
/■
7

KRISLAI
Džiuginga Naujiena. 
Septintoji Sausio. 
Vienybės Ardytojai. 
Tegul Jiems Lietuva

Prasmenga.
Rašo A. B.

Drg*. Charlie Young (Jušas) 
gavo iš Ispanijos ilgą laišką 
nuo Balio Kilo, jauno kovoto
jo. Laiškas rašytas lapkričio 
26 dieną.

Balis rašo, kad jis randasi 
Valencijos apylinkėje ir tik 
laukia Tarptautinės Komisijos 
dokumentus patikrinti, 
go žada sugrįžti.

Balio mylima motina 
A. Kilienė ir brolis

Neužil-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Kiekvienas ‘'Laisves” 

skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną, 
naują skaitytoją šiame 

Laisvės” vajuje.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Sausio (Jan.) 12, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX IX, Dienraščio XXINo. 9 Telefonas STagg 2-3878.

Kardinolas Prašo Prieglau
dos Amerikoj Vaikam Per

sekiojamųjų Vokietijoj
Washington. — Chicagos 

katalikų kardinolas Munde
lein, New Orleans ark vys
kupas Rummell ir 50 kitų 
katalikų ir protestonų dva
siškių padavė prezidentui _.__c __________ o___
Rooseveltui prašymą pri-, komisija numušė 150 milio- 
imt į Ameriką bent dalį tų nu dolerių nuo $875,000,000, 

šių metų septintoji sausio vaikų, kurių tėvus Vokieti- kurių prezidentas reikalau- 
pasiliks istorinė diena. Tai die-!jos naziai ištrėmė, apiplėšė j ja pašalpiniams WPA dar-

draugė 
gyvena 

Rumforde. Bet prieš išvyksiant 
Ispanijon 
lyne.

Taigi, 
dar vieno

Balis gyveno Brook-

laukiame sugrįžtant1 
lietuvio kovotojo.

na, kurioje po dvidešimties ( bei įkalino, 
dviejų metų skausmų ir kentė
jimo iš .Californijos bastilijos 
išėjo laisvas didvyris Tom 
Mooney.

Amerikos darbininkai neap
leido Mooney. Darbininkai jį 
išgelbėjo, suvienytomis spėko
mis išrinkdami gubernatorium 
pažangų demokratą.

* * *
Californijos seimelin įneštas 

pasiūlymas, kad valstija iš savo SUDEGĖ 20 AUSTRALIE- 
iždo Mooney užmokėtų milio-1 
na dolerių už laikymą jo ka
lėjime neteisingai.

* * *
Tom Mooney sako, kad visas

: likusias savo gyvenimo dienas ir karščiuose 20 žmonių SU- 
jis paaukoja darbininkų kla
sės kovoms už naują socialę go (matyt, taipgi sudegė), 
santvarką.

Niekas jo žodžiams neabejo
ja.

Kongreso Atgaleiviai 
Pasimojo Išmest 600,- 
000 iš WPA Darbų

Washington. — Jungti- darbininkų turės but išmes- 
nių Valstijų kongreso lėšų

bams iki liepos 1 d. Numu- 
c|au_ Šimą dar spręs šalies kon- 

i tapo £resas- jeigu kongresas 
nax sutiks su ta komisija, susi- 

’ š re

Per nazių terorą 
i giausia žydų vaikų
Vokietijoj benamiais' — , _ _ . .v
laičiais, bet nukentėjo ir di- daJ'ai'lcia daugumoj is 
delis skaičius krikščionių Publikonų ir vice-preziden- 

e e r\ i»v> /-x x'ti • • zJ /a lrx»n Iii ''
vaikų, kurių tėvai nėjo su 
naziais. Daugelis tokių 

jVų taip pat ištremta bei 
įkalinta.

te-

ČIŲ; 200 “DINGO”
į M e 1 b o urne, Australija, 
1 saus. 11. — Per miškų gai
srus dabartinėse sausrose

degė ir 200 nežinia kur din-

GEN. FRANCO GRŪMOJA 
ATK1RST TORTOSA

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai grumiasi linkon Fal- 
seto, pietiniame Kataloni
jos fronte. Falset stovi už 
keliolikos mylių nuo Tar- 
ragonos, liaudiečių prie
plaukos, ir už desėtko my- 

' lių nuo jūros. Jeigu fašis-

* * ♦
Mes sakėme: Trockistai Stil- 

sonas ir Strazdas ateina prie 
socialistų juos demoralizuoti ir 
pjudyti prieš komunistus. Jie 
šliejasi prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso, idant jį iš vidaus 
griauti.

Tą dabar visi mato. Jų pasi
elgimas Brooklyno skyriaus 
konferencijoj sausio 8 d. atida
rė akis ir tiems, kurie netikėjo tam pavyktu užimt Falsetą, 
mūsų “pranašystei.”

♦ * *
Jie bandė Kongresą subom

barduoti iš lauko pusės užper
nai ir pernai. Pernai bandė 
kriaučių lokalą ištraukti iš 
Kongreso, nepavyko. Dabar 
atėjo į konferenciją, pasiėmė 
su savim brolius, socialistus ir 
išmaršavo.

* * *
Konferencijoje Stilsonas pa

sakė: Nepriimsite mūsų rezo
liucijos (kurią jie, beje, iš an
ksto iškepę konferencijon atsi
nešė), mes imame divorsą su 
Kongresu. Jis kalbėjo -skloki- 
ninkų LDD kuopos ir LSS kuo
pos vardu.

Ir divorsą paėmė. Pamatysi- atėmė iš jo $27 ir auksinį 
te, dabar desperatiškai jie vėl laikrodėlį ir paleido.
bandys sukelti suirutę kriaučių ■ . 
lokale ir Piliečių Kliube ir ki-' TZ., . . , n, . .. • * Tz I Kitas j u punktas: Savęs is-. tose organizacijose pries Kon- . . T. ,sigelbejimui Lietuvagresą. i .... ,. . , . .■o , .. . o ,, 'iieškoti nei draugų, nei pnete-Bet ar jiems pavyks? Mes į 1
esame linkę tikėti, jog ir dabar ių‘ 
jie tepeš tiek, kiek pešė pernai, j Taip Hitleris sako

Brooklyno pažangieji lietu- sioms tautoms, nes jis nori jas 
viai džiaugiasi pasiekę vienybę praryti. Tokią , idėją Stilsonas 
ir jie neleis, kad Stilsonas ir norėjo užkarti! ant Brooklyno 
Strazdas tą vienybę dabar su- konferencijos. , 
griautų.

* * *

tada jie tikisi prasimušt 
iki jūros ir atkirst pietinį 
Katalonijos bryzą su Tor- 
tosa miestu.

Generolo Franco štabas 
skelbia, kad per paskutines 
dvi dienas fašistai atėmę iš 
liaudiečių “50 kaimų ir su
ėmę daugiau kaip 4,200 jų 
į nelaisvę” Katalonijos 
fronte.

