies valdžios Amerikos Darbo Federaci- 
būtų tuojau nuimtas. įjos vietinis viršininkas

■ Shelley. Taip pat kalbėjo
So. Bostono “Darbinin- Californijos vice-guberna- 

ko” redaktoriai turėtų gaur torius Pattersbn, valdiškas 
ti kokį nors bulvinį medalį viešos labdarybės komisio- 
už išmislų ir melų skleidi- nierius Kidwell ir daugelis 
mą. Juk jie taip sunkiai 
vargsta!

Pavyzdžiui, šios gazietos 
pirmam puslapyj sausio 6 
d. skaitome tokį antgalvį 
baisiai žiniai: “Sovietų Ru
sijoje sukilimai ir žudy
mai.” Patsai Londonas taip 
pranešęs “Darbininko” re
daktoriams. * * *

Brooklyniškė “Amerikai 
pradėjo sistematę agitaciją) 
už Lietuvos pasidavimą 
Hitlerio globai. Ypatingai 
sausio 6 dienos laidoje ta 
idėja storai pabrėžta.

Toj pačioj Klaipėdoje, 
dar neatsiskyrę nuo Lietu
voj, naziai terorizuoja, mu
ša ir žudo lietuvius, o čia 
mūsų katalikų srovės vadai 
ir spauda perša Lietuvai 
visai atsiduoti nazių globai. 
Toje globoje, girdi, Lietu
va pasidarytų ir didelė, iii----------------------
galinga, ir atgautų Vilniją^ mybė visai neapeina.

kusį savo gyvenimą kovai 
“už paliuosavimą mano 
draugo bendradarbio War- 
reno Billingso ir 16 kitų 

,darbininkų polit. kalinių iš 
San Quentin ir Folsom ka
lėjimų, taipgi pasišvęst su
vienijimui Amerikos dar
bininkų unijinio judėjimo 
kaip pirmosios tvirtumos 
prieš fašizmą.”

Po Mooney’o kalbėjo Ro- 
1 bertas Minor, narys Komų- 

šali- nistų Partijos Centro Ko-

laisvėms visame pasaulyje, i
Dalyvauja apie 2,000 de

legatų, atstovaudami šim
tus darbo unijų, taikos or
ganizacijų, bažnyčių, kliu- 
bų, broliškų, sporto ir kul
tūrinių draugijų. Šis Tai-, 
kos ir Demokratijos kon-i 
gresas vyksta didžiame' 

i Rialto Theatre.
i Apart delegatų, yra di
delis skaičius svečių. Beje, 
tiek svečių suplaukė, jog 
šimtai jų negavo progos 
įeiti vidun.

Išrinkta komisijos tokiais 
reikalais kaip Ispanijos, 
socialių įstatymų, Lotyniš
kos Amerikos, prieš nazius 
ir kt.

Dr. Harry F. Ward, pir
mininkas Kongreso dėlei 
Taikos ir Demokratijos, sa
vo kalboj pabrėžė reikalą 
griežtai sumušt fašizmą, 
idant apsaugot pasaulyj de
mokratiją. Svarbiausias gi 
dabar reikalas tai nuimt 
Amerikos embargo nuo Is
panijos, reiškia, leist Ispa
nijos respublikai laisvai 
pirkt apsigynimo reikmenis 
iš Jungtinių Valstijų.

Profesorius H. F. Ward 
davė į kailį kongresinei 
Dieso neva “tyrinėjimų” 
komisijai, kuri nušnekėjo, 
būk Amerikiečių Kongresas 
dėlei Taikos ir Demokrati
jos esąs “komunistinis.”

kitų.
CIO pirmininkas J. b. 

Lewis atsiuntė sveikinimo 
telegramą Tomui Mooney.

Pavarytas Fašistą Generolas 
Q. de Llano?

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis. — Praneša
ma, kad vyriausias fašistų 
komandierius Franco pa
rvarė generolą Quiepo de 
Llano už tai, jog pastarasis 
nesugebėjo apgint svarbią
sias kasyklas nuo respubli- 
kiečių piet-vakarinė j e Is
panijoje.

ir visus kitus prarastus 
kraštus!

Ką gi tas parodo? Tas 
tik parodo, kad tiems va
dams Lietuvos nepriklauso-

Fašistai Katalonijos 
Fronte Užėmė 12-kos 
Mylių Pločio Ruožą
Borjas Blancas, Ispanija. 

—Fašistai praneša, kad jų 
kariuomenė perėjo per Seg-

per 10 metų, ką tik stigrį-' 
žęs iš tos šalies, gyvai per
statė dabartinį karą Chi- 
nijoj ir užreiškė, jog Ame
rika galėtų per tris mėne
sius sustabdyt Japonijos 

Įkąrą prieš Chinija, jeigu 
į Amerikos valdžia uždraus
tų gabenimą japonam karo 
medžiagų iš šios šalies ir 
boikotuotų Japonijos pro
duktus.

Kun. M. Blanchard, Am
erikiečių Sąjungos delega
tas iš pietinių valstijų, sa
vo kalboj pasakė: “Religija 
yra daugiau kaip pasportas 
į dangų — jos uždavinys 
yra padėt savo nariams iš
spręst jų ekonominius ir 
politinius klausimus.”
Džiaugsmas dėl Tomo Moo

ney Paliuosavimo
Kilo neapsakomas 

džiaugsma Taikos ir Demo
kratijos Kongrese, kada 
pirmininkas ; pranešė, jog 
Tomas Mooney jau paliuo- 
suotas iš kalėjimo, Califor- 
nijoj. Ir šis kongresas tuo- 
jaus nutarė pasiųst sveiki
nimo telegramą Mooney’ui 
ir padėkos telegramą nau
jajam Californijos guber
natoriui Olsonui, kuris iš
laisvino Mooney.
Commonwealth Federacija 
už Nuėmimą Embargo nuo 

Ispanijos Respublikos
Howard Costigan, atsto

vas Commonwealth Fede
racijos, turinčios 400,000 
organizuotų piliečių Wash
ington valstijoj, pareiškė, 
jog visi tos valstijos kon- 
gresmanai, išrinkti į šalies 
kongresą, balsuos taip pa-

Ątsiųstas Sveikinimas
Jungtinių Valstijų vidaus 

reikalu mini storis Harold 
L. Ickes negalei o asmeniš
kai dalvvaut šiame Ameri
kiečiu Taikos ir Demokra
tijos Kongrese, bet jis at
siuntė savo rašytą sveikini
mą. Ickes sveikinime pa
reiškė, jog “didžiausia ap
sauga demokratijai yra tik
ra demokratija, kuri žen
klina. .. laisvę spaudos, lai
svę žodžio ir susirinkimų.”
10 Milionų Lapelių prieš 
Nazius; 1,000 Mitingų už 

Ispanijos Respublikiečius
Tarp daiktiškų pasiūly

mų Taikos ir Demokratijos 
Kongresui yra šie: 

t

1. Išspausdini ir paskleist 
10 milionų priešfašistinių 
lapelių visoj šalyj.

2. Per mėnesį 
tūkstantį masinių
kimų visose Jungtinėse 
V a 1 s t i j o se, reikalaujant, 
kad Amerika nuimtų em
bargo nuo Ispanijos res
publikos ir laisvai praleistų 
jai • karinius apsigynimo 
reikmenis.

Taikos ir Demokratijos 
Kongresas pasiuntė para
mos telegramą dr. Negri- 
nui, Ispanijos respublikos 
ministerial pirmininkui, ko
voj prieš fašizmą.

suruošt 
su sir i n-

Chinai Atėmė iš Japo
ną Miestą ir Vienuo- 

liką Tvirtovėlių

re upę ties Lerida, prasi- i taisyt Amerikos bepusišku •
laužę per pirmąją liaudie- 
čių tvirtumų liniją, ir pa
žengę 12 mylių į rytus nuo 
Segre upės toj srityj, užim
dami mažus miestelius: 
Bellmunt, Penellas ir šešis 
kitus, Katalonijoj, šiaur-ry- 
tinėj Ispanijos provincijoj.

Francija Stiprina Jibutį 
Prieš Mussolinj

Jibuti, Franc. Somalija. 
—Atplaukė dar du Franci- 
jos kariniai laivai-naikin- 
tuvai į Jibutį, Francūziškos 
Somali jos prieplauką. Fran
cija atsiunčia ir daugiau 
kariuomenės į savo Somali
ui
Į Gretimoj Ethiopijoj Ita
lijos fašistai ant sienų ir 
'tvorų išlipdė daugius 
katu, kuriuose sako, 
Italija “užims” Jibutį.

mo įstatymą, kad Ispanijoj 
respublikai būtų leista pirk
tis ginklus ir amuniciją iš 
Jungtinių Valstijų.
Hollywoodo Sąjunga Rei
kalauja Sutraukyt Ryšius 

su Nazių Vokietija
Hollywoodo, Calif., 

junga prieš Nazius per 
vo atstovą Herbertą 
bermaną pranešė, jog 
organizacija pradėjo 
surinkt 20 milionų parašų 
su reikalavimu prezidentui 
Rooseveltui ir Jungtinių 
Valstijų kongresui, kad ši 
šalis “sutraukytų visus eko- 
nominius-prekybos r y š i us 
su Vokietija,” kol ten nebus 
atsteigta pilietinės laisvės. 
Hollywoodo Sąjunga prieš 
Nazius turi 7,500 narių, 
tarp kurių yra daugelis 

kadi judamųjų paveikslų žvaigž-
I džių.

sa-
Bi- 
ta 

vajų

Shanghai, Chinija.— Chi
nai atėmė iš japonų Wen- 
cheng miestą, rytiniam pa
kraštyje Geltonosios upės. 
Japonų artilerija pirm to 
per Idaidą bombardavo 
Wenchengą ir išžudė dau
gelį saviškių kareivių.

Per tris dienas kautynių 
vakarinėje dalyje Shansi 
provincijos, chinai užėmė 
11 japonų cementinių tvir
tovėlių, bombomis sunaiki
no aštuonias japonų kanuo- 
les ir užmušė bei sužeidė 
1,800 japonų.

Roma. — Hitleris yra 
prižadėjęs kariniai remt 
Italiją bet kokiame susikir
time su Franci j a.

pla
Newark, N. J.—Kalėjime 

pasikorė CL Stephenson, 27 
m., areštuotas kaip plėši
kas.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Liaudie- 
čiams pietų-vakarų fronte 
telieka jau tik 15 mylių iki 
svarbaus geležinkelio, kuris 
iungia Sevillės miestą su 
Generolo Franco valdomu 
plotu į šiaurius.

Kviečia Katalikų Vadus Į 
Ispaniją Patirt, ar Per
sekiojama Ten Tikyba

Barcelona, I s p a n ija. — 
Respublikos armija atka
riavo nuo fašistų dar tris 
miestelius pietų - vakarų 
fronte, Estremaduroj, bū
tent: Azuagą, Granją de 
Torrehermosa ir Monte rru- 
bio de la Serena.

Per šešias dienas respub
likiečiai šiame fronte atėmė 
iš fašistų 270 ketvirtainių 
myliu plotą su svarbiomis 
kasyklomis geležies, ang
lies, vario ir švino. — Kol 
generolas Franco valdė šias 
kasyklas, tai jų produktus 
siuntė Italijai ir Vokietijai 
mainais už ginklus ir amu
niciją.

Washington. — Ispanijos 
ambasadorius dr. Fernando 
de los Rios pakvietė atsi
lankyt į Ispanijos respubli
ką katalikų arkivyskupą __
Curley iš Baltimorės; ku- . Dabar respublikiečiai 
nigą prelatą F. J. Sheeną, atakuoja Penarjoyą 
Katalikų Universiteto pro- vra didelė van<____1____
n • i i rN • j i i • i * . - - -

įjoya, kur 
loen-elektros 

stotis, kuri teikia elektrą 
Sevillei, fašistų valdomam 
didmiesčiui.

Fašistai staiga permetė 
desėtkus tūkstančių savo 
kariuomenės į pietų-vakarų 
frontą su daugiais Italijos 
ir nazių ginklų ir amunici- 
ios, ir todėl respublikiečiai 
šiame fronte jau negali 
taip sparčiai žygiuot pir
myn, kaip per pirmąsias 
šešias dienas savo ofensy- 
vos, o vis dėlto respublikie
čiai užkariauja čia naujas 
pozicijas.

fesorių; Al. Smithą, buvusį 
N. Y. valstijos gubernato
rių; Ellery Sedgwicką, bu
vusį redaktorių žurnalo 
“Atlantic Monthly,” ir kitus 
žymius Amerikos katalikų 
vadus.

Kadangi tie žmonės pasi
rašė pareiškimą, būk Ispa
nijos respublika persekio
janti katalikų bažnyčią, tai 
Ispanijos ambasadorius 
prašo juos 
asmeniškai 
tiesa.

Ispanijos 
kviesdamas 
kad visoj respublikinėj Is
panijoj kunigai reguliariai 
laiko mišias, kad vis dau
giau bažnyčių atidaroma ir 
kad respublikos valdžia 
saugoja kunigus, vienuolius 
ir vienuoles nuo bet kokių 
sauvališkų užpuolikų.
LA GŪARDIA REIKA

LAUJA $915.000.000 PA
ŠALPOS DARBAMS

Washington, saus. 9.,— 
New Yorko miesto majoras 
La Guardia kreipėsi į Jung-. rytus nuo Segre upės, 
tinių Valstijų kongresą, -----------
kad paskirtų $915,000,000 LIAUDIEČIAI 
viešiem WPA darbam iki 
liepos 1 d. Prez. Roosevel- 
tas siūlė tam reikalui pas
kirt $875.000,000.

Republikonai ir reakci
niai demokratai kongres- 
manai, su kuriais eina ir 
šalies vice-prezidentas Gar
ner, darbuojasi, kad pašal- 
piniams darbams nebūtu 
skirta daugiau kaip 200 iki 
500 milionų dolerių iki vi
durvasario.

Providence, R. L—Polici
ja jieško jaunuolio Elme- 
rio Leduco, kuris buteliu 
užmušęs savo senolę, 72 
metų amžiaus, apiplėšęs ją 
ir pabėgęs.

Newark, N. J. Nežinia 
kas nušovė vyriškų drabu
žių fabrikantą Arch, de 
Fronza jo paties raštinėj.

važiuot. ten ir 
jatirt, ar tai

a m b asadorius, 
juos, parodo,

EXTRA!
FAŠISTAI PAŽENGĖ 18 
MYLIŲ PIRMYN NUO 

SEGRE UPĖS
Hendaye, Franc. - Ispa

nijos pasienis, saus. 9. — 
Fašistai sako, kad jie atė
mę iš liaudiecių Mollerusą 
miestelį, g e 1 e ž i n k elių ir 
vieškelių centrą, 18 mylių į

VIS ŽY
GIUOJA ESTREMA- 

DUROJ
Barcelona, Ispanija, saus. 

9. — Liaudiečiai vis toliau 
pirmyn žygiuoja Estrema- 
duroj, pietų-vakarų fronte, 
ir užėmė Coronadą, Monte 
Rubio ir turtingas cinko ir 

' fosfatų kasyklas Berlanja 
srityje.

NUO ŠUNS ĮKANDIMO 
MIRĖ ŠUNŲ GAU

DYTOJAS
New Brunswick, N. J. — 

Mirė miestinis šunų gaudy
tojas E. B. Campbell, įkąs
tas pasiutusio šuns pernai 
rudenį.

ORAS
Šilčiau ir būsią lietaus.' 

N. Y. Oro Biuras.
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lu. Workers Alliance (Darbininkų Susi
vienijimas—bedarbių organizacija) rei
kalavo tam peri jodui $1,050,000,000. 
Prezidentas manė, jog tiek esą perdaug. 
Nors tai nebūtų perdaug, atsižiūrint į 

, reikalą.
Norint palaikyti WPA darbus toje 

aukštumoj, kokioj> buvo, iki šiol, bilionas 
dolerių penkiems mėnesiams—labai ma
ža suma.

Reikia atsiminti, jog tie pinigai duo
da darbo bedarbiams, išmestiems iš pri- 
vatiškų darbaviečių; tie pinigai užlaikys 
milionus šeimų; tie pinigai, pagaliau, at
liks daug naudingų darbų visam kraštui.

Bet reakcininkai, kurie senai griežia 
dantimis prieš WPA darbus, pradėjo 
kampaniją prieš tąją sumą ir preziden-

Vaizdas iš chiniečiy kovų su Japonijos įsiveržėliais.

ŠYPSENOS

Jiem* Vis Tas Pats
Visi demokratinė Amerika džiaugiasi 

prez. Roosevelto paskyrimu profeso
riaus Felixo Frankfurters šalies aukš
čiausio teismo teisėju, vietoje mirusio
jo teisėjo Cardozos. Net žmoniškesnieji 
republikonai, kad ir nepritarią Nauja
jai Dalybai, sutinka, jog prof. Frank- 
furteris yra tos vietos vertas ir jai tin
kamas. Nes tai vyras aukšto išsilavini
mo ir plačių pažiūrų žmogus.

Bet paklausykit, ką dėl to sako Dieso 
komiteto narys, kongresmanas J. Par
nell Thomas. Užklaustas, ką jis mano 
apie šį prezidento Roosevelto paskyri
mą, p. Thomas pasakė:

“...Aš negaliu surasti blogesnio pa
skyrimo... Jeigu jau prezidentas sky
rė Frankfurter į, tai jau galėjo paskirti 
ir Harrj Bridges arba’Earl Browderj.”

Kitais žodžiais, šis Dieso komiteto na
rys bando Amerikos visuomenei įrodyti, 
kad Frankfurters yra/ komunistas! Tai 
štai, ką reakcininkai šiandien krikština 
komunistais. Jiems komunistas prof. 
Frankfurters, komunistas Ickes, komu
nistė p-lė Perkins, komunistas La Guar
dia, komunistas net ir karšto preziden
tas!

Ar gali tuomet toki žmonės pravesti 
tyrinėjimą priešamerikinės veiklos?! 
Aišku, ne! Jie kiekvieną' pažangų žmo
gų apšaukia priešamerikonišku, o kiek
vieną reąkcininką, fašistą—užglosto. Su
sidėję syr fašistų ir nazių agentais, vei
kiančiais šitoj šaly, reakcininkai daro 
viską, kad tik kaip nors paneigus Nau
jąją Dalybą ir tuos žmones, kurie ją re
mia.

Kaip jau žinia, USA Komunistų Par
tijos nariai nuoširdžiai remia demokra
tinę santvarką ir josios visas įstaigas. 
Jie remia Naująją Dalybą. Jie remia vi
sus pažangiuosius prez. Roosevelto su
manymus. Štai kodėl reakcininkai prieš 
komunistus taip siunta.

Prezidentas Rooseveltas išstojo prieš 
Dieso komitetą, kaipo priešamerikinį. 
Tasai komitetas netinka tam darbui, ku
riam kongresas jį paskyrė. Jis turi būti 
likviduotas!

Jie siūlo, vietoj tos sumos, $500,000,- 
000, Jiems nerūpi, kad šimtai tūkstan
čių žmonių bus išmesti iš darbų ir bent 
kokių priemonių pragvenimą pasidaryti. 
Jiems rūpi, kaip jie sako, “subalansuoti 
biudžetas.” Žmonių sveikata, žmonių li
kimas—reakcininkams tik juokas.

Bedarbiai ir dirbą darbininkai nepri
valo tylėti. Jų pareiga stovėti už tai, kad 
prezidento siūloma suma būtų padidin
ta. Tai uždavinys ne tik bedarbių, o ir 
dirbančiųjų.

Sausio men. 28 d. bus kovos diena už 
darbus, už žmonių gėrį.

Tą dieną kiekvienam mieste ne tik be
darbiai, o ir dirbą darbininkai reikalaus 
palaikyti WPA darbus, gelbėti bedar
bius. ■

Bet nereikia laukti ir tos dienos. Jau 
šiandien visų darbo žmonių pareiga ra
šyti savo kongresmanams, kad jie pasi
sakytų už Workers Alliance reikalauja
mą WPA darbams tęsti sumą!

Jiems Tiek Terūpėjo

Dėl Tų $875,000,000
Prezidentas Rooseveltas pasjūlė kon

gresui paskirti $875,000,000 WPA dar
bams. Toji suma turėtų būti išleista tar
pe vasario men. 1 d. ir liepos 1- d., š. m.

Tai nedidelė suma, palyginti su reika-

Brazilijos ir Meksikos Spau
da apie Rooseveltą

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Žymiausi Brazilijos laik
raščiai labai gražiai atsilie
pia apie prezidento Roose- 
vfelto kalbą kongrese prieš 
užpuolikus - fašistinius dik
tatorius ir už demokratinį 
frontą taikos palaikymui.

Mexico City. — Didelis 
Meksikos laikraštis “Uni
versal” jieško priekabių 
prieš Roosevelto kalbą kon
grese ' ir pasakoja, būk 
Roose veltas joje išreiškęs 
Amerikos pasiryžimą “im- 
perialistiškai” gint Jungti
nių Valstijų kapitalo rei
kalus užsieniuose. (Ar tik 
ne • Trockis bus įkvėpęs 
“Universalui” šią ataką 
prieš prezidentą Roosevel- 
tą?)

Ir Vėl Angliją Prikirs
Anglijos imperialistai begėdiškai 

taikau j a Vokietijos fašistams. Tai jie at
sisakė remti Franciją, kada Hitleris už
ėmė Reino upės pakraštį ir pradėjo ten 
budavoti tvirtumas, kas buvo uždrausta 
Vokietijai po pereito karo. Tai Anglija 
slapta nuo kitų talkininkų susiderėjo su 
Vokietijos fašistais, kad Vokietija gali 
budavotis 35 nuošimčius karo laivų pa
lyginus su Anglijos laivynu. Tai jie teikė 
visą eilę Vokietijos fašistams padrąsi
nimų prie agresijų.

Tikrumoj, pasirodė, kad kada Hitle
ris susiderėjo su Anglija budavoti 35% 
karo laivyno, statyti submarinus, tai jis- 
jau turėjo gatavą, pusėtinai tvirtą sub- 
marinų laivyną. Paskui Anglija sutiko, 
kad Vokietijos naziai gali statyti karo 
lėktuvus ir iš pradžios net savo fabri
kuose statė juos naziams. Bet vėliau 
apsižiūrėjo, kad Vokietijos naziai turi 
galingesnį karo orlaivyną.

Dabar Vokietijos fašistai sako, kad 
jie turi veik tiek pat submarinų, kaip ir 
Anglija, bet esą vokiečių submarinai ma
ži, daug mažiau turį įtalpos, kaip An
glijos submarinai ir dar galį budavoti 
apie 40,000 tonų įtalpos naujų subma
rinų. Anglijos ponai ir vėl sutinka. Pa
matysite, neužilgo anglai vėl šauks, jog 
nazių submarinai sudaro pavojų užblo- 
kadavimo Anglijos, kaip jie praeitą ru
denį šaukė/ būk nazių orlaiviai sudarė 
pavojų bombardavimo Anglijos.

pa-

Naziai ir Lenkai Slepia 
Savo Sprendimą 
Apie Klaipėdą

Varšava. — Lenkijos val
džia neparodo, prie kokio 
susitarimo priėjo jos užsie
ninis ministeris J. Beck 
derybose su Hitleriu kas 
liečia Klaipėdą, Danzigą ir 
kitus dalykus rytuose. Bet 
Lenkų spauda tvirtina, kad 
dabar jau “negręsiąs” susi
kirtimas dėlei Klaipėdos, 
Danzigo ar Ukrainos.

Lenkijos la ikraščiai 
džiaugiasi, kad Varšava už
sitikrinus dviem frontais: 
iš vienos pusės,, panaujinta 
nekariavimo sutartis su 
Sovietais , ir daroma preky
bos sutartis su jais; iš, ant
ros -pusės, girdi, susikalbė-

Danzig Būsiąs “Paliuosuo- 
tas” nuo Tautą Lygos

Munich, Vokietija.^— Hit
leris ir Lenkijos užsieninis 
ministeris J. Beck nutarė 
visiškai ištraukt Danzigo 
kraštą iš Tautų Lygos glo
bos ir pašalint Lygos komi- 
sionierių iš ten. Vokietija ir 
Lenkija toliau pačios “ben
drai” prižiūrėsiančios Dan
zigą.

Bet Vokietijos valdinin
kai supranta, jog Danzigo 
Jęrašto “paliuosavimas” nuo 
Tautų Lygos bus žingsnis į 
visišką Danzigo prijungi
mą Vokietijai.

ta su Hitleriu; ir Vokieti
jos spauda ir radio pasku
tinėmis dienomis jau neagi
tuoja atplėšt ukrainų plotą 
nuo Lenkijos.

Mes turim duomenų, kad pulko vado pareigas majo- 
Lietuvos nepriklausomybės rui V. atsiraportavęs tik, 
įsikūrimo pradžioj yra bu- jog atvykęs į pulką, o šis 
vę tam tikrose1 valdininki
jos sferose gana nepalan-%ėl sėdo kortomis lošti su 
kūmo, rodančio, kad tūli kitais majorais. Kalbėjosi 
žmonės nėra pasiryžę už tik rusiškai. Jie būtų galė- 
tokią nepriklausomybę sto-[ję ir lenkiškai kalbėti, bet 
vėti, rodančio, kad Lietuvos (lenkiškai kalbėti prieš len- 
savistovė ateitis jiems visai 
neapeina. Stebėdami tokius 
praeities duomenis, mes 
drįstame kelti klausimą, ar 
šiandieninės Lietuvos val
dininkijos sferose tas buvęs 
nusiteikimas yra išsigyve- 
nęs, išnykęs, sutirpęs?