PAGROBĖ BANKIERIŲ

Orange, N. J. — Kokie 
tai trys piktadariai pagro- 

, be bankininką B. P. Leebą,

neturi

mazo-

♦ ★ ♦
Ką mano laimėti senieji so-

Ko jie nori? Jie nori diktuoti cialistai, kurie šoko pagal troc- 
Kongresui. Jie nesi&kaito su jo- kištų muziką įr sykiu 
kia didžiuma. Jie atėjo konfe-1 apleido konferenciją?
rencijon susitarę, organizuotai 
konferenciją apdaužyti.

Jie bandė .konferencijoj pra
vesti tokią liniją, apiplunksnuo-' 
tą, žinoma, garsiais skamban- vienybę, tas negali laukti iš jų 
čiomi^ frazėmis: Ginsime Lie- paramos. 
tuvos nepriklausomybę tiktai 
tada, kai ten įsisteigs demokra- didžiuma

Klaidingas jų kelias, 
jiems negali duoti.

Kas šiandien ardo

su jais

Gero

lietuvių

Tą aiškiai pasakė milžiniška 
konferencijos.

to Garnerio “demokratų, 
tai 600,000 pašalpinių WPA 1 darbus.

ti iš darbų.
Prezidentas Rooseveltas 

pareiškė, jog ta kongresi
nė lėšų komisija turi galvoj 
tiktai dolerius, o nepamąs- 
to apie vargą vyrų, moterų 
ir vaikų, jeigu šimtam tūk
stančių šeimynų duonpelniij 
bus uždaryti WPA darbai.

Iki šiol 3,000,000 bedar
bių, daugiausia šeimyniškų, 
turėjo WPA pašalpinius

Wis. Farmeriai Ragina Siųsti 
Pieno Produktų Perviršius 

Ispanijos Žmonėms
Browder Atsišaukia į 
Kongresmanus prieš 

Dieso Komisiją

Anglijos Atgaleiviy 
Spauda Siūlo Italijai 

Francijos Žemes

Italijos ir 
liečia Fran- 
žemes Šiau-

dieni- aštis

London. — Artimas mi
ni s t e r i u i pirmi ninkui 
C h a m b e. r 1 a i n ui didysis 
dienraštis “London Times” 
sako, kad Anglijos valdžia 
galėtų patarnaut kaip tar
pininkė tarp 
Francijos kas 
cūzų valdomas 
rinėj Afrikoj.

Pažangesnis
‘News Chronicle’ į tai atsa
ko, jog “London Times” 
tuomi siūlo patenkint Mus- 
solinį Francijos kaštais. 
Anot “News Chronicle,” tai 
“London Times” dabar ad
vokatauja Italijai prieš 
Franci ją panašiai, kaip keli 
mėnesiai atgal advokatavo 
Hitleriui prieš Čechoslova-

Chinijos Partizanai 
Pliekia Japonus

Shanghai. — Chinai par
tizanai kariautojai užpuolė 
japonų gipklų ir amunicijos 

 

abazą arti\Yochowo, užmu
šė 50 japori ir pagrobė 

 

daugį karo reikmenų.

Chinai partizanai ataka
vo japonų garnizoną Hang
chow srityje.

100 Japonijos orlaivių 
b o m bardavo Chungkingą, 
laikinąją Chinijos sostinę.

Japonų šturmuojami, chi
nai sunaikino savo fortus, 
susprogdino vieškelį tarp 
Hangchow ir Yuhango ir 
pasitraukė į naują apsigy
nimo liniją.

1,000 
darni

Pusininkų Protestuo- 
Apsigyveno po Atvi

ru Dangum
New Madrid, Mo.— 1,000 

farmerių pusininkų, negrų 
ir baltųjų, apleido savo pa
stoges ir apsigyveno lau
kuose, protestuodami, kad 
savininkai rengėsi juos iš
mest.

Damascus, saus. 11. — 
Pakilo smarkūs sujudimai, _____ Tą .

tija. Kol nėra demokratijos, te- jiems pasakys plačioji lietuvių pries Francūzų valdžią Sy- 
gul prasmenga visa Lietuva! 1 visuomenė. rijoj.

“Liudininkai” prieš F. 
Frankfurter}, Skiriamą 

Į Vyriausią Teismą
Washington. — Keli fa

šistiniai gaivalai neva “liu
dijo” senato teisių komisi
jai prieš prefesorių F. 
F r a n k f urterį, prezidento 
Roosevelto paskirtą į Vy-t 
riausio Teismo teisėjus.

Dieso komisijos “liudi
ninkas” G. E. Sullivan rei
kalavo atmest Frankfurte- 
rį kaipo ateivį, žydų tautos 
žmogų ir narį Pilietinių 
Laisvių Sąjungos.

Kitas Dieso komisijos 
“liudininkas” Collis Redd 
taip pat plūdo profesorių 
Frankfurterį kaipo “žydiš
ką radikalą.” Redd sakėsi 
esąs atstovas “Amerikos 
Konstitucinių K r y ž eivių” 
(fašistų) ir tvirtino, kad 
šie “kryžeiviai atstovaują 
visą Ameriką, tik apart 
CIO ir Amerikos Darbo 
Federacijos.”

Prieš Frankfurter! plepė
jo ir tūla Elizabeth Dilling.

Bet manoma, kad sena- 
tinė komisija vis 7 tiek už- 
girs profesoriaus Frank- 
furterio paskyrimą į šalies 
Vyriausią Teismą.

Francija Neužleisianti Nė 
Colio Žemės Italijai

Paryžius. — Po pasikal
bėjimo su Anglijos premje
ru Chamberlainu ir užsie
niniu ministeriu lordu Ha- 
lifaxu, Francijos valdžia 
pareiškė, kad “niekur neuž
leis nė vieno colio” savo že
mės Italijai ir kad apie 
Italų reikalavimus. Franci
ja derėsis tik tiesioginiai su 
Mussolinio valdžia, be jo
kių tarpininkų.

I

Francijos vyriausybė iš
gavo iš' Anglijos premjero 
Chamberlaino prižadą, kad 
jis neis į tarpininkus tarp 
Italijos ir Francijos.

Abelnai giedra ir šalčiau.
—N. Y. Oro Biuras.

Milwaukee, Wis. — At
stovai nuo pieninių farme
rių kooperatyvų iš Price ir 
Clark apskričių atsilankė 
pas Wisconsino gubernato
rių Heilą ir prašė, kad jis j 
paragintų šalies 
siųst pieno produktų per
viršį Ispanijos žmonėms.