Žvelgdami dabartinės Lie
tuvos vyriausybės žygius, 
rasime daugį tolygių duo
menų, sakančių, kad nė 
dabartinei vyriausybei Lie
tuvos nepriklausomybės iš- daktare, neįvedžiok čia sa- 
laikymas nėra svarbus. Vie- vo tvarkos, čia taip įpras- 
na Lietuvos dabartinės vy
riausybės dalis yra linkusi 
tūpti po Lenkijos sparnu, 
kita po Vokietijos, o plačios 
darbo liaudies nuomonė, jos 
balsas, yra paneigtas, už
gniaužtas, — ant darbo 
liaudies lūpų uždėta spyna.

Gerai, kad praeities duo
menys yra įrekorduoti, ir 

. įrekorduoti pačių tų daly
vių, kurie vienokioj ar ki
tokioj formoj yra buvę val
dininkijos sferose.- Jie, kai
po dalyviai, geriau visa tai 
yra matę, negu būtų tai 
matęs pašalietis stebėtojas.

Štai ką sako ats. pulk. 
J. Petraitis apie aukštųjų 
karininkų elgesį, matytą 
Lietuvos nepriklausomybės 
susikūrimo pradžioj. Jis 
krašto apsaugos ministers 
buvo pasiųstas priimti 2 
pešt, pulką ir pašalinti iš varžydami reiškė nuomonę, 
pulko tris majorus, atsiun- kad josios 
čiant juos į Vilnių genera
linio štabo žiničn. Atvykęs nų klausimas, 
į nurodytą pulką, jis nepa
sisakęs esąs paskirtas pul-' sakyta, kad kai

“man ir rankos nepadavęs

kus kariaujant, būtų buvę 
perdaug akiplėšiška. Gydy
tojas Jurgelionis nebeišken
tęs, man girdint, kreipėsi į 
vieną iš minimų majorų, 
klausdamas:

—‘Ponas majore, kodėl 
čia vyresnieji karininkai 
nelietuviškai kalba ? ’

Ir gavęs atsakymą:
—‘Ty, doktor, nevvodi 

zdies svojich poriadkov, u 
nas tak primato... (Tu,

ta)’.
“Pulko niekas netvarkė, 

nebuvo laiko: reikėjo pro
feransas lošti,” sako ‘Pet
raitis. “Kai kuriose kuopo
se senų kareivių buvo po 
10-15 žmonių, ir tie be jo
kios priežiūros — daro, kas 
ką nori. Keletas jaunesnių
jų karininkų nusiminę , pa
kampiais slankioja. Daugu
mas pulko karininkų pate
ko lenkams į nelaisvę. Nuo
stabu tik, kad visi gryni 
lietuviai karininkai pateko 
nelaisvėn, o ne lietuviai — 
pasiliko. Pulke buvo apie 
500 naujokų. Bet ir su nau
jokais niekas nieko nedaro 
—nei jų moko, nei rėdo. Iš 
viso ko matyti, kad tiems 
ponams Lietuvos likimas 
tiek ir terūpi. Jie netikėjo 
Lietuvos ateitimi ir nesi-

kad jie nesivaržydami reiš
kę nuomonę, jog Lietuvos 
egzistencija tik kelių arti
miausių dienų klausimas. 
Nors nepriklausomi Lietu
va išgyveno jau 20 metų, 
tačiau tolygios mintys, ma- 
tome, netapo išgyvendin
tos. Kranktelėjęs Lenkijos 
baltasis paukštis pereitą 
kovo mėnesį, tuojau pasku
bino dalį valdininkijos bėg
ti į lenkišką organizaciją 
rašytis, nes jei lenkai būtų 
užėmę Lietuvą, tai jie būtų 
besistatę esą “savaisiais.”

Kilęs triukšmas dėl Klai
pėdos krašto patvirtina tą 
patį. Lietuvos vyriausybė 
skelbia kovą Kauno krašto 
ir miesto gyventojams, įve
da naujas drausmes jiems, 
areštuoja, o Klaipėdos hit
lerinių triukšmadarių nesu- 
draudžia.

Tariant Petraičio žo
džiais: “tiems ponams Lie
tuvos likimas tiek ir terū
pi.”

ŠAIPOKIJADOS RADIJU
KO STOTIE

Veda prof, šaipokas
—Po švenčių čia oras žy

miai atsimainė. Per šventes 
buvo nemalonus ir troški
nantis.

—Pastaruoju laiku čia 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
daugelis tokių piliečių, ku
rie per ilgus laikus gėrė 
degtinę ir nieko nevalgė. 
Mirė nuo vidurių užkietėji
mo. Jų mirtis—tiesioginis 
nuostolis saliūnininkams!

—Viena pasiturinti pore
lė ilgai byljnėjosi dėl per
skyrų. Dabar jau gavo. 
Pasidalino ir turtu: ji pasi
ėmė rakandus, o jis šunį. 
Kitą visą turtą pasidalino 
advokatai.

—Kaikurie mūsų miesto 
graboriai rūgo j a, kam žmo
nės nesiskubina prie jų, 
nors jie pasirengę duoti ge- 
riausį patarnavimą. Pilnai 
užjaučiu grabo rių nusis
kundimui. Bet negalima 
kaltinti ir žmonių už vėla- 
vimąsi imti paskutinį pasi
važinėjimą. ..

—Grandstryčio dienraštis 
pa j ieško raidžių rinkėjo. 
Žada neblogai mokėti. Visi 
tie, kurie pažadais galite 
būt gyvi, kreipkitės, o gau
site darbą...

—Čekerių-šachmatų tur
nyras jau antri metai kaip 
“tęsiasi” ir vis dar nusitę
sia tolyn...

šaipokas,
Brūklynas, š. m.

Josephus.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

Klausimai ir Atsakymai

e g z i s t e ncija 
esanti tik artimiausių die-

Čia užtektinai aiškiai pa- 
____ x,„_____________  x._„ _ l_„i kuriems 
ko vadu, nes, pirma visko, | ponams Lietuvos likimas 
norėjęs sužinoti, kas darosi'tiek ir terūpėjęs, kad jie 
pulke. Net laikinai ėjusiam netikėję Lietuvos ateitimi,

Dienraščio ‘Laisves’ Dalininkui 
Suvažiavimas ir Bankietas

Šiemet Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
ir “Laisvės” Bendrovių suvažiavimas įvyks 
16 d. balandžio (April).

Kiekvienas dalininkas- privalo iš anksto 
ruoštis ir būtinai dalyvauti šiame suvažia
vime ir bankiete. O kurie dar nesate dali
ninkais, pasirūpinkite įsigyti šėrų iki su
važiavimui.

Tik už $10.00 įdėlio galite patapti savi
ninkais to didelio lietuvių kooperatyvo, ku
ris teikia Amerikos lietuviams apšvietą.

KLAUSIMAI:

Prašau atsakyti Į sekamus 
dešimts klausimų. Man labai 
reikalingi faktai. Prašau atsa
kyti laišku.

1. Kokiam šimtmetyje gy
vavo feodalizmas?

2. Ar feodalizmas, stambūs 
žemvaldžiai ir dvasiškija tas 
pats?

3. Kiek šimtmečių feodaliz
mas gyvavo ?

4. Kokiam šimtmety] prasi- 
j dėjo kapitalizmas, tai yra, ga
ru varomos mašinos?

5. Kiek dabar Sovietų Są
jungoje išrinkta į parlamentą 
komunistų ir bepartyvių, kiek 
vyrų ir kiek moterų.

6. Sovietų Sąjungos Kon
stitucijoje ant 30 puslapio tel
pa vardai prezidiumo narių. 
Jų yra 30. Ar yra nors vienas 
žydų kilmės?

7. Kiek Amerikoje buvo lie
tuviškų bendrovių ir su kokiu 
kapitalu, ir kokie žmonės bei 
jų vardai stovėjo priešakyje?

8. Ar galite pasakyti, kokie 
žmonės nekomunistai buvo nu
vykę Sovietų Sąjungon ir kaip 
jie išsireiškė bei kaip jie atsi
nešė linkui Sovietų Sąjungos?

9. Ar galite pasakyti, kiek 
lietuvių antifašistų sugrūsta į 
Lietuvos kalėjimus?

10. Ar galite pasakyti, kiek 
Vokietijoje sugrūsta antifašis
tų į koncentracijos stovyklas?

Iš anksto atsiprašau, kad 
jumi uždaviau perdaug darbo.

me tose pačiose dienraščio 
špaltose atsakinėti j tiek klau
simų, kiek pajėgiame. Todėl 
taip atsakome ir į jūsų pasta-, 
tytus klausimus. Tikimės, jog 
nesupyksite.

Klausimai 1, 2 ir 3. Feoda
lizmas gyvavo pusėtinai ilgai. 
Jis prasidėjo plėstis maždaug 
su pakilimu krikščionybės. Iš
nyko irgi ne visur sykiu—vie
nur pirmiau, kitur anksčiau, 
priklausė nuo to, kaip kur 
smarkiai kapitalizmas vystėsi.

4. Pirmoji garu varoma ma
šina tapo išrasta ir užpaten
tuota 1769 metais. Ją išrado 
James Watts.

Viso atstovų 1,143. Mo- 
yra 187. Bepartyvių yra

Taip, yra. Pav., draugas

sro-

nes
ap-

Atsakymas:
Atsiprašome, kad laišku ne

galime atsakinėti j panašius 
klausimus, žinote, jeigu pra
dėtume laiškais kiekvienam 
draugui atskirai į tokius klau
simus atsakinėti, tai visas 
“Laisvės” štabas turėtų tiktai 
tuo ir teužsiimti. Mes bando-

terų 
273.

6.
Litvinovas yra žydų kilmės.

7. Kiek tų lietuviškų ben
drovių čia buvo susikūrę, ti
kru daviniu neturime. Joms 
beveik išimtinai vadovavo va
dai tautininkų ir katalikų 
vių.

8. Negalime pasakyti, 
kasmet Sovietų Sąjungą
lanko šimtai svečių, kurių tik 
visai mažytė dalis esti komu
nistai. Didelė didžiuma šiaip 
visokio nusistatymo žmonės. 
Vieni vienaip atsineša, kiti ki
taip. Pavyzdžiui, tik nesenai 
Sovietų Sąjungą aplankė' jau
nas lietuvis advokatas iš Hud
son, Mass., būtent, Yokšas. 
Jis atsineša labai teigiamai, 
gražiai.

9. Iki Meno Lietuvos anti
fašistinių kalinių nėra 
tyta, bet jų esą per 
šimtus.

10. Nežinome, kiek
tijos koncentracijos stovyklo
se yra sugrūsta antifašistų. 
Sakoma, jog yra tūkstančiai ir 
tūkstančiai.

suskai- 
penkis

Vokie-
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Youth of America!
Spanish Youth is Starvine!

‘‘For those who want a vivid impression of war’s behind-the-lines hor
rors, there is no better method than to go around these schoojs when the 
bread is given out. For the first time in Spain the smallest children are
getting rickets. Last winter they still had reserve strength to carry them
through, but this is the second bad winter, and it is much worse,’ 
Herbert Matthews, New York Times correspondent ir/ Spain, abet 
cent distribution of bread made from a special shipment of grain from 
America.

There are 3,715,000 children of twelve years or less in Loyalist Spain. 
Thousands of these children are not only hungry, they are also homeless. 
They need clothing, food, medicines. The tragic story of Spain’s -future ge
neration tells itself in the enormously increased infant mortality rate.

Following the World War an internationar drive was conducted to help 
the undernourished children of Belgium. Many of them infants then, 
students today. Recognizing the help that once went to them, they 
outstanding in their help to Spanish children today.

” writes 
about a re-

are
are

ar-

LET AMERICAN STUDENTS LEAD THE WORLD 
IN THIS HUMANITARIAN WORK

The First International Student Competition for Aid to Spain was 
ranged at the Second World Youth Congress at Vassar College this sum
mer. The date set for the American drive is the month of February. 
England and France have already begun their campaigns with Oxford 
matching Harvard, and nine other colleges and universities participating 
in like challenges. The French students have held a successful Day of Sa
crifice. Amsterdam and other Dutch Universities are competing with the 
University of California.

JOIN THE AMERICAN DRIVE
Such student organizations as the National Student Federation of Ame

rica, American Student Union, National Intercollegiate Christian Council 
and others have endorsed the competition. Contributors can designate 
their funds to either of the following organizations.

Medical Bureau and North American Committee to Aid Spanish Demo
cracy, or

American Friends Service Committee, which will distribute them on the 
basis of needs in Spain.

The purpose of the campaign will be:
1. To raise as much "‘bash in America as possible for the purchase of food 

for the needy in Spain.
2. To provide constructive shelter and care for the child refugees.
A fine beginning has already been made in the large shipments of grain 

to Spain from our government surplus, and by Quakers, Red Cross, and 
the Medical Bureau and North American Committee to Aid Spanish De
mocracy.

What has been done, however, is only an ounce on the scales of need, 
and must be followed by millions of bushels of wheat, vegetables and other 
food. Moreover, the continued bombing of open towns and cities makes 
necessary construction of huge refugee shelters and homes for children.

WHAT YOU CAN DO.
Organize an effective campaign involving every group on your campus. 

Posters, exhibits, speakers, organizational bulletins, educational and appeal 
literature may be secured on request.