Tie farmeriai nurodė, 
jog vien Wisconsino valsti
joj yra mi lion as svarų sū
rio perviršio, ir jie norėtų, 
kad tas sūris būtų pasiųs
tas Ispanijos žmonėms, pa- Browderis 
našiai kaip paskutiniu lai- gresmanams ir savo laišką, fašistų judėjimai, kurie su
ku ten siunčiama ir dalina
ma kviečiai-miltai per val
dišką Perviršių Korporaci
ją-

Washington. — Amerikos rodo, jog tikslas Dieso ko- 
Komunistų Partijos gene- misijos, 

valdžiąIralis sekretorius Earl čios
neva “tyrinęjan- * 

” prieš-amerikinius ju-
Browder atsiuntė kiekvie- dėjimus, yra supurvint vi? 
nam kongresmanui Komu- są Naująją
nistų Partijos konstituciją pažangesnius įstatymus ir 
ir kitą medžiagą, iš kurios sumanymus ir 
jie visi galėtų susipažint su nes žmonių organizacijas, 
komunistų tikslais. I .> v u jau v j » uivjaiui

Sykiu su šia medžiaga prieš-amerikiniai judėjimai 
atsiuntė kon- tai turėtų būt ištirti nazių-

Dalybą, visus

demokrati-

Jeigu jau t y r inejami 
i,

kur numaskuoja Dieso ko- daro tikrąjį pavojų USA 
misijos melus prieš komu- demokratijai, sako Brow- 
jiistus. Tame laiške jis pa-1 deris.

FRANCIJA SUŠAUDYS 
NAZIŲ ŠNIPĄ

Toulon, Francija, saus. 
11. — Karo teismas nu- 
smerkė sušaudyt jauną ofi- 
cierių M. Aubertą, kaip 
Francijos laivyno sekretų 
pardavinėtoją naziams.

MAŽI FAŠISTŲ LAIMĖJIMAI 
KATALONIJOJE

fronte.

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia užginčija 
“didelius” fašistų laimėji
mus Katalonijos 
New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews 
rašo, jog tiktai mažų per
mainų įvyko šiame fronte. 
Jis taip pat praneša, kad 
Estremaduroj, pietų vaka
ruose, respublikiečiai labai 
pagerino savo pozicijas, 
Penarroya srityje. Čia re
spublikiečiai užęmė stip
riausiai apdrūtintą fašistų 
pozici j ą.

Generolas Franco pasiun
tė stambų skaičių savo lėk
tuvų į Estremadurą prieš 
respublikiečius.

Už P A B U V1MĄ PAČIA 
PER 13 DIENŲ GAVO 

$8,000,000
Pontiac, Mich. — Telefo

nistė Annie Laurine, 21 
metų amžiaus, buvo tik try
lika dienų ištekėjus už jau
no automobilių pramonės 
milionieriaus Danielio G. 
Dodge, ir jis buvo pripuo
lamai užmuštas per dina
mito eksploziją.

Našlės advokatai teisme 
susitaikė su to milionie
riaus giminių advokatais, 
kad jai buvo pripažinta 8 
milionai dolerių iš jo paliki
mo.

Annie Laurine, dirbdama 
kaip telefonistė, gaudavo 
po $18 per savaitę.

VASARĄ KILSIĄS EU
ROPINIS KARAS

Washington. — Sugrįžę 
raportuot Amerikos amba
sadoriai—W. C. Bullitt iš 
Francijos ir J. P. Kennedy 
iš Anglijos—sake Jungtinių 
Valstijų vyriausybei, kad 
ateinančią vasarą “tikrai” 
prasidėsiąs Europos karas.

Rooseveltas Paskyrė 
Taikytoją Darbo Fe

deracijos su CIO

66 USA Kariniai Lėktu
vai Skrenda 3,000 

Mylių j Manevrus
San Diego, Calif. — 48 

bombininkai Jungtinių Val
stijų karo laivyno išskrido 
iš čia į Panamos Kanalo 

1 sritį, pasiryžę atlikt 3,000

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas įpareigojo 
prekybos ministerį H. L. 
Hopkinsą daryt viską, kad 
sutaikyt Amerikos Darbo * 
Federacija su CIO, indus- mylių kelionę be jokio sus- ,
trinių unijų, organizacija.

Prezidentas taipgi pave
dė Hopkinsui patirt, kokių 
pataisymų fabrikantai no
rėtų padaryt Darbo Santi- 
kių Įstatyme, idant išvengt 
nuolatinių vaidų tarp sam
dytojų ir unijų.

tojimo.
Kiti 18 karinių vanden- 

lėktuvų skrenda su apsisto
jimais tūlose vietose. Visi 
jie dalyvaus Amerikos ka
ro laivyno didžiuose ma
nevruose Caribbean Jūfoje.

Pavydus Mylėtiuis Pašovė 
2 Žmones ir Nusižudė

Newark, N. J. —Kai Ed.
Martin parlydėjo namo

Komunistas Vėl Francijos 
Seimo Vice-Pirmininkas 
Paryžius. — Francijos 

seimo atstovų rūmas vėl iš
rinko savo vice-pii^nininku Charlott Worthowskaitę iš
komunistą JacquesODuclo-j judamųjų paveikslų, tai 
są, kepyklų darbininką. Du | James Donald, jos mylėti- 
kiti dabar išrinkti seimo, nis, 25 metų amžiaus, iššo- 
vice-pirmininkai yra sočia-' ko su revolveriu iš savo 
listai A. Paulin ir F. Morin; ■ kambario ir pradėjo šau
kit! trys — skirtingų par-, dyt.
tijų žmonės. — Francijos i Worthowskaite ir jos pa- 
seimo atstovų rūmas viso lydovas pabėgo į svetimus 
turi šešis vice-pirmininkųs. kambarius žemyn, o šaudy- 

Atstovų. rūmo pirminiu- tojui pastojo kelią J. Rein- 
----------j radikalas hardt su žmona; tad Do-

Worthowskaite ir jos pa-

ku vėl išrinktas 
Ed. Herriot.

Seime pakilo 
bruzdėjimas prieš

nald pašovė Reinhardtus ir 
smarkus pabėgo laukan į tuščią lotą; 
dabartį- o kai pribuvo policija, tai 

nį užsienio reikalų minis- jis, užsiglaudęs už automo- 
terį G. Bonnetą kaip nazių • bilio, atidarė ugnį į polici- 
pataikūną.

Ventfrija Grūmoja Briautis 
J Čechoslovakiją

Budapest. — Vengrijos 
valdžia pagrąsino siųst sa
vo armiją per rubežių į 
Čechoslovakiją, jeigu

ninkus, bet baigdamas kul
kas, paleido vieną šūvį sau 
į smilkinį ir taip nusižudė. 
MIRĖ “S V Ei KIAUSIAS 

BERNIUKAS”
Lafayette, Ind., saus. 11. 

—Per kontestą praeitą va-
Thomas Snouwaert,Čechoslovakiją, jeigu Če- sar^ Ihomas Snouwaert, 

choslovakų kariuomenė dar 16 metų, buvo išrinktas 
kada įsiverš į Vengriją.

Vengrų valdžia kalba 
apie Čechoslovakų įsiverži
mą ir bbmbardavimą Mun- 
kacs miesto, Vengrijos pu
sėje, praeitą ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį.

(Bet Čechoslovakijos ka
riuomenė tada perėjo per 
Vengrijos sieną tik po to, 
kai Vengrų karininkai-te- 
roristai persimetė per rube
žių ir ėmė šaudyt čechoslo
vakijos žandarus.)

kaipo “sveikiausias apskri
tyje berniukas.” Dabar jis 
mirė nuo škarletinos ir dif- 
terijos, tik po 5 dienų sir
gimo.

Vienna. — Pranešama, 
kad nazių valdžia rengiasi 
užgrobt katalikų bažnyčios 
turtus visoj Vokietijoj.

Paryžius. — Francijos 
valdžia užgyrė siuntimą 
45,000 tonų miltų Ispanijos 

G’ešpublikos žmonėms.
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Dabar Suomijos valdonai iškėlė obal- 
są, būk saloms grumoją Sovietai, pride
da dar ir Vokietijos nazius, ir rengiasi 
tas salas paversti į karo laivų, submari- 
nų ir orlaivių bazę. Kartu planuoja bū
davot! ten tvirtumas.

Matyti, kad Suomijos valdonai laikosi 
seno -nusistatymo—paruošti Vokietijos 
naziams puolimą ant Sovietų iš tos pu
sės. Jie dangstosi neva apsaugojimu sa
lų ir nuo Vokietijos nazių tik dėl svieto x 
akių. Ypatingai žalingas šis Suomijos 
žygis po to, kada Sovietų Sąjunga drau
giškai išrišo su ja sausžemio sienos 
klausimus, kurie buvo pirmiau ginčija
mi.

Reikia Stipriai Laikytis
Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas 

pereitą savaitę USA kongrese, be kitko 
pasakė labai svarbų dalyką reikale 
krašto gynimo. Mūsų kraštas, sakė jis, 
turi ginkluotis ne tik kariniais pabūk
lais. Jis privalo žiūrėti, kad jo piliečiai 
būtų sveiki ir savo kraštą norėtų ginti. 
Kitais žodžiais, Amerikos piliečiai pri
valo būti pavalgę ir apsirengę—neturi 
badauti,—jei norima, kad jie kraštą gin- 
tų.

Kaip gi į tai žiūri Naujosios Dalybos 
oponentai USA kongrese? Jų išstojimas 
prieš prezidento pasiūlytą pinigų sumą 
WPA darbams aiškiausiai rodo, kad 
jiems tas viskas nerūpi. Prezidentas, 
kaip žinia, pasiūlė paskirti 875 milionus 
dolerių WPA darbams tęsti tarpe vasa
rio 1 ir liepos men. 1 dd. Bet reakcinin
kai skelbia, būk tai esą perdaug pinigai 
“eikvojami” ir jie siūlo tą sumą žymiai 
sumažinti.

Teisingai New Yorko miesto majoras 
La Guardia pasakė, kad ir prezidento 
projektuota suma yra labai permaža. 
Jis, siūlo ją padidinti iki 915 mil. dole
rių. Mes manome, kad ir toji suma dar 
bus permaža—dar ir ją išleidžiant pri
sieitų atleisti nuo WPA darbų daugybė 
darbininkų.

Kai darbininkai bus atleisti, jie pa
didins bedarbių eiles;-jie patys ir jų 
šeimos skurs ir silpnės. Kodėl jie turėtų 
skursti? Kodėl jie turėtų būti bedar
biais, kuomet jie nori dirbti ir gali dirb
ti? Tik todėl, kad tūli reakcininkai kon
grese to nori.

Tai netoleruotinas tų žmonių elgęsis 
ir kiekvienas pilietis privalo daryti vis
ką, kad privertus savo kongresmanus 
balsuoti už didesnę WPA darbams tęsti 
sumą!

Tas Netarnauja Taikai
Finlandijos (Suofnijos) ministerių pir

mininkas Aimo Cojander, užsienio mi- 
nisteris Elsas Erkko ir kiti viršininkai 
Stockholme, Švedijoj, tarėsi dėl apgink
lavimo Alando salų.

Alando salų klausimas yra labai svar
bus. Alando sala ir aplinkui ją dar apie 
90 mažesnių salelių yra tarpe Botniškos 
ir Finiškos užlajos. Alando salos turi la
bai didelės strateginės karo reikšmės 
laivynui. Kas ta^ salas valdys, tas galės 
daryti užpuolimus ant Suomijos, Švedi
jos, Sovietų Sąjungos, Estijos, Latvijos 
ir abelnai paralyžiuoti Baltijos Jūrose 
laivų komunikaciją. Alando salos nedi
delės, viso jos užima 1,44,0 ketvirtainių 
kilometrų. Gyventojų nedaug, daugiau
siai gyvena žvejai.

Iki 1809 metų Alando salas valdė Šve
dija, nuo to laiko jos perėjo prie Rusi
jos. Po pasaulinio karo, kada visokį 
k o n t r - r e voliucionieriai ir interventai 
puolė Sovietų Rusiją, tai Alando salas 
pradėjo savintis Suomija ir Švedija. 
1921 melais Tautų Lyga sauvališkai, nei 
neatsiklausus Sovietų Sąjungos, kuriai 
oficialiai salos priklausė, perdavė jas 
Suomijos “protekcijai” su ta sąlyga, kad 
ten neturi būti statomos tvirtumos ir 
karo laivų bazės. Sovietų Sąjunga griež-

Naziai Klausia apie Vengrų
Susikirtimą su Cechais

Berlin. — Nazjų valdžia 
reikalauja, kad Čechoslo- 
vakijos vyriausybė plačiau 
praneštų apie ginkluotą su
sikirtimą su vengrais - ties

Ukraina, Tai Hitlerio Priedanga
Vokietijos fašistai tebešūkauja už So

vietinės Ukrainos užkariavimą, už “ap- 
vienijimą visų ukrainiečių,” kurie gyve
na Sovietinėj Ukrainoj, Lenkijoj, Rumu
nijoj ir Čechoslovakijoj.

Sovietų Sąjungos spauda rašo, kad 
Hitleris nėra tokis žioplas. Jis gerai ži
no, kad ne jam paimti Sovietinę Ukrai
ną. Bet jis šūkaudamas už pavergimą 
Ukrainos tuo pat kartu daugiau gink- 

Tuojasį^apgauna mažesnių tautų vai
zdžias, ruošiasi prie puolimo ant Lietu
vos, Danijos, Vengrijos, Rumunijos, 
Lenkijos ir kitų šalių.

O visgi atsiranda žmonių, kurie pri
ima tą Hitlerio žestą už gryną pinigą. 
Girdi, Hitleriui rūpįs ukrainiečių tautos 
išlaisvinimas! Tarp tokių lengvatikių 
mes matome ir tūlus lietuvių klerikalų 
rašytojus.

Ir Čia Kunigas Coughlinas 
Plūstasi

Mes jau ne kartą nurodėme, kad kun. 
Coughlinas — fašistinis anti-semitas. Jis 
mėgdžioja Hitlerio Goebbelsą. Jis spjau
do smala prieš žydų rasę. Jis sėja fašis
tinę sėklą Amerikos žmonėse.

To įrodymui turime ir daugiau faktų. 
Štai pereitą sekmadienį kun. Coughlinas 
koliojo prezidentą Rooseveltą, kam jis 
paskyrė profesorių Frankfurter! aukš
čiausio teismo teisėju. Girdi, Frankfur
ters—žydas.