All funds and inquiries should be mailed directly to:
Miss Mary Jeanne McKay

' International Student Competition 
381 Fouth Avenue—Room 201, New York City.
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THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD
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“His father founded a factory but he couldn’t find his head 
it wasn’t tied to his shoulders.”

Slihh;

MINN. WORKERS ALLIANCE MEETS 
“YOUTH PROBLEM” BY ACTION PLAN

The third annual convention of the Workers Alliance of 
Minnesota sounded the keynote to Workers Alliance organiza- A Road to a Better Life Mapped tions over the country in establishing a youth section and pro- 

> * j gram as an integral part of the Alliance.
I A youth committee of eleven people was organized representing lo- 
Į cals from different parts of the state. The discussion and findings of the 
committee showed tremendous possibilities exist fox* organizing the tens 

of thousands of unemployed youngfjl---------- •-------------------------------------
people throughout the state.

j The role and form of youth or
ganization fox* Minnesota was adopt
ed as a part of the state organiza
tion’s by-laws.

A legislative and action program 
was adopted, laying the basis for 
concrete 

Some 
brought

by National YCL Council
In December the National (Council of the Young Communist 

League met with YCL state leaders throughout the country. 
The work of the league was scrutinized and evaluated.

Out’ of this meeting came a resolution that gives a lucid 
picture of what American youth can do to actively aid the 
struggle for peace and 
the road ahead 
us organize the 
us success.

is and 
forces

democracy. An understanding of what 
the way of traveling that road can help 
of youth along the lines that will bring (

work in the coming months, 
of the points that will be 
to the state legislature are:
FREE TUITION

the, responsibility 
membership and

youth 
oppor- 
means 
rapid- 
an or-

to

Latin America 
threat to the 

western hemi- 
clearly the 

s youth:

of the 
demonstrate 
uniting America’; 
lifting the embargo on de
Spain, and placing it on

political
We can

all local

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

STATE CONFAB IN FEB
U. S. to Send 
Wheat for Spain Aid

WASHINGTON.—Sending of 3,- 
000,000 bushels of wheat, purchased 
at regular prices from farmers by 
the Federal Surplus' Commodities 
Corporation, in the form of flour 
to Spain was announced here by 
Acting Secretary of State 
Welles.

Sumner

by the 
100,000

The flour to be handled 
Red Cross, will amount to 
barrels monthly, it was stated, and 
will be distributed on both sides, 
according to need.

Builders Star Educ 
Drama Activity

the reorganization 
in the LDS youth

has already been

The Brooklyn Builders are meet
ing next Wednesday, January 18, 
to lay plans for 
of group activity 
branch.

A Photo Club
made and all those interested are 
to get in touch With John Stupor. 
Other groups, with temporary 
chairman, have been suggested by 
the branch officers. An Educational 
Group with Kay Michelson as tem
porary leader 
with Bertha 
director 
der to 
type of 
Yermal, 
VOICE,
formation of any athletic groups.

For the month of January the 
Builders are having one outside 
activity—a theatre party to see 
Clifford Odet’s play, “Rocket to the 
Moon.” Helen Kaunas is in charge 
of getting tickets and a few are 
available yet. —V. P.

and a Drama Group 
Fulton as temporary 
been formed in or- 

the membership the
have
give
activity they desire. Tom 
sports writer of the 

is willing to aid in the

News and Views of 
Baltimore Chorus

YCL Branches of N. Y. State to Meet at Second 
Empire State Convention, Feb. 10-12

NEW YORK CITY.—Over five hundred delegates will as
semble at the Empire State Convention of the YCL and will 
represent every branch in the organization and every phase of 
work. For three days, February 10, 11 and 12, the delegates 
will work to prepare a policy and a plan of activity for the 
League that will best serve its program until the next convention.

Lincoln’s birthday was set aside as the convention date because it 
was deemed fit that, the words of the Great Emancipator guide the 
youthful leaders in their struggle that “government of the people, by the 
people and for the people, shall not perish from the earth.”

H-------------------------------------------------TO ANALYZE WORK
At this State Convention the 

legates will analyze the work 
the Young Communist 
the period since the last 
vention and probe and 
failures and successes.

will help mold a’nd de
program which will fur- 
the youth of the Empire 
the Democratic Front 
for Jobs, Security, De-

liberations 
termine a 
ther rally 
State to 
movement
mocracy and Peace.

de- 
of 
inLeague 

State Con- 
discuss the I
These de- •

NYA Helps Cut 
Unemployed Youth

BRANCHES DISCUSS
During December and this month 

all the branches of the League dis
cussed the problems of the YCL 
and the ways of improving the 
movement among youth. A full and 
thorough pre-convention discussion 
is on in full swing.

“We will, at this convention,” 
said Little, State Executive Secre
tary, “take inspiration from the 
powerful sweep of the progressive 
movement in our Empire State, the 
growth of the labor movement, the 
articulate expression of the youth in 
all phases of life, the enthusiastic 
support of the New Deal by the 
electorate, and the well over 100,- 
000 Communist votes received by 
our Comrade Amter.”

WASHINGTON. -The close of 
1938 appeared to hold a more opti- 
imistic outlook for American young 
people in private industry.

Officials reported that more than 
7,000 young men and women were 
provided with jobs during Novem
ber by the National Youth Ad
ministration.

During the 33 months the ad
ministration’s 114 junior employ
ment offices had been in operation 
more than 148 thousand jobs have 
been provided.

The New Zealand Parliament has 
provided for the establishment of 
an iron and steel industry to be 
controlled by the government, one 
iron ore deposit being estimated 
to contain 64,000,000 metric tons 
of ore.

I Oslo Youth in Active 
Spain Campaign

A demand for free tuition at the 
University of Minnesota and the 
state teachers colleges. This will 
make it possible for hundreds of 
young people from relief and WPA 
families to continue their schooling.

A proposal of an appropriation of 
$3,000,000 for youth aid in lhe state 
to be divided between works pro
jects, high school and college stu
dent aid. These funds should also 
be used to place needy, non relief 
youth on NYA and to supplement 
the inadequate wages on NYA.

I The necessity for coordinating the 
existing agencies for aiding youth 
was brought out clearly. The in
efficiency caused by the division in 
these activities causes real incon
venience to the workers, 
school students employed 
state aid have to
month for pay checks 
of this poor system 
tering youth aid.

educational program supplemented 
by advice and treatment on social 
diseases for all youth.

All county organizations of the 
Alliance were urged to conduct cam
paigns for youth centers in their 
county, in order to provide more 
opportunity for education, and 
healthy social and recreational life. 
A successful campaign on this is
sue is already an accomplished fact 
for the Stillwater local. In less 
than six weeks they succeeded in 
getting appropriations from the 
county and city in order to remodel 
an old school building for a youth 
center.

Movies

held OSLO.—Every evening Oslo youthThe Baltimore Lyros Chorus 
its last rehearsal at the Lithuanian drive around city in three lorries 
Hall, 853 Hollins St., on Tuesday, (collecting for Spain in 
January 3, 1939.

We were surprised by the return 
of another member of the chorus, 
Charles Urksta. Here’s to seeing 
you at all the future rehearsals! 
We also have a new member in our 
midst, she is Mrs. Deltuva of Ha
nover. Hearty greetings to you 
members and wehope you contin
ue to come to rehearsals and help 
make our chorus grow’

i a united 
i youth campaign. Already hundreds 
of parcels of clothes have been col
lected, and a substantial sum of place on February 10, 11, 12 and 
money.
have planned to comb their 
for help for Spain.

These young campaigners 
city

Brooklyn Presentsaxe oux* cnorus growi *
The chorus, under tlhe leadership Its New Hit
the instructor, Charles Granofs-of the instructor, 

ky„ went through 
“Dainelę Pinsiu,” 
Buvo.”

new songs, 
“Dar Jauna Išeivis”

A tradition has grown up among 
Lith-Americans and that tradition 
says that whatever the Brooklyn 
Aido Chorus presents is excellent, 

the new songs. 1 presentation of “Išeivis" this
Sunday the chorus once again con- 

hear that besides a quartette fįrms that belief.

• There’s 4no 
sent to remind 
Laisve’s Bazaar

time like the pre- 
you that the Daily 
this year will take

wait 
as 

of

High 
on NYA 

over a 
a result 
adminis-

Eddie Cantor, is talking contract 
for himself with RKO as well 
MGM . . . Louise Beavers, 
swell colored actress, gets a 
part in Peck’s Bad Boy with

All choristers must be present at 
all the future rehoąrsals as we 
are preparing for a concert in Fe
bruary and there is much, work to 
learn

We 
there is a duet being put into shape.< 
Good work and keep it up. Also, Į 
many 
instructor, Mr. Charles Granofsky, 
fox* undertaking this work for the 
chorus.

—Charles Juškauskas, Jr.

thanks is due to our efficient
This three act operetta will be 

performed January 15, at Labor 
Lyceum Hall in Brooklyn. After 
the play there will be dancing to 
an orchestra. Admission is $1.00, 
75 and 50 cents.

ASK MEDICAL AID
health pro-

13, at the Brooklyn Central Palace, 
16-18 Manhattan Ave. in Brooklyn...

•A full report on the Peace and 
Democracy Congress held in Wash
ington this past week-end will be in 
this Friday’s LYS. It is being 
written by Vote Zablackas, Spain 
War vet, who attended all the ses
sions. ..

• Four Lithuanian-Americans gave 
their lives in the defence of the 
Spanish Republic against aggression.

Julian Baublys
Anthony Mazurka 
Edward Miciulis
Ben Radauskas
• With these four died several 

hundred other 
blood helped to strent hen democra
cy on this earth. We can build no 
monuments for these dead, nor can 
we eulogize them in poetry and 
song. The greatest tribute we can 
pay is the struggle for the things 
for which they fought. They can 
live again only in the fight for 
peace and democracy, for which they 
gave their lives...
• What they said to each other 

when they died, 
them now, “Our 
your vengeance.”

• Somebody in 
has developed a brilliant idea. When 
bread is baked, the thing to do is 
freeze it. In such a way it can 
remain fresh for many months.

Americans whose

Good for Toy Workers 1 The Modern Dictionary

as 
the 
big 
the j

Circus... Roland Young is one of 
the makeup and hairdressing de
partments’ favorite actors: he uses 
no makeup, no hairpieces, never* 
changes the way he wears his hair, 
and always wears his own ward
robe... Dolly Haas, who was under 
contract a year and a half at Co
lumbia, drawing $1,200 a week with
out ever appearing before the ca
mera, will make her American de
but with Ernst Lubitsch’s cooperat
ive venture, at $700 weekly, plus 
a small cut in the profits...

John Barrymore and wife Elaine 
Barrie will at last co-star on Broad
way. They’ll do a play called 
My Dear Children, in January... 
The Dionne Quintuplets have put 
their footprints into the Grauman’s

we can say to 
victory shall be

STAGGER SYSTĘM The pro
cedure by which maximum service 
at minimum cost Is extracted from 
workers through groups of employ
ees working on different shifts. For 
both periods, the regular working 
force is depleted and the workers Scientifically the idea is good, but 
speeded up. The stagger system 
practiced by some employers during 
depressions is supposed to help 
solve unemployment, since through 
it fewer men are laid off, the ma
jority being kept on at half pay. 
During the last depression, the au
tomotive industry found the system 
too costly, laid off men and speeded 
up the remaining workers. Indus
tries such as the restaurants and 
mercantile, employers can save mo
ney by having their employees work At first glance it would seem that 
on split shifts, that is, working in- good old Hearst in bending over 
tensively during the busy hours of backwards to help Lithuanian cul- 
the day and being laid off, without .hire to be recognized. But there is 
pay, during, the slack hours.

WASHINGTON.— American toy 
manufacturers and workers get a 
break. Less than five per cent of 
the toys sold in America this year 
will be 
largely 
boycott 
“Made
from Japan during the 
months of 1938 totaled 
only about half that of 1937.

The proposals on a 
gram on NYA promises immediate 
action. The proposals call for 
medical and dental care to all NYA 
employees and for conducting an

a baking concern

of foreign manufacture, due
to store owners’

against goods
in Japan.” Toy

minated Youth Committee Against 
War to mislead certain sections of 
the Christian, student and farm 
youth;

f. support to the movement to or
ganize a national centei’ for con
certed peace action among the 
youth; help to the AYC in carrying 
out its positive peace program;

g. to develop such widespread in
dependent YCL education as will 
help clarify the real issues involved 
in the struggle between world fas
cism and democracy, and mobilize 
the youth for action.