Pamiršo fašistas 'Coughlinas Dievo 
įsakymą: “mylėk artimą savo, kaip pats 
save.” Pamiršo jis, kad Vokietijoj šian
dien fašistai persekioja ne tik žydus, 
bet iF katalikus. Kaip nesuvaldomas su
tvėrimas, šis žmogus šiandien putoja 
prieš žydų tautą—tautą, kuri davė pa
čiai krikščionybei pradžią, kurios sūnus 
(Kristus) šiandien dievu laikomas!

Kadaise USA Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius E. Browderis sakė: 
Mes turime ginti katalikų mases nuo to
kių, kaip kun. Coughlinas. Tai tiesa. Jie 
reikia ginti. Jis juos nuodija. Jis juos 
bando įtraukti į fašizmo glėbį.

Sausio 28 d.
Sausio 28 d—tai bus šeštadienis— 

Workers Alliance ruošia po visą šalį prie 
miesto rotušių masinius bedarbių ir 

.-dirbančiųjų susiėjimus bei demonstraci
jas.

Tą dieną viso krašto bedarbiai ir są
moningi dirbą darbininkai reikalaus 
USA kongreso paskirti didesnes sumas 
WPA darbams.

Nedarbas dar vis didelis, apimąs mi
lionus darbininkų. Bedarbių padėtis sun
ki ir vis labiau sunkėja. O čia reakci
ninkai kongrese deda visas pastangas 
sumažinti WPA darbams prezidento siū
lomą pinigų sumą.

Taigi kiekvieno darbo žmogaus parei
ga sausio 28 d., rinktis į masinius mi
tingus ir reikalauti, kad bedarbiai būtų 
aprūpinti darbais arba pašalpomis.

Reikia padaryti tą dieną istorine!

Munkate miestu (kuris bu
vo užleistas Vengrijai). Na
ziai reikalaus pranešimo 
apie tai ir iš Vengrijos pu
sės.

Praga, Čechoslovakija. — 
Sakoma, kad bus nustaty
tas “neutralumo” ruožas 
tarp Vengrijos ir Čechoslo-

vakijos, abiejose pusėse sie
nos, kad išvengt tolesnių 
ginkluotų susidūrimų.

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

LAISVE

Ispanijos karo veteranai, New Yorke, pasirašo peticijas, reikalaujančias Ame
rikos valdžios nuimti embargo.

DIDELIS DŽIAUGSMAS
AŠARAS IŠSPAUDĖ

Iš p.ragyvento lai
ko neteko niekad susitikti 
su tokiu jaudinančiu džiau
gsmu, kokis pasiekė mūs 
bakūžę sausio 7 d., 1:30 
valandą po pietų, oro ban
gomis, per radio priimtu
vą: Tom Mooney išleistas 
iš kalėjimo!

“Vilnis” jau anksčiau 
pranešė, kad ateinantį šeš
tadienį T. Mooney bus iš
laisvintas. Paskutinėmis 
dienomis, jau ir radio už
tikrinančiai pranešė apie
išlaisvinimą!

Tuomet jau be pertrau
kimo mes kalbėjomės, kaip 
būtų žingeidu pamatyti tą 
visą procedūrą, kada jis, 
atskirtas nuo pasaulio per 
22 metu kalėjimo sienomis 
ir geležinėmis štangomis, 
išeis į laisvę, paskleis savo 
malonų balsą aplink visą 
mūsų planetą į pavergtąją 
darbo liaudį už kurios in
teresus jis liko sufrėmuo- 
tas 1916 m.!

Kaip būtų malonu išgirs
ti Mooney balsą!

Ant laimės atidarom ra
dio priimtuvą, ir j ieškom 
tos svarbios valandos. Ma
no draugė, kaip tik patai
kė atidaryti, vos tik pra
dėjus išdėstyti (nežinau, 
kas pirmas kalbėjo prieš 
gubernatorių) visą Mooney 
paliuosavimo svarbą.

Užbaigus kalbą pirmuti
niam kalbėtojui, guberna
torius Olson, kuris suteikė 
Miooney laisvę, plačiai iš
dėstė, kaip neteisingai 
Mooney buvo įkriminuotas, 
per 22 metus atskirtas nuo 
pasaulio kalėjimo sienomis, 
laipsniškai gyvas marina
mas. Jo kalba galėjo su
minkštinti ir kiečiausią, ak
meninę širdį, kada baigda
mas, pareiškė: Tom Moo
ney dabar jau laisvas; jis 
pats save apibūdins, kaip 
neteisingai liko įkalintas.

Tuomet Mooney pradėjo 
savo kalbą, apibūdindamas 
savo visą reikalą.

Girdint jo kalbą, taip su
jaudino mūs širdis gailes
čiu, kad į vienas kitą nega
lėjom žodį pratarti, ir aša
ros neprašytos išsiveržė.

Baigdamas kalbą, ačiavo 
visiems, kurie jo likimu rū
pinosi, ypatingai unijoms ir 
visiems organizuotiem dar
bininkams, taip 'pat guber
natoriui Olson, kuris jį iš
laisvino. Prie pabaigos pa
reiškė, kad likusį savo am
žiaus galą-aukoja darbinin
kų vienijimui į bendrą uni-

ją, kovai už demokratiją, 
už žmogaus teises, prieš fa
šizmą, prieš reakciją tarp
tautiniu maštabu.

Darbininkai, mano drau
gai, karoliai! Argi neįsta- 
bu išgirsti žodžius mūs ne- 
palaužiavo vado? Per 22 
metus buvo atskirtas kalė
jimo sienų, kur kapitalo 
tigrai, trokštanti jo kraujo, 
gyvą marino laipsniškai, 
niekuom neprasikaltusį, tik 
vien už tai, kad jis buvo

i

i

viškasis sąrašas buvo priim
tas. |

— o—
Iš Vilniaus Tremiami Gudų 

Veikėjai

VILNIUS.—Vilniaus vaiva
dos pik. L. Bocianskio įsaky- 

' mu iš Vilniaus tremiami šie 
gudų veikėjai: kun. A. Stan- 

! kevičius, inž. agr. A. Klimavi
čius ir kun. VI. Toločka.

Kun. Adomas Stankevičius 
yra gudų katalikų knygų lei- 

, dyklos pirmininkas, gudų 
| krikščionių demokratų vadas 
j ir juos atstovaudamas jis bu- 
i vo seniau išrinktas j Lenkijos 
1 seimą. Kun. A. Stankevičius 
Ijau 18 m. Vilniaus šv. Mi- 
į kalojaus bažnyčioje kas šven
tadienį laikė gudams pamal
das. Be to, jis dirba ir 
plunksnos darbą, yra išleidęs 
keletą knygų apie gudų kul
tūros istoriją.

Inž. agr. Adolfas Klima vi-
darbininkų veikėjas, kad 
buvo ištikimas! Kurie ne
girdėjote jo balso, į jumis 
šaukiančio, šekit darbinin
kų spaudą, kuri plačiai aiš
kins. Jį paliuosavo tik pa
čių darbininkų organizuo
tas spaudimas. Todėl rašy
ki tės į unijas, į Komunistų 
Partiją, tai yra politinė 
partija! Darbininkų vadas 
Tom Mooney to reikalauja/ 
To prašau ir aš aptingusių 
angliakasių, mest į šalį tin
ginį, stot į Partiją, tai bus 
mūs apsigynimas prieš re
akcijos puolimą!

J. Ramanauskas.
8-1-39.

čius buvo Tautinio gudų ko
miteto (jis 1938 m. likviduo
tas) pirmininkas. Paskuti
niuoju laiku inž. agr. A. Kli
mavičius redagavo mėnesinį 
laikraštį “Samapomoč” ir len
kų kalba biuletenį ‘Wiado- 
mosci bialoruskie.”

Kun. Vladas Toločka yra 
gudų publicistas. Gudų rei
kalus jis yra nagrinėjęs ir 
“Przegląd Wilenski” laikraš
tyje.

Kun. A. Stankevičius, inž. 
agr. A. Klimavičius ir kun. V. 
Toločka iš Vilniaus tremiami 
5 metams. Tremiamieji iki 
gruodžio 28 d. privalo apleisti 
Vilnių. Pasienio apskrityse 
jiems apsigyventi neleidžiama. 

—o—
KAUNAS. — Draugijos So

vietų Sąjungos tautų kultūrai

LIETUVOSŽINIOS
pažinti pirm. prof. Jonynas 
vakar atsilankė SSSR pasiun
tinybėje Kaune ir pareiškė 
savo gilią užuojautą dėl tra-

VILNIAUS KRONIKA

“Per Apsirikimą’’ Pašaukti 
į Policiją

VILNIUS.—Gruodžio 4 d. 
Melagėlių valsčiaus lietuviai 
Vaitiekus Subačius, Vincas 
Norkūnas, Romualdas Čepulis, 
Feliksas Garla ir Mykolas Če
pulis buvo pašaukti į Švenčio
nių apskrities saugumo polici
ją. Kada jie paskirtą dieną 
nuvyko į Švenčionis, tai jie su
žinojo, esą per apsirikimą bu
vo kviesti, apskrities policijos 
pareigūnai esą visai jų nekvie
tė. Tačiau jų šaukimus buvo 
pasirašęs Melagėlių nuovados 
viršininkas kom. St. Pinkovs- 
ki. šaukimuose buvo pažymė
tos ir už neatvykimą sankci
jos — 500 zlotų arba 2 sa
vaitės arešto.

Kadangi ši nereikalinga ke
lionė (keliasdešimt km. ru
dens metu) atsiėjo pinigų, o, 
be to, apie šauktuosius buvo 
leidžiama gandų, kad jie esą 
suimti už neleistiną lietuviškų 
sąrašų į savivaldybes organi
zavimą ir kadangi visa tai ga
lėjo neigiamai paveikti vi
suomenės dalį savivaldy
bių rinkimų metu, tai šie 
visi lietuviai specialiu raš
tu kreipėsi į Lenkijos mi- 
nisterį pirmininką ir vidaus 
reikalų ministerį gen. Slavoj- 
Skladkovskį, kurį apie šį visą 
įvykį painformavo ir prašė, 
kad būtų surasti ir nubausti 
savivaldybių rinkimų trukdy
tojai.

—o—
Dėl Sąrašo j Savivaldybių 

Rinkimus Įteikimo 
Melagėnų Valse.

VILNIUS.— Melagėnų vals
čiuje, Bernotų seniūnija į rin
kimus parengė lietuvišką sąra
šą. To sąrašo įgaliotiniu bu
vo pasirinktas ūkininkas My
kolas Čepulis. Sąrašo įteikimo 
metu, gruodžio 4-6 d., M. Če
pulis gavo iš valsčiaus nuova
do viršiitįnko pranešimą, ku
riuo reikalaujama, kad gruo
džio 4 d. jis vyktų į Šven
čionių apskrities saugumo po

liciją. Tada M. čepulio pava-
giškos garsiojo lakūno, SSSR 

I didvyrio Valerijaus Čkalovo,
duotojas Juozas Černiauskas' mirties. Be kita ko, jis su
su dviem liudininkais gruodžio minėjo, kad draugija dar š.
4 d. nunešė įteikti Bernotų 
seniūnijos sąrašą. Tačiau ko
misijos pirmininkas sąrašo ne-- 
priėmė, o dar atėjusiems pa- 
grąsino.

Grįžęs iš Švenčionių M. Če
pulis .gruodžio 5 d. su ketu
riais liudininkais (J. Girdžiu
siu, Ed. Girdžiusiu, P. Petra
ičiui ir V. Petrulėnu), nuvy
ko į rinkimų komisiją. Rinki
mų komisijos pirmininko ne
buvo, buvo jo pavaduotojas 
Karolis Prašmutas, tačiau jis 
sąrašo nepriėmė. M. Čepulis 
griežtai užprotestavo ir pa
prašė per vieną valandą lai
ko galutinai atsakyti. Praėjus 
šiam terminui M. Čepulis su 
liudininkais nuvyko į paštą 
ir Lenkijos ministerial pirmi
ninkui ir vidaus reikalu mi
nisterial gen. Slavoj-Sklad- 
kovskiui pasiuntė tokią tele
gramą :

Melagėnų valse. Bernotų se
niūnijos rinkimų komisijos 
pirmininkas nepriima rinkimų 
sąrašo. Prašome priversti.”

Tą pačią dieną 13 vai. 35 
min. Bernotų seniūnijos Retu

rn. liepos 30 d. buvo prašiusi, 
kad į Lietuvą atvyktų koks 
nors žymus Sovietų lakūnas 
padaryti pranešimų apie So
vietų aviacijos laimėjimus, 
skridimus į šiaurę ir į Ame
riką per šiaurės ašigalį. Drau
gija tame prašyme buvo nuro
džiusi, kad pirmoje eilėje pa
geidautų kaip tik V. čkalovo. 
Deja, jam dabar žuvus, visos 
•viltys jį matyti Kaune taip pat 
žuvo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Gavome ilgą pranešimą 

apie “New Jersey Lietuvių 
Valandos Lietuviško Pro- 
gramo” parengimus, bet 
niekas po tuo pranešimu 
nepasirašo. Dar kartą pa
kartojame, kad “Laisvėn” 
nededame jokių pranešimų, 
jokių raštų, po kuriais nie
kas nepasirašo, kurių auto
rius neprisiunčia redakcijai
savo tikros pavardės ir ad
reso. Tą turite visi ir kiek^ 
vienas įsitėmyti. /-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiami Tamstos! Mel
džiu paaiškinti man, kur 
yra Sovietų bondsai, išleis
ti dar Lenino laikais? Ar 
jie dar yra geri? Ar gali
ma už juos gauti pinigus? 
Iš anksto širdingai tariu

A. J.,
Willburton, Okla.

Atsakymas
Kiek rpums žinoma, visi 

Sovietu valdžios išleisti 
bondsai ' buvo sutvarkyti, 
tai yra, arba atmokėti, ar
ba iškeisti kitais. Bet apie 
kokius "bondsus jūs kalba
te, mums neaišku. Jeigu jū-

Isų minimi bondsai buvo pa- 
' keisti kitais, tai, aišku, jie 
!dabar jokios vertės nebe
turi. Arba jeigu jų savinin
kams buvo pasakyta, kad 

i iki to ir to laiko visi tie 
'bondsai bus atmokėti, bet 
savininkai n eatsiliepė, 

įbondsų nesugrąžino, tai tie 
I bondsai irgi likos be ver
tės.