Winning the Youth for the 
Democratic Front

“Our basic task, if reaction is
be (jefeated in the 1939 municipal 
elections, preparatory to its decisive 
defeat in the 1940 elections, is to 
win the youth for the Democratic 
Front. On the basis of assisting the 
development of all-inclusive centers 
of collaboration of youth on a na
tional state and community scale 
the broadest possible sections of 
youth can be won for the 
struggle against reaction, 
help in this by:

a. aiding the AYC and
centers of youth collaboration to be
come active unifying factors in 
neighborhoods and communities. This 
should be done particularly around 
local issues affecting youth and in 
.coordinating the diversified sport, 
cultural and educational activities of 
young people, thus developing them 
further. In this way the youth 
can be trained in the obligations and 
privileges of citizenship in a demo
cracy, and can strengthen democracy 
by practicing it;

b. actively supporting the pro; 
posals of 
movement 
and state 
aid youth 
problems, 
brojad legislative program of. the 
people, improving and extending the 
benefits of the New Deal to ever 
wider sections of the population;

c. supporting and extending all 
existing non-partisan youth, commit
tees established to back’ progressive 
candidates and helping to build new 
committees especially in preparation

“We recognize 
of mobilizing our 
the masses of American youth to 
defeat the Munich conspiracy by 
ending the shameful policy of sur
render to the fascist aggressors; 
winning the youth for the demo
cratic front to help guarantee the 
defeat of reaction in the municipal 
elections of 1939 and the crucial 
1940 elections; gaining for 
their American birthright of 
tunity, education and decent 
of livelihood; and for more 
ly transforming the YCL into
ganization truly educating its mem
bers and the youth in order to aid 
in forging the unity of the young 
generation of which it is- an in
tegral part.

For the Unity of Youth in the 
Struggle for Peace

“The poisonous fruits of Munich: 
the Nazi pogrom against Jews and 
Catholics, plans to impose a Mu
nich agreement on Spain and China, 
fascist ‘inroads in 
and the immediate 
security 
sphere, 
need of

a. for 
mocratic
the fascist aggressors, Germany and 
Italy; for material aid to Spain, 
especially through 
to its embattled 
store of surplus 
in the U. S.;

b. for placing
Japan, and thus ending the present 
shameful policy whereby the U. S. 
provides Japan with supplies of 
war; and for material aid to the 
people of China;

C. for a consistent good-neighbor 
policy uniting the peoples of the 
Americas to resist fascist aggression 
and strengthen democracy;

d. for collaboration between the 
two great democratic powers, the 
USA and the USSR in organizing 
a world peace front to halt fascist 
aggression;

e. to fight against the capitulatory
policy of the pro-fascist groups in 
this country and their isolationist, 
pacifist aides. There is special need 
,of defeating the attempt of the„......... .....V„J______ a ...  ______
Trotskyite-Lovestoneite-Socialist do-for the 1939 municipal elections;

making available 
people the huge 
food commodities

an embargo on

the progressive youth 
for an adequate federal 

legislative program to 
in solving their pressing 

thus strenthening the

helping to develop and build La
bor’s Non-Partisan League;

d. strengthening* still further the 
great transformations in American 
youth organizations brought about 
by the New Deal. Oustandihg is the 
growth of the Youth Democrats, 
where it has consistently supported 
New Deal policies and received the 
aggressive support of outstanding 
New Dealers.

e. the needs of youth in industry, 
the strengthening of labor organiz
ation arid unity can be materially 
advanced by trade union sponsor
ship of Jobs for Youth Conferences 
and through organization of sports, 
cultural and educational activities in 
the unions.

f. the progressive movement has 
a major responsibility in strengthen
ing rural youth organizations and 
securing their joint collaboration on 
the basis of a mutually satisfactory 
program formulated through such 
mediums as conference consultation.

fears of 
marked 
imports 

first 10 
$300,000,

Amateur Press Notes
Mae Polzynski, young Brooklyn) 

lass who is known to the Laisve 
Chinese Theatre for court Hall of .youth Section readers as “Gar De
Fame, in Hollywood—by proxy. nja»» ]ias been accepted as a mem-
They've never left Callender, so ber of the United Amateur Press
Jean Hershot made the footprints Association (UAPA) by the Presi-
for them, using the shoes they ■ jent Iast mOnth. 
wore in their last film... Nazimo
va, technical adviser on Zaza pro
vided the yarn of the week when 
she recalled that when she played 
Ibsen’s Doll’s House in the . silent 
films, one ’ Chicago exhibitor gave 
away Noah’s Arks and other toys

The United Amateur Press As
sociation is a nation-wide fraternal 
organization of three hundred ama
teur journalists, poets, printers and 
editors. Said to be the oldest and 
largest organization of its kind, the 

at the door, and had a huge sign United lists among its membership, 
Nazimova in The active and well known writers of 

tonight and various newspapers 
as well as those

on his theater:
Doll’s House. Come 
bring the Kiddies ...”

and magazines, 
who merely fol

low the fourth estate as a hobby. 
A convention of this group is held 
yearly and for 1939 it comes East 
for the first time in several years 
when it will convene during the 
early part of July in New Jersey.

KNS.

we fear complications: imagine or
dering “ham on ice” and then a 
“rye bread sundae” to complete the 
meal...

• We’ll be seeing you this Sun
day at the Aido Chorus’ presenta
tion of “Išeivis”...

•This Wednesday the New York 
Daily Mirror, notorious tabloid, is 
sponsoring a “Lithuanian evening” 
at the Manhattan Centre theatre.

a snake in the woodpile as usual.* 
Hearst newspapers arc financially 
weak due to their revolting politi
cal character. In an effort to get 
readers and popularity the Mirror is 
sponsoring various activities that 
draw the foreign language groups. 
This in spite of Hearst’s hatred of 
immigrants, aliens, etc.! Thumbs

Mown on this bit of hypocrisy...
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(Tąsa)
Jis bandys panaudoti visą sumanumą, kokį patyrimas 
jam suteikė ir atlaikys, kas ten jam nekirstų. Giedriose’ 
naJ^yse jis pramigdavo parkuose ar vežimuose, ar kur 
tuščioje statinėje ar skrynioje, o lyjant arba, jeigu bū
davo šalta, užsimokėjęs dešimtį centų, pramigdavo pi
giuose nakvynės namuose. Maitindavosi dykai suteikia
mais užkandžiais, išsigėrus už penktuką; daugiau, kaip 
tiek, jis niekados vienu kartu neišleisdavo, besirūpin
damas pramisti kokiu du mėnesiu ar daugiau, o į tą 
laiką jis tikėjosi kokį nors darbą sau rasti. Žinoma, tu
rėjo atsisveikinti su vasaros laisve, nes pirmą naktį 
pernakvojęs pigiuose užeigos namuose, jis išsinešė pilnas 
drapanas brudo. Mieste nebuvo vietos, kur jis būtų ga
lėjęs nors savo burną apsiprausti, ne bent jeigu būtų 
nuėjęs į paežerę, bet veikiai ir ten jau užšals ledas.

Pirm viso ko jis nuėjo į plienines ir į kertamųjų 
mašinų dirbtuves, ir dasižinojo, kad jo vieta jau senai 
užimta. Jis saugodavosi pasirodyti stokjarduose—dabar 
jis buvo vienstypis ir tokiu ketino pasilikti, turėti savo 
uždarbį vien sau, kada gaus darbo. Jis, atsidėjęs, pradė
jo vaikščioti apie dirbtuves, krautuves, vaikščiodamas 
ištisą dieną nuo vieno miesto galo iki kito, visur rasda
mas nuo dešimties iki šimto žmonių, ten pribuvusių pi r-, 
ma jo. Taipgi dabojo ir skelbimus laikraščiuose, bet 
niekur jis nesidavė apvilti saldliežuviui agentui. Kelio-1 
nėję jam pasakojo apie daugelį klastų, kokias tieji įtaiso.

Pagaliau jis per laikraštį ir gavo darbą po to, kaip 
jieškojo jo apie mėnesį. Tai buvo paskelbimas, kad 
reikalauja šimto darbininkų ir nors jis manė, kad tai 
tik apgavimas, bet nuėjo pažiūrėti, nes tai buvo netoli 
vietos, kur jis tada radosi. Jis rado jau eilę pristojusių 
ilgesnę kaip per skersgatvį, bet pasitaikė, kad iš gat
velės išvažiavo vežimas ir perskyrė minėtąją eilę, taigi 
jis, pasinaudojęs proga, įšoko į spragą ir užėmė vietą 
eilėje. Žmonės pradėjo išmetinėti ir net bandė jį išmesti, 
bet'jis keiRė ir pradėjo gana smarkiai prieš juos statytis 
taip, kad veikiai pasirodė policistas, kurį pamatę visi nu
tilo, nes bijojo, kad jis įsimaišęs visus neišvaikytų.

Valanda ar dvi vėliau jis įėjo į raštinę ir pasijuto 
prieš didelį airį, sėdinti už stalelio;

“Ar tamsta pirmiau dirbai Chicagoje?” užklausė 
jis, bet Jurgiui smilktelėjo galvoje pasakyti ką kitą, taigi 
jis greit atsakė: “Ne, tamsta.”

“Iš kur tamsta pribuvai?”
“Iš Kansas City.”
“Turi kokius paliudijimus?”
“Ne, aš esu paprastas darbininkas. Aš turiu stip

rias rankas.”
“Man reikia žmonių prie sunkaus darbo—viskas po 

žeme, kasti tunelius telefonams. Gal tamstai tas nepa
tiks?”

“Apsiimu—man vis tiek, kas nebūtų. Kokia mo
kestis?”

“Penkiolika centų valandai.”
“Apsiimu, tamsta.”
“Gerai; eik atgal tenai ir priduok savo vardą.”
Taigi į pusę valandos Jurgis buvo darbe, toli ir 

giliai po miesto gatvėmis. Minėtasis tunelis išrodė labai 
keistai, kaip telefonų vieloms, jis buvo apie aštuonių pė
dų aukščio ir apie tiek pločio, apačia lygiai išgrįsta. 
Daug šakų plėtėsi į visas puses—tai buvo tikras vora
tinklis po miestu; Jurgis ėjo daugiau negu pusę milios, 
kur jis drauge su kitais turėjo dirbti. Kas dar įdomiau, 
tunelis buvo apšvietas elektriškais žiburiais ir jame bu
vo nutiestos šėnys dviem siauriem geležinkeliam!

Bet Jurgis tenai pristojo ne tam, kad klausinėti, 
taigi jis ir atydos į tai neatkreipė. Tik į kokius metus 
vėliau jis išgirdo, ką tas viskas reiškė. Miesto Taryboje 
perėjo visai nekaltai išrodąs leidimas nuvesti po gatvė
mis skyles telefonų vieloms; taigi, pasiremdama tuomi 
didelė korporacija pradėjo kasti tunelius po visos Chi- 
cagos gatvėmis plačiai tavorinių geležinkelių sistemai. 
Mieste buvo susitvėrusi samdytojų sąjunga, į kurią įėjo 
atstovai šimtų milijonų kapitalo, o susivieniję vien tam, 
kad suardyti darbininkų unijas. Unija, kuri jiems la
biausiai įkirėjo, buvo išvežiotojų; kada minėtieji pre
kinių traukinių tuneliai bus pabaigti, sujungs visas 
didesnes dirbtuves ir sandėlius su geležinkelių stotimis,

darbą eiti. Tai jam vis liks keturi doleriai savaitei— 
suma, kokios jis ir nesitikėjo. Prieš pradėsiant darbą 
jis turėjo užsimokėti už įrankius kasimui, o taipgi ir 
nusipirkti gerus batus, nes jo čeverykai jau vos laikėsi 
ant kojų, ir nusipirkti vilnonius marškinius, nes jo be- 
dėvint visą vasarą buvo visai suskidę. Visą savaitę dū
mojo jis, ar pirkt ploščių ar ne. Jų namuose buvo vienas, 
priklausęs žydui, vaikščiojusiam pardavinėti sagučius, 
kuris numirė kitame kambary šalę jo, ir jo ploščių' šei
mininkė pasilaikė už nuomą; pagaliau Jurgis nutarė 
apsieiti ir be jo, nes dienomis jis buvo darbe po žeme, 
o naktimis lovoje.

Su tuomi vienok jis blogai išėjo, nes tai dažniau 
priversdavo jį eiti į karčiam ą. Dirbti reikėdavo nuo 
septynių ryto iki pusės po penkių vakaro, pusę valandos 
gaudavo pietums, taigi šiokiomis dienomis jis niekados 
saulės šviesos nematydavo. Vakarais jis paprastai ne
turėdavo jokios vietos kur užeiti, ne bent tik į karčia
mą; jokios vietos, kur būtų šviesu ir šilta, kur jis galė
tų pasiklausyti muzikos ir pasėdėti, pasikalbėti su drau
gu. Dabar jis neturėjo namų, kur galėtų pareiti; sek-1 
madieniais bažnyčios būdavo atviros—bet kur buvo baž
nyčia, kurioje galėtų sėdėti darbininkas, kuris savo dar
baviete atsiduoda, arba, jam sėdint, kiti nesitrauktų 
toliau ir nesiraukytų, matydami, kaip jam brudas 
vaikščioja ant kaklo. Rods jis turėjo kampelį savo ne
apšildomame rūme, nuo kurio lango dvi pėdos atstumo 
buvo siena kito mūro; jam taipgi atviros buvo miesto 
gatvės, po kurias žiemą vėtra švilpauja, be to, buvo 
karčiamos, kuriose reikėdavo gerti, norint tenai būti. 
Jeigu tarpais išsigerdavo, tai galėdavo tenai būti, kaip 
namie, lošti iš pinigų ar tai kaulelius mėtant, ar kazy- 
riuojant, arba prie bilijardo, o jei ne, tai peržiūrinėti 
alumi sutaškytą, ant rausvos popieros atspaustą laik
raštį su paveikslėliais pusnuogių moterų. Taip laiką pra
leisdamas, jis savo pinigus išleisdavo, ir tokį jis vedė 
gyvenimą per tas šešias ir pusę savaitės, kol dirbo, pa
gelbėdamas Chicagos pirkliams ir pralobėliams sunai
kinti jiems įkirėjusiąją darbininkų uniją.

Prie darbo, kuris taip buvo vedamas, onažai kas 
rūpinosi dirbančiųjų labu. Apsikptaįjmapt, "prie minėtų
jų tunelių kas dieną vienas darbininkas ^netekdavo gy
vasties, o keletą sužeisdavo. Paprastai, dirbantieji ki- 
tu'ose skyriuose nieko negirdėdavo apie nelaimingus at
sitikimus kitur. Darbą atlikdavo su naujai įtaisytomis i 
kasimui mašinomis, bet pasitaikydavo, kad pasileisdavo I 
viršus ir sulaižydavo paramus, arba eksplioduodavo Į 
prieš laiką, bet daugiausiai pasitaikydavo nelaimių ke
ly. Vieną vakarą, Jurgiui jau einant iš darbo namon 
drauge su kitais, iš šoninio tunelio greitai išbėgo lo
komotyvas su prikrautu vagonu ir taip sudavė Jurgiui 
į petį, ir trenkė jį į sieną, kad jis krito ant žemes be 
žado.

(Bus daugiau)

pirkti instrumentus, bet vėliau 
atsimokės.

Susirgo draugė Ivanauskie
nė. Draugai Ivanauskai yra 
“Laisvės” skaitytojai, progre
syviai žmonės. Jie gyvena po 
num. 210 Lawrence PI. Lin
kėtina draugei K. Ivanauskie
nei greitai pasveikti.

1_________

Paterson o Abraham Lincoln 
Brigados Draugai laikys dide
lį pasitikimą trijų Passaic 
County jaunuolių, kurie sugrį
žo iš Ispanijos, kur jie gynė 
demokratiją. Pasitikimas įvyks 
sekmadienį, sausio 15 dieną. 
Pradžia 8 vai. vakaro, Car
penter Svetainėje.

Jaunuoliai papasakos, kaip 
jie kovojo už demokratiją. 
Sugrįžę yra šie jaunuoliai: Al 
Goldberg, šilko darbininkas, 
Sam Schiff ir Stanley Motiejū
nas, dirbę Weidman dažų fa
brike.

šis masinis susirinkimas bus 
labai svarbus, tad visi lietu
viai nepamirškite dalyvauti.

Plain Goods Local 75 turėjo 
rinkimus valdybos 1939 me
tams. Tapo išrinkti šie oficia- 
lai: Prezidentu George Hon- 
chon, vice-prez. George Nei- 
mech, prot. rašt. Stanley Wis- 
newsky, finansų rašt. Marga
ret D’Angelo, trustistais Mor
ris Broatman, Robert Dahrea 
ir Peter Sberaglio; į Executive 
Boardą Gus Hughes, Irene 
Boz z o, Jacob Finklestein, 
Thomas Adams, Ralph Baker, 
Herman Heros, William Las
key, Anthony Conicola, Tho
mas Natale ir George Buraty.

Trio Pcs. Dye Works surinko 
dėl Ispanijos lojalistų $20.50. 
Tai visai mažas fabrikėlis dažų 
išdirbystės, bet darbininkai ži
no, kad jų auka yra dėl de
mokratijos gynėjų. Jie jaučia, 
jog jų pareiga prisidėti nors 
su maža auka. Tai gražus 
broliškas atjautimas. Ir kitų 
fabrikų darbininkai turėtų tą 
patį padaryti.

J. Matačiunas.

Rumford, Me.
Gruodžio 25 d., 1938 m., 

įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 28 kuopos metinis 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo nelabai skaitlingas. Tai 
labai peiktina, o labiausia mū
sų draugai vyrai už nelanky- 
mą kuopos susirinkimų. Drau
gės moterys vertos pagyrimo, 
nes jos skaitlingai lankosi.

Kuopos pirmininkas Jankau
skas atidarė susirinkimą. E. 
Klemanskienė perskaitė proto
kolą, kuris buvo vienbalsiai 
primtas. Tada S. Puidokas pa
aiškino, kad iš Centro yra 28 
kuopai paskirta gauti mažiau
sia du vaiku į LDS. Finansų 
sekretorius Gubistas išdavė vi
sų metų raportą išlaidų ir 
įplaukų. 28 kuopa išmokėjo 
ligonių pašalpoms $291. Tai 
didelė suma'^inigų.

Drg. Jankauskas ragino, 
kad visi senieji nariai gautų 
nors po vieną naują į kuopą. 
Matote, kad L.D.S. nieko ne
skriaudžia, visiems teisingai 
išmoka pašalpas ir pamirtines.

Toliau ėjo ligonių lankyto
jų raportai. Draugė E. Kilienė 
paaiškino, kad mes turime 
vieną ligonį, tai Franą Butkų, 
suspenduotą.

Paskui ėjo valdybos rinki
mai 1939 metams. Išrinkta ši
tie draugai: Pirmininku S. 
Jankauskas, vice-pirm. Jonas 
Šalmetris, finansų rašt. Gubis
tas, protokolų rašt. A. Man- 
kevičia, iždininku S. Puidokas, 
pabarsais ( ?—Red.) išrmkti 
Antanas Cuzas ir Viskantienė, 
ligonių lankytojomis E. Kilie- 
nė ir J. Venckienė, maršalka 
J. Klemanskas.

Linkiu geros kloties kuopos 
valdybai gerai darbuotis 1939 

' metais.
Senas Rumfordietis.

Paryžius. — 318 Franci- 
jos seimo atstovų, daugiau 
kaip pusė visų, išleido pa
reiškimą prieš pripažinimą 
generolo Franco valdžios 
Ispanijoj.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Paterson, N. J.
Darbai, Ligoniai ir Kiti 

Reikalai

num. 2—4 Holsman St. Jis 
yra pažangus žmogus ir darbi
ninkų pritarėjas. Linkėtina G. 
P. greitai pasveikti.

Dažų fabrikas Jadco Pcs. 
Dye Works užsidarė neribo
tam laikui, išmesdamas lau
kan 150 darbininkų į bedar
bių eiles. Be to, dar kaipo 
Kalėdų prezentą, darbinin
kams neišmokėjo algų už tris 
savaites. Boseliai darbininkus 

'apgavo. Darbininkai jais pasi- 
| tikėjo.

Šapos čermonas sušaukė su
sirinkimą. Pranešta unijos ad
vokatui Harry Joalson. Advo
katas peržiūrėjęs šapos rekor
dus surado, kad gal bus sun
ku kas atsiekti, nes mašinos 
yra tiktai rendavojamos.

Patersone ne tik dažų dar
bai sumažėjo, bet ir audimo 
pramonė susilpnėjo. Daugelis

Vagišiai įsikraustė į dažų 
darbininkų unijos ofisą, išlau
žė duris ir išvogė rašomą ma
šinėlę ir spausdinamą mašinė
lę. Padarė nuostolių už apie 
du šimtu dolerių.

Vagystės Patersone plinta, 
jau kelinta stuba apiplėšta.

Vietinis laikraštis “The 
Evening News” praneša, kad 
Doherty Wadsworth Co. turi 
tris šilko fabrikus, vienas fa
brikas randasi tarpe Paterso- 
no ir Clifftono, antras Wilkes- 
Barre, Pa., o trečias Allen
town, Pa.

Kompanija praneša, kad 
Mutual Silk Throwing Co. 
Wilkes-Barre, Allentown, bus 
likviduota P e n n s y 1 vanijoj.

Shanghai. — Chinai per- 
vijo japonus atgal per Sui 
upę ir užėmė du nedide
lius miestus; trečią mies
telį jie atėmė iš japonų 
prie sienos tarp Hupeh ir 
Hunan provincijų.

Chinai užklupo japonus 
prie Shanhsieno; keturis 
šimtus jų išžudė bei sužei
dė ir pagrobė 30 kulkas- 
vaidžių.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

tai jie išvežiotojų uniją paims už gerklės. Tarpais Al- 
dermanų Tarboje kildavo gandų, kad ten visai kas kita 
daroma, o kartą net ir komisija buvo paskirta ištirti, 
bet kiekvieną ka(*tą geroka suma tapdavo pašvęsta ir 
tieji gandai nutildavo; bet pagaliau miestas sužinojo, 
kad jau visas darbas pabaigtas, žinoma, pakilo didelis 
skandalas; apsižiūrėjo, kad miesto dokumentai tapo su- 
klastuoti ir kitokios piktadarystės papildytos ir kažku
rie iš Chicagos didžiųjų kapitalistų pateko į kalėjimą. 
Aldermanai teisinosi, kad jie apie tai visiškai nieko ne
žinoję, nors įėjimas į tunelius, kol jie buvo kasami, buvo 
užpakalyje karčiamos, kuri priklausė vienam alderma- 
nui.

Jurgiui prisiėjo dirbti prie naujai vedamos šakos, 
tai jis žinojo, kad turėjo darbą visai žiemai. Jis taip 
džiaugėsi gavęs darbą, kad tą vakarą bandė gerokai 
paūžti, o už likusius pinigus nusisamdę vietą tūluose 
namuose, kur jis gulėjo ant šieniko drauge su keturiais 
kitais darbininkais. Ten jam reikėjo užsimokėti dolerį 
savaitei, o už keturis dolerius jis susiderėjo valgyti 
kituose namuose, netolimais nuo vietos, kur reikėdavo į

audėjų atleisti iš darbo. To
kiam šaltam laike bedarbė ir 
švilpauk rytais eidamas darbo 
jieškoti. Pasižiūri į vargšus, 
stovi prie fabriko vartų, dreba 
sušalę, kojomis mindami. Pa- 
misliji sau vienas, tai gadynė 
atėjo! Darbo nebegalima gau
ti.

Prisimenu karo laikus. Bū
davo, jeigu pamatė policistas" 
vyrą vaikščiojant parke, tai 
tuoj klausia, ar dirbi, paro
dyk kortą, kur dirbi? Jeigu 
neturi kortos, pagriebė už pa
karpos ir į fabriką. Sako, “jei
gu aš tave antru kartu sugau
siu be darbo, tai eisi į kalė
jimą.”

Susirgo G. Petkus ir labai 
prastai jaučiasi. G. P. yra lie
tuvis biznierius. Jis gyvena po

i Kompanija verta $692,800 ir 
su 900 staklių. Fabrikas bus 
perkraustytas į. Patcrsoną, bus 
po znum. 41 Beach St. Būsią 
darbo dėl 500 darbininkų.

Kažin, ar tik nebus blofas.

Dažų unijos lokalas 1733 
išdalino virš tūkstantį Kalėdų 
beskių dėl bedarbių šeimynų. 
Tai jau nebe pirmos Kalėdų 
dovanos.

Nors tai daug darbo ir pa
sišventimo įdėta, bet dažų 
darbininkų unija auga ir sti
prėja, gana gerai yra tvarko
ma. Lokalas gerai stovi ir fi
nansiškai.

Prieš porą metų unija su
organizavo beną, kuris jau iš
augo iki 70 muzikantų. Bene 
priklauso visi jauni vyrukai. 
Unijai atsiėjo daug pinigų su-

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dienų, ir nuo 7—8 vak.
NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street
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H

v Telefonas: Humboldt 2-7964

i DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
B u *

I 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. '' 
j NEWARK, N. J.

I VALANDOS: 2-4 ir 6—8. ’ H
B
I Nėra valandų sekmadieniais. ' ,
I '
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—'------ I—~—1Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
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Agitacijos Fondo Atskaita
Nuo kovo 15 d., iki gruodžio 31, 1938.