Geriausia, tačiau, ’ pada
rysite, jeigu šiuo klausimu 
atsikreipsite į artimiausį 
Sovietų Sąjungos konsula
tą. Bet rašydami jiems, 
aiškiai surašykite visas in
formacijas.

i
i

i
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Tarpe Blofų Išlenda ir Tiesa
Knights of Columbus so

cialių mokslų departmento 
direktorius ir veteranas 
profesorius Ekonominės So
ciologijos, dr. G. H. Derry, 
šiuo tarpu (12-12-38) kata
likų Auditorijoj, Pottsville, 
Pa., laikė kalbą (lecture).

Jo pranašavimų ir tvir
tinimu, tai į 4 metus bus 
surengtas ir išsiverš 
saulinis karas. Tas 
būsiąs toks baisus, 
tokių išnaikinimų, 
pasaulis dar nėra matęs sa
vo istorijoj. Jis permatąs, 
kad: “Neramumai, antago- 

(' nizmas tarp augančių ko
munistinių ir fašistinių jė
gų, to akstinimas per tarp
tautinių bankierių bendra- 
priešystes (konkurencijas), 
tiesia estradą tajai pražū
tingai katastrofai! Iki to 
dar 4 metai persitrauks, to
dėl, kad tautos fašistų pu
sėj dar negatavos mū
šiams.”

ja, kuriems ekonominiai 
nieko nestokuoja. Tas reiš
kia, kad ant jų veikia jų 
tyra sąžinė, tikrai teisinga 
komunistinė apšvieta. Per 
tai jie ir kiti komunistai, 
matydami kapitalizmo (o 
jau šiandien ir fašizmo) 
galutiną supuvimą, negali

pa
kąrąs 
atneš 
kokiu v

žvėriškai

Šis- jo paskutinis sakinys 
stačiai rodo, jog agreso
riai bus fašistai ir jie tą 
karą uždegs, o ne, komu
nistai. Bet vistiek jis ko- 

- munistus kaltina.
Čia tas dr. Derry, labai 

piktai puolė komunistus ir 
Sovietų Sąjungą. Jo kalba 
buvo perdėm išmarginta 
bjauriais blofais - melais. 
Jam komunizmas tai visų 
nelaimių šaltinis — girdi, 
‘‘tai šėtoniška rykštė,” ant 
žmonijos. Mat, jam komu
nistai kalti ir už fašistų bei 
imperialistų žmonių terori
zavimą. Pavyzdžiui, kas gi 
jau nežino, kad Mussolinio 
ir Hitlerio fašistai, įsibrio- 
vę į Ispaniją prieš ten tei
sėtą valdžią atvejų atvejais 
bombardavo negi nkluotus 
miestus-miestelius, ištero- 
rizavo desėtkus tūkstančių 

• civilių žmonių? Prieš tokį 
fašistų terorą, tūlos demo
kratinės šalys po kelis kar
tus protestavo—net katali
kų popiežius, oficialiai pa
smerkė jų tokį
beširdį žmonių žudymą! 
Tas bloferis, dr. Derry, tą 
gerai žino, nes sakosi net 
7 kalbas vartojąs ir daugelį 
šalių lankęs. Bet jis tą fa
šistų siutimą suverčia ant 
komunistų, būk jie ten tą 
liepsnų, kraujo sėją suren
gę, būk jie desėtkus tūks
tančių nekaltų žmonių išžu- 
dę.

Nors jisai čia taip per 
neapykantą melavo, tačiau, 
dejuodamas, pripažino, kad 
komunizmas visur nesulai
komai plečiasi. Jis sakė: 
Manoma tik Jungtinėse 
Valstijose yra virš 40,000 
aukščiau išlavintų atatin
kamai vadovybei ir prisi
taikymo prie masių psicho
logijos asmenų.

Mes, girdi, turim griež
tai kovoti prieš toki komu
nizmo skleidimąsi. Štai pa
ties dr. Derry žodžiai:

“Prašalinimui briovimosi 
komunizmo i Amerika, mes 
turime išraut su šaknimis 
to priežastis”. O priežastys, 
jis sako, šitos: “vargingu
mas, skurdas, bedarbė, ne- 
laimės-sielvartas, atsikarto
jimas depresijos kloja kelią 
komunizmui.” Prie to dar 
jisai pridūrė: “Žmonės 
tampa komunistais, kada 
jie pusiau alkani.”

Žinoma, šis jo paskutinis 
sakinys nevisai teisingas, 
kadangi .daugybė yra ko
munistų eilėse ir į jas sto-

O tas dr. Derry—dargi ir 
ekonomistas, — norėdamas 
išgelbėti kapitalizmą nuo 
jo mirtinos ligos, tartum 
nejučiomis pasiūlo jam vi
sai mirtiną operaciją. Juk 
tai kapitalizmo ir yra visa 
gyvybė tame, ką jis sako: 
“turim išraut su šaknimis.” 
Jeigu padarytum taip (o 
kada nors ir bus padaryta), 
kad nebūtų vargstančių- 
skurstančių ir visa to, ką 
jis mini, tai taip greit ka
pitalizmas mirs! Tuomet 
viešpataus tas, kur bus vis
kas visų—to komunistai: 
siekia ir už tą kovoja!

Bet nei tas dr. 
nei jo pritarėjai, 
patys netiki, kad jo 
nėti siūlymai būtų 
įvykdinti kapitalistinėj sis
temoj. Nes tame mitinge 
jų bendra nuomonė pareik
šta, kad būk komunizmas 
būsiąs n u š 1 u o t as nuo 
žemės veido būsiančio pa
saulinio karo liepsnomis. 
Tas pareiškimas sako: “Ke-; 
turi pasirašiusieji Municho 
Paktą, Vokietija, Italija, ' 
Francija ir Anglija, išvien 
išsieiliuos prieš komunizmai 
taip greit, kaip tik Anglijos 
karo laivynas bus gatavas.”

Kaip matome, tai to mo- l 
kyto fanatiko blofai 
pat supliuško. Ir koki tik 
buržuazijos planai buvo da
roma, koki tik “vaistai” bu
vo taikoma dėl kapitalizmo 
išgydymo, niekas negelbėjo, 
viskas nuėjo vėjais. Viso
kiais būdais j ieškota išei
ties iš to pavojaus, ir vis 
atsimušta į nepereinamą 
masių biednuomenės, varg
stančių ir skurstančių sie
ną, 
tai kad 
liau vis 
jog dėl 
lemto 
daugiau nekaltas, kaip tik i 
kapitalistinė išnaudojimo. 
sistema. Todėl jos kovin
gąja ir jieško išeities. 
Kaip tik tam tikrą ir tei
singą kelią rodo komunis
tai.