Drg. J. Valeskas, Portland, Ore., prisiuntė per d. J. Stupur,$5.
Hartfordo Kom. Frakcija per d. J. Kazlauską, $5.00.
Gauta per V. J. Valley, New Britain, Conn., $1.13.
ALDLD 92 kp. per K. Vaišnorienę, Cicero, Ill., $2.50.
ALDLD 136 kp. per d. Blažiūną, Harrison, N. J., $5.00.
Per J. Egerį, Hudson, N. II., $1.46.
W. Deksnys, Stamford, Conn., $2.50.
Binghamtono Kom. Frakcija, per. Girnienę, $25.30.
S. Petchulis, Marlin, Pa., $3.50.
Gitcevičių šėima, Bedford, Mass., $1.00.
M. Stakovas, Brooklyn, N. Y., $1.00.
J. A. Jeromskis, So. Barre, Pa., $1.00.
B. Kirstukas, Cleveland, Ohio, 50c.
ALDLD 42 kp., Nashua, N. II., per J. Blažiūną, $2.00.
Kom. kuopa, Oakville, Conn., per d. žemaitį, $3.00.
ALDLD 28 kp. už brošiūrą “B. R. K.”, $3.00.
Spaudos Pikniko, 3 d. liepos, Maynard, Mass., dalis pelno, pri

siuntė d. J. Jaskevičius, $25.00.
Kom. kuopa, Shenandoah, Pa., per d. S. Kuzmicką, auka $2.00 

ir už brošiūrą “B. R. K.”, $1.50.
Helen Alsko, Washington, Pa., už brošiūras, $1.00.
J. iChuplis, Springdale, Pa., už “Br. R. K.”, $1.20.
K. Maziliauskas, Bayonne, N. J., už “Br. R. K.”, $2.00.
A. žemaitis, Baltimore, Md., $2.00.
O. Mikolajūnienė, Binghamton, N. Y., už “B. R. K.”, $1.00.
J. Burba, So. Boston, Mass., už “Br. R. K.,” $1.50.
Liet. Kom. Suvaž. pasveikinimai (liepos* 5, 6., 1938), $15
V. J. Valley, New Britain, Conn., už “Br. R. K.”, $1.00.
H. Žakienė, Binghamton, N. Y., už “Br. R. K.”, $1.00.
S. Yasilon, Binghamton, N. Y., $1.00.
Jurgis Deksnis, Worcester, Mass., $1.50.
V. Kavaliauskas, Tacoma, Wash., $5.00.
N. Belunas, Detroit, Mich., pelnas nuo pikniko, $10.00.
Jonas Bublis, Barre Plains, Mass., 50c.
ALDLD. 22 kp., auka* $2.00; už “Br. R. K.,” $3.(40.
J. Kazlauskas, Hartford, Conn., už “Br. R. K.,” $1.50.
F. Abekas, Chicago, III., už “B. R. K.”, $5.00.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., už “Br. R. K.”, $3.00.
M. Grybienė, Norwood, Mass., už “Br. R. K.,’’ $2.70.
M. Dobinis, Newark, N. J., už “Br. R. K.,” $1.50.

M. Dobinis, Newark, N. J., už “Br. R. K.’’, $1.50.
ALDLD 13 .kp., Maspeth, N. Y., už “Br. R. K
Lietuvių 5 kuopa K. P., Brooklyn, N. Y., “B.
J. Blažonis, Nashua, N. H., .“B. R. K.,” $1.50.
J. Ramanauskas, Minersville, Pa., už “B. R. K
John S. Raynis, Phila., Pa., $1.00.
A. Talandzevičius, Chapaqua, N. Y., $5.00.
J. Jaskevičius, Hudson, Mass., už “B. R. K.”, !
ALDLD 14 kp. už “B. R. K.”, $1.50.
A. Jasmantienė, Harrison, N. J., už “Br. R. K
A. Zalenka, Frackville, Pa., $1.00.
J. Radzevičius, Winnpeg, Canada, už “B.
E. Davidonienė, Worcester, Mass., “B. R. K.,’’ $4.50.
A. Daukša, Grand Rapids, Mich., už “Br. R. K.,’’ $3.75.
Dr. Palevičius, Detroit, Mich.,, pelnas nuo pikniko $20.00 ir 

už brošiūras “B. R. K.” $6.00.
Nuo d. Nemuros, Cleveland, O., 90c.
Nuo kanadiečių, $1.00?'
Nuo brooklyniečio V., $10.00.
L. Stakėnas, Scottville, Mich., už “B. R. K.’’, $1.50.
ALDLD. 17 kp., Shenandoah, Pa., per S. Kuzmicką, $3.00.
A. Mockus, Brooklyn, N. Y., $1.00.
A. J. Smith, Philadelphia, Pa., už “B. R. K.,” $12.00.
LDS 4-tas Seimas, per Dr. J. J. Kaškiaučių, $32.00.
J. Kazlauskas, Hartford, Conn., spaudos pikniko pelnas, $10.
J. Jaskevičius, Hudson, Mass., pelnas nuo ALK. bankieto, $5.30.
M. Severinas, Rochester, N. Y., 50c.
J. A. Jeromskis, So. Barre, Mass., 50c.
D. M. šolomskas, “B. R. K.” dėl waterburiečių, 80c.
J. V. Margaitis, Windsor, iConn., už “B. R. K.,” $1.35.
V. Vilkauskas, Nashua, N. H., $5.00, ir už konstituciją ir bro

šiūras $7.52.
ALDLD. 236 kp., Washington, Pa., per A. Alską, $2.00.
ALDLD 63 kp., Bridgeport, Conn., per A. Katinas, už ‘p. R.

K.,” $3.00.
M. Bendinskas, Summerlee, W. Va., 50c.
Paulina Antanuk, So. Boston, Mass., $4.00.
Joseph Vaszkis, Quincy, Mass., 50c.
Drg. Kurdinand, Brooklyn, N. Y., $1.00.
ALDLD 223 kp., Oregon City, Ore., per*W. Murphy, $3.00.

!. Kazlauskas, Hartford, Conn., spaudos pikniko pelnas, $8.10.
oe Chuplis, Springdale, Pa., 50c ir už konstitucijas 50c.

P. Janiūnas, Bayonne, N. J., už konstitucijas ir už Rinkimų 
Platformas, $3.00.

J. Shukaitis, New Haven, Conn., 50c.
Brouj^yno Liet. Frakcija per G. Kuraitį, $25.00.
LLD 25 kp., Baltimore, Md., per S. Miškį, $5.00.
Great Neck draugai už konstituciją, 50c.
M. Grybienė, Norwood, Mass., per Petrikienę, “B. R. K.,’’ $1.
A. Talandzevičius, Brooklyn, N. Y., $2.50.
L. Stakėnas, Scottville, Mich., surinkta ant blankos: L. Stakė

nas, B. Stakėnas, F. Žukas, J. Juodaitis, L. Jonikas, J. Stankus, 
J. Kristai, T. Lapenas—visi po 25c; viso — $2.00.

V. Rudaitis,
Agit. Fondo Sek r.

mažintas, bet kvota šiaip. 
metalinių daiktų iš Ameri
kos numušta 66 iki 79 pro
centų; pusiau nukirsta įga- 
benimas ir tūlų produktų iš 
Anglijos. . '

prasidės 7:30 v. v., Liberty Hali, 329 
Brodvvay. Nepraleiskite ’ progos neiš- 
girdę apie Ispaniją, Kviečia visus 
Liet. Kom. Galbūt Ispanijos Demo
kratijai. (6-7)

nepabaigtų reikalų nuo pereito susi
rinkimo, kaip tai Valdybos rinkimas 
ir Svetainės išrandavojimai. Taipgi 
prašome visų “Vilnies” vajininkų 
dalyvauti šiame susirinkime. Nuta
rimų Rast. J. Bagužis. (7-8)
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1939 Mėty Kalendoriai

$1.50.

$1.50.

R. K.," 84c.

6.95.

įsakė Rinkt Visokias Metalųc rmti MUI will iri viii rrwm win_

Atmatas Vokietijoj

Berliri. — Vėl įsakyta vi- 
šiein Vokietijos darbinin
kam rankioti bet kokius 
geležgalius ir kitų metalų 
atmatas. “Darbo fronto” 
ministeris R. Ley primena, 
jog per pirmąjį pusmetį 
pernai Vokietija turėjo

milionų tonų me-kaip 500 
tai o.

Naziai 
aptvarus 
ir kapinių. Tas metalas per
dirbamas daugiausia į gin
klus ir amuniciją.

nuplėšė 
namų,

geležinius 
paminklų

Įvežimas automobilių iš 
Jungtinių Valstijų nesu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

Trečiadieni, sausio 11 d., kalbės 
Vytautas Zablackas, tik ką sugrįžęs 
iš Ispanijos ir P. Motėjunas. Jie be
veik per du metu padėjo Ispanijos 
liaudžiai gintis nuo užpuolikų, Itali
jos ir Vokietijos fašistų. Prakalbos*

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio Komiteto delegatai 

tėmykite, kad sekantis susirinkimas 
įvyks sausio 11 d., 7:30 v. v. Lietu
vių Darb. Svet., 920 E. 79th St. Visi 
delegatai pribūkite laiku, nes turime

įsi-

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

MONTELLO, MASS.
Sausio 13 d., yra rengiamos pra

kalbos Lietuvių Svet., 7 v. v. Kal
bės D. M. Šolomskas apie mokyklą 
ir kaip ją suorganizuoti, palies ir 
kitus darbininkams svarbius reika
lus. Įžanga dykai. Visi būkime, nes 
iš, to mes turėsim didelę naudą. — 
G. Šimaitis.

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

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir »' 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju N&bSbk y 
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 S-6191

ir pavieniu.
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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.

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks ko-į 

tvirtadienį, sausio 12 d., pas drg. F. 
Indriulį, 129 W. Market St. Visi na
riai dalyvaukite, nes yra svarbių nu-į 
tarimų. — -J. Norkus, sekr. (7-8)(7-8)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, sausio 11 d.,’ 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugės ir 
Draugai, visi privalote dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarti.—V. K. She- 
ralis. (6-7)

FRANK DOMIKAITIS

įvyks

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,
vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves’’ Name

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.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

w w mt tra tnt tm m* w w w ira tra w

Dienraščio "Laisvės"

BAZARAS
j; Didžiausia Proga Pigiai Pirkti 

GERUS DAIKTUS
Šiuom kartu Bazarui dovanų gavome nuo draugo 

K. Dzevečko iš New York City $1 pinigais ir nuo drg. 
S. Paražinsko bonką vyno.

Laukiame daugiau dovanų, nes bazaras jau ne
labai toli. Labai norime žinoti, ką žada bazarui kiti 
miestai.

“Laisvės” 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.

Bazaras Bus Laikė mas Naujoje VietojeBROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

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

DIDELE IR PUIKI SVETAINE

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarą

3 i 
s 
3
3 
3 
3
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Tel. Stagg. 2-2178Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON
• Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

• 701 GRAND ST,, arti Graliam Avė. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - • $2«50
$1.50
$1.50

Kryžiukai ir laketai su lenciūgiukais nuo

Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo

• iTi« WfiiiilnifaiYiWnifarairri tori ĮfcYi

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

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

Rūgšti rug-mė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 

i Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori k kainas.

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

M < ‘h Yorko ^/ZzWZl ntoi
Iš Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno 

Skyriaus Konferencijos

pirmininku 
vice-pirmi- 
Sekretoriu

Antradienis, Sausio 10,1939

Iš LDS 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMO
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Darbininku Kalendorius

rengiant 
pakvie- 

pasakyti

Weiss,

Nuėjus Pil. Kliubo salėn 
sausio 8-tos ryto 10 valandą 
radau didelį skaičių delegatų ; 
atrodė daugiau panašu j masi
nį mitingą, negu į konferenci
ją.

Apie 10:30, M. Stakovas, 
A. L. Kongreso Brooklyno ir 
Apylinkės Skyriaus pirminin
kas, atidarė konferenciją. 
Mandatų komisijon išrenkama 
jaunuoliai: Strazdas, Browniu- 
tė, Reinis. Komisijai 
raportą, pirmininkas 
čia eilę delegatų 
sveikinimo kalbas.

Kalba Glaveckas, 
kas, Bėčiš, Jasaitis, 
Siurba.

Glaveckas, socialistas, pa
sveikino konferenciją užmeti
mu Kongreso Komitetui, kad 
šis komitetas iškrypęs iš vėžių, 
izoliavęs kitas srioves rengiant 
prakalbas. Jo kalbos tonas 
buvo lyg ir įspėjimu, kad kon
ferencijos delegatams šiandien 
bus prakaito diena.

Zaveckas, Lietuvių Amalga- 
meitų 54-to skyriaus delega
tas ir pirmininkas, savo kal
boj atsišaukia į delegatus už
miršti kokias nors smulkme- 
nast jeigu jos kada buvo. Jis 

Lietuvos žmonėms rei- 
Li et u vos 

gręsia di- 
Reikia su- 

galingas

vo 84; kiek prisidėjo vėliau, 
neteko patirti.

Konferencijos 
išrenkamas Bimba, 
ninku—Glaveckas,
paliktas buvusio komiteto se
kretorius J. Nalivaika. Rezo
liucijų komisiją paskirt palik
ta prezidiumui. Paskirti: Ja
saitis, Dr. Martino Liuterio 
Draugijos atstovas; A. Linkus, 
Jr., Amalgameitų 54-to Sky
riaus atstovas; K. Michelso
nas, SLA 38-tos kuopos at
stovas; Gasiūnas, Liet. Komu
nistų Frakcijos atstovas, ir 
Stilsonas, Liet. Socialistų 19- 
tos kuopos atstovas. Konfe
rencija vienbalsiai užgyrė pa
skyrimą.

Perskaitytas ir priimtas pe
reitos konferencijos protokolas. 
Prieš skaitant, kyla klausimas, 
ar skaityt, nes jame surašyta 
delegatų sveikinimo kalbos, 
diskusijose išreikštos mintys, 
rezoliucijos ir tt., užima apie 
17 puslapių. Tad jo skaity
mą prisiėjo išrišt balsavimu.

Valdybos ir viso komiteto 
vardu aiškų raštišką raportą 
išdavė sekretorius J. Nalivaika. 
Finansinę jo dalį papildė fin. 
sekr. P. Cibulskis. Raportai 
priimti. Iždininkas Viznis ne-l 
dalyvavo konferencijoj dėl Ii-: 
gos. Pirmininkas konferencijos ( 
vardu išreiškė apgailestavimą j vf 
ir linkėjimą greit pasveikt. ei 
Pertrauka pietums.

Antroj sesijoj prasidėjo dis
kusijos komiteto raporto ir vei
kimo. Pirmas kalba Žilinskas, 
prašydamas turinčius “dinami
to” jo nepapilt, bet bandyt san
taikoje rišt klausimus, kad ga
lėtume toliau tęst ir stiprint 
Kongreso darbuotę. Sekamas 
delegatas Tiškus padarė eilę 
užmetimų komitetui, kad pras
tai veikęs, kad kas tai bandęs 
diktuot, nedaleist juos prie dar
bo. Sasna, buvusio komiteto na- 
re, nurodo, kad Tiškaus užme-į 
timai perdėti. Kad trukdymas 
ir diktavimas kaip tik atėjo iš 
Tiškaus atstovaujamos grupės 
ir komitetui nepaklausius to 
diktavimo Tiškaus grupės 
žmonės atsižymėjo neigimu ko
miteto darbų, 
kriaučių delegatas.

Zaveckas pažymi, kad ir 
kriaučiuose kadaise buvo nesu
sipratimų, bet dabar susivieni
jo, veikia bendrai. Ragina ir 
tarp socialistų ir komunistų iš- 
gyvendint nesusipratimus. Kon- 

iki gresui reikalinga vienybė, jis 
at- turi išaugt į galingą organiza

ciją. Kriaučiai dės pastangas,

Liet, nepriklausomybės sukaktį 
1938 m. vasario 18-tą, ir dėjo 
pastangas gaut visų sriovių 
kalbėtojus. Skaitė atsisakymo 
laišką nuo Bagočiaus, taipgi 
pranešė atsisakymą bostoniečio 
Michelsono. Tie tarimai ir rū
pestis dėl negavimo socialisto 
kalbėtojo buvo svarstomi'komi
tete prie Viznio, LSS kuopos 
atstovo, bet pasiūlymo nebuvo. 
Tik komitetui nutarus kalbėto
jais kviest galimus gaut Gašlū
ną ir Keistutį Michelsoną, jau
nuolį, po susirinkimo gavo at
virutę, paskiau laišką, liepiantį 
palaukt, jis turįs kalbėtoją ir

Susirinkimas įvyko 5 d. sau
sio, 1939 m., “Laisvės” svetai
nėj. Narių dalyvavo nemažas 
būrelis. Svarbiausia tame su
sirinkime buvo valdybos meti
nis raportas.

Finansų sekretorius P. Gra
bauskas išdavė platų raportą. 
Mūsų kuopos nariai gavo pa- 

pomirtinę

Išėjo 1939 Metams
Siųskite Užsakymus Dabarkitų pasiūlymų. Perskaitė tą 

atvirutę ir laišką, taipgi rapor
tavo, kaip paskiau Kongreso 
komitete Viznis pareikalavo, 
kad turi imt Stilsoną ir būtinai 
statyt paskutiniu kalbėtoju, 
taipgi kad Glaveckas turi būt
pirmininku arba jis išeis. Ka- šalpomis $433.50, 
dangi komitetas to iš šalies pa- Ig. Arlauskui $600. Centras iš- 
diktavimo nepildė, Viznis išėjo.

Dar kalbėjo Paškevičius, 
Strazdas, atakuodami Kongre
so" komitetą. Bečys ir Siurba 
kalbėjo už tęsimą bendro dar
bo. Diskusijos uždaryta likus 
dideliam sąrašui kalbėtojų.

į Pabaiga rytoj)

Ar Pažįstate Juos?

PIJUS PETRAUSKAS
Ramusis mūsų Pijus visuomet 

■ vąidina ' komiškas roles. “Iš
eivyje” jis bus Amerikonas, 
grįžęs iš Amerikos kaimietis. 
Bus didelis bloferis,—pasakos 
kaimiečiams, būk jis gyvenęs 
Amerikoj taip aukštuose na
muose, kad lengvai galėjęs 
nuo saulės pypkę pridegti . . . 
Matysite ir girdėsite jį sausio 

d... Labor Lyceum svetai-
■ nėję, -Brooklyne.

Pre.

15

MIRĖ
me-Eva Valiukevičienė, 60 

tų, 241 N. 5th St., mirė sausio 
7 d., namie. Pašarvota gra
boriaus Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dos trečiadienį, sausio 11-tą, 
Kalvarijos kapinėse. Laidotu- 

Kalba Kyras, vėmis rūpinasi graborius Garš
va.

sako, 
kalinga parama, 
nepriklausomybei 
džiausiąs pavojus, 
būdavot vieningas,
kongresas ir jo veikla susti- 
print. Kriaučiai iki šiol nuo
širdžiai rėmė ir, jis įsitikinęs, 
kad jie rems Kongreso darbus 
ir ateityje. Jo tėvišką kalbą 
palydėjo gausūs aplodismen
tai.

Bėčis iš Great Necko ragi
na stiprint Kongresą. Nusi
skundžia, kad pas juos, taipgi 
gal ir kitur mažesnėse kolo
nijose tarp lietuvių yra sklei
džiama beviltė, būk Lietuvos 
nepriklausomybė kaip ir pa
laidota. Tas neteisingas pa
skalas būtu galima išsklaidy
ti, nurodyti masėms lietuvių, 
kad nepriklausomybę dar ga
lima apginti, jei Kongreso 
komitetas tankiau pasiųstų į 
draugijų mitingus ir pramogas 
savo atstovus ir plačiau supa
žindintų lietuvius su tikrąja 
padėtimi. Pas juos Kongreso 
reikalais dirbta neblogai ir 
manoma dirbti daugiau.

Jasaitis nuo Dr. Martino 
Liuterio Draugystės sveikina 
konferenciją, pareikšdamas, 
kad Draugija visomis išgalė
mis rėmė Kongreso darbus 
šiol ir, jis mano, rems ir 
eityje.

Weiss, C. brooklyniečiu at-'kad ta vienybė gyvuotų, 
stovas, pažymi, kad ten Kon-1 Glaveckas aiškina, kad socia- 
greso ar bile kokį didelį ju
dėjimą sunku sudaryti dėlto, 
kad labai daug lietuvių išsi
kėlė gyvent į naujamiesčio 
dalis.

Siurba, LDS Centro Sekre
torius, trumpai atžymi, kad 
nors Kongresas buvo sutver
tas pamatiniai gelbėt Lietu
vos žmonėms atgaut demokra
tines teises, tačiau pastarai
siais laikais iškilę pavojai 
Lietuvos nepriklausomybei 
reikalaut a praplėst Kongreso 
veiklą, Lietuvos nepriklauso
mybės gynimas turi būti vie
nu svarbiųjų Kongreso užduo
čių, kaip kad už tai pasisakė 
ir Kongreso nacionalė konfe
rencija, įvykusi pereitą vasa
rą, Scrantone. k

Seka delegatų vardošaukis. 
Kadangi didžiumoj mandatų 
nepažymėta, kiek atstovauja 
narių, tad mandatų komisijos 
pilnas raportas išduota vėliau 
konferencijos eigoj. Atstovau
ta 31 organizacija su 3,374 
nariais. Delegatų išrinkta bu
vo 132; raporto laiku dalyva-

listų iniciatyva sudaryta Kon
gresas, kad šis komitetas ban
dęs izoliuot socialistus kalbėto
jus, kartoja užmetimus komite
tui, atakuoja komunistus. Her
manas daro primetimus dar 
pirmajam komitetui, būk jis 
Clevelando suvažiavimo rapor
tą nunešęs į “Laisvės” pikniką.

V. Michelsonas, SLA delega
tas, sako., kad kas neveikia, tas 
ir klaidų nepadaro. Kadangi jis 
buvo Kongreso Komiteto nariu 
1937 metais, tad jam Kongreso 
veikimas .gana pažįstamas. Tuo
met veikta sutartyje. Dabarti
niam komitetui iškėlusios rei
kalavimus grupės pirmiau ne
buvo Kongrese, tad su atneš
tais iš Šalies reikalavimais ko
mitetas turėjęs teisę nesiskai- 
tyt. Tačiau dėl šventos ramy
bės, gal komitetas būt padaręs 
geriau, jei Išpildęs tuos reika
lavimus.

Nalivaika, komiteto sekreto
rius, smulkmeningai raportuo
ja, kaip dar gruodžio mėnesį, 
1936 m., komitetas buvo pradė
jęs rengtis prakalboms minėt rengti “Laisvės” naudai.

---- 0-----
Antanas Gedraitis, 50 Hope 

St., mirė sausio 7-tą, po vi
durių operacijos. Sekmadienį 
pribuvo iš Bostono jo tėvas ir 
kūną išvežė į gelžkelio stotį, 
pasiuntimui namo, 764 — 3rd 
St., So. Bostone, kur velionis 
pirmiau gyveno.

Gedraitis buvo gimęs 
voj. Iš amato bučeris.

Šermenimis rūpinosi 
Šalinskas.

—o—
Antanina Naziutiūtė,

amžiaus, 395 Sackett St., mirė 
sausio 7 
goninėj.
šio 10 d., šv. Jono kapinėse.

Lietu-

Pijūs

6 m.

d., St. Catherine li- 
Bus palaidota sau-

Povilas Stitilis, 60 m. am
žiaus, 656 Metropolitan Avė., 
mirė sausio 8 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St., Brookly
ne. Bus palaidotas sausio 10 
d.., Alyvų Kalnelio kapinėse.

Povilas Stitilis priklausė 
prie Šv. Vincento' Draugystės 
ir Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj. '

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

K i e k v i e nas miestas y 
miestelis turi ką nors su-

JUOZAS VISOCKIS
Jis nebus Juozas Visockis sau
sio 15 d., 3:30 vaL po pietų, 
Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyne. Jis bus Šliomkis, 
Lietuvos širdingo žydo tipas. 
Jis ir prajuokins, ir pravirk
dins žiūrovus, vaidinant ope
retę “Išeivis.”

mokėjo mūsų kuopos nariams 
$1,033.50.

. Narių iš LDS 1 kuopos per
sikėlė į kitas kuopas 4, numi
rė 2, išsibraukė 2. Viso ge
ram stovyj 1 k p. turi 242.

Po LDS 1 kp. priežiūra yra 
Ateities žiedo Vaikų Draugi
jėlė. Turi mokyklėlę, moki
nasi lietuvių kalbos, rašybos, 
dainų ir eilėraščių, taip pat ir 
scenos veikalėlių. Kuopos na
riai turėtų rūpintis prirašyti 
savo vaikus ar mergaites ir 
sykiu rūpintis mokyklėle.

šiame susirinkime J. Gru- 
bis prirašė du vaikučius ir vie
ną į suaugusių skyrių. Tai, 
kaip matote, 'mūsų kuopa au
ga nariais. Brooklyne dirva 
yra plati, šiais metais visi tu
rime padirbėti, LDS 1 kuopoj 
turi būti 300 narių.

Kuopa rengiasi prie iškil
mingo vakarėlio, kuris įvyks 
22 d. sausio. Kiekvienas na
rys ir narė privalo įsigyti ti- 
kietus; nebrangūs, 25c.

Komisija darbuojasi gerai, 
kad vakarėlis būtų sėkmingas.

Koresp. Geo. Kuraitis.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp.' mėnesinis susirinki

mas bus trečiadienį, 
7:30 v. v., 79 Hudson 
riai būkite laiku, bus 
kimas. — Valdyba.

sausio 11 d., 
Avė. Visi na- 
valdybos rin- 

(7-8)

Pre.

Miestavom subvėm važinėto- 
jų skaičius padaugėjo 37,591,- 
641 pasažieriu pereitais metais. 
Independent Subway yra mies- 
tava, visų gyventojų savastis.

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras žmogus už part

nerį arba dirbti Bar ir Grill biznyje. 
Puiki proga geram žmogui pasinau
dot. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų, randasi tarpe dirbtuvių ir L. I. 
R. Freight Station. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės po antrašu: 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Ev. 4-8792.

(6-8)

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.)
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad Perkknt Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

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

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

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

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

GARSINKI! ES “LAISVE |E
Office Phone 

EVergreen 8-1090
Inside Phone

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by W

TEITELBAUM

T t Vapor Room, 
\ I Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
~~ Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .. $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50 
Visi $28.50 vertės 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.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
. Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų išmokėjimų planą,

Gausi žavingomis dainomis, kupina juokais ir raudomis, 
labiausia jaudinanti sielą, Stasio Šimkaus operete

“IŠEIVIS”
VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS ARTISTO JONO VALENČIO VADOVYBĖJ

Sekmadienį, 15 Sausio-JaiL.
LABOR LYCEUM SALĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Vaidinimo Pradžia Lygiai 4 vai. po Pietų Įžanga $1.00, 75c ir 50c

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
Aido Choras širdingai kviečia visus atsilankyti pamatyti šią puikią operetę.