Taigi kapitalizmo gynė
jai, eidami prie liepto galo, 
dar deda vįltis fašizme, 
kaip čia aukščiau jų pa
reikšta. Bet ar fašistam pa
vyks pritraukt Franciją- 
Angliją prie savo bloko, 
užpult komunizmą, (tikre-

Jnybėj, Sovietų Sąjungą),] 
tai dar klausimas. Juk jau I 
jie ir dafyar tarp savęs už 
gerklių tąsosi. Tiesa, Ang
lijos premjeras Chamber- 
lain su fašistais bičiuliuo-1 
jasi—šunuodegiauja; 
lakstydamas pas 
dėl Čechoslovakijos krizio, 
Francijos prem. Daladierį 
vedžiodamas už 
Hitlerį ir jo nazizmą išgel
bėjo nuo susmukimo. Taip 
bent tas Čechoslovakijos 
pardavimas atrodė. Bet kas 
atydžiai sekė spaudą bei ra-! 
dio žinias, tai labai aiškiai 
matė, jog Chamberlain’o su ( 
Hitleriu kur kas pirmiau 
buvo suplanuota tas “ 
ras.” Tai bjauriai 
kas Chamberlaino 
mas.

Bet prieš tą ir 
samokslavimus su 
niais diktatoriais, 
ir Francijos netik 
dis kyla, bet ir daug aukš
tų valdininkų griežtai iš
stoja. Per tai, tų dviejų 
premjerų valdžios gali būt 

Derr nuverstos, o kiti, įstoja į 
matyt, 
viršmi- 
galima

jisai, 
Hitlerį

Literatūros Draugijos 
Reikalai

Už kietai apdarymą knygų ........ 15.25
Jaunuoliams pirkta anglų kn.... 13.40
Pašto ženklelių pirkia už ........ <
Bankas išskaitė už čekius ........ ! “
“Laisvei” atmokėta 2 kp. bila 7.00: 
“Laisvei” atmokėta nuo S. Bos. 

tono parengimo 
“Laisvei”

ALDLD FINANSINĖ 
ATSKAITA

nosies, Kp-59
212—K.
68—B.

159—S.

Spalj, Lapkriti, Gruodi, 1938.
Spalių Mėnesio Įplaukos:
Kas prisiuntė Miestas Suma 

$5.00 
3.10 
3.00

Spalių išeigos

Balansas

641.34
$47.94

Viso

■ 1,300 pėdų ilgio ir trijų 
43’00 i aukštų, kaip priedas prie 

senojo kanclerinio rūmo.
Jo pastatymas užėmė de

di rbo 8,- 
000 darbininku; bet Hitle- 

$380.68 ris savo kalboj didžiavosi, 
į kad pastatas tai]) greit už
baigtas ir būsiąs nazizmo 
paminklas “a t e i n a n t iem 
amžiam.”

16.05 vynis mėnesius;
atmokėta kp. aukos 5.501 - - - - -

Sutrauka:
buvo .....................

mėn. įplaukė ...
Balansas
Gruodžio

.. $45.07
.... 400.10Lapkričio Mėnesio Įplaukos:

131—St. M. Leesis, Saginaw .... 5.05 
Šlajus, Chester . 1.00

Skerston, St. Louis  1.50 
Bubliauskas, Detroit ....
Cibulskienė, Nanticoke 

Rūbas, Midlefield ........

Miestas
Švelnis, Akron, .......
Maziliauskas, Bayonne 
Mūlcranka, Hartford 

A. Radžiavičius,
Port Carbon ..........................

65—J. Kvietinskas, Racine ....
42—V. Vilkauskas, Nashua ......
11—J. Norvaiša, Worcester......

5—J. Miškeliūnas, Newark ....18.60 
91—A. Gudžinskas,

Schenectady ..........................
15—J. Slicnys, Port Arthur ....

Urlakiūtė, Philadelphia 
Gabris, Chicago ............
J. Pabalis, Scranton .... 
Jasaitis, Baltimore ......
Mingilas, New York ....

-P.

4.80
2.20

.50
12.00

teat- 149—A. 
begėdis-■ įgTp’ 
pasielgi- . 23—P.

.147—W. Kūlikas, Brooklyn .....
kitus jų' -

fašisti-
Anglijos 
ka liau- G

M.

$445.17
$380.68

Kartu ....................
Gruodžio mėn. išeigų

Į ceremonijas buvo pa- 
' kviesti visi tie darbininkai, 
užfundyta jiem tikietai į 
teatrus ir kai kurie pernak
vinti valdžios lėšomis vieš-

Ir Hitleris Persistato “Darbi-! bučiuose. Tai dabar nazių 
spauda turi ko rašyt apie 
Hitlerio “draugiškumą” 
darbininkam.

1.50 
1.50 
3.00 
4.00 
5.10 
3.00
5.60 
1.55 
1.60 
1.10 
9.30 
7.60 
4.60 
1.70 
1.00

Balansas yra ..................... $64.49
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius,
O. Depsienė, 

ALDLD CK Iždininkė.

5S-J.
52—J.

135—E.
51—J.

223—Wm. Murphy, Oregon City 
29—P.
50—P.
2—P.

149—A.
Pav. H.
132—V.
165—G.
11—J.
97—R.
94—J.

ninką Draugu,” Atidarant 
Naują Valdžios Rūmą

13.20 
.75 

2.10 
9.10 
8.80 
5.00 
1.50 
1.75 
3.00 
1.00 
.25 

. 1.00 

. 1.00 

. 3.20

Simanavičius, Brooklyn 
Šolomskas, Brooklyn .... 
Gudeliauskas, Auburn 

Siurba, Brooklyn ..........
-----M. Sinkus, Brooklyn ........  

170—Ch. Arrison, Plains ..........
103— M. Kazlauskienė, Hudson 26.60 
22—J. Vasiliauskas, Cleveland 3.95

104— K. 
101- J. 
145—M. 
149—A. 
141—L.

jų vietas, turės vengti pa-! io—j. 
našių šunuodegiavimų. |~~A’

O jeigu jau ir bus pada- 138—P. Cibulskas, Maspeth

J

ryta toks užpuolimas ant 
į Sovietų Sąjungos, tai už
puolikai gali susilaukti blo
giau, negu susilaukė carinė 
Rusija, kaizerinė Vokietija 
bei kitos monarchijos. Nes 
ta šalis—SSSR—didžiausia 
lant mūsų žemės kamuolio; 
| jinai pati gana 
jos gyventojai stotų jos ap
gynime kaip granito sie
na.

Sovietų Sąjungą, kaipo 
vienintelę darbo žmonių ša
lį, remtų visokiais gali-

Guzevich, Chicago ........ 4.80
Levertt, Bedford ...........10.10
Pūkis, Los Angeles ....18.25 
Urlakiūtė, Philadelphia 6.20 
Tureikis, Philadelphia 4.50 

Bulauka, Philadelphia....18.70 
Velečka, Brooklyn ....  6.40

1—A. Velečka, Brooklyn ...........14.00
6.40 
4.60 
1.00 
3.10 
1.55 
1.50 
9.40

81—E. Vilkaitė, Brooklyn ......
Pav. J. Žilinskas, Sufficld ........
74—Joe Chuplis, Springdale .... 

1149—A. Urlakiūtė, Philadelphia 
Pav. J. A. Jarome, So. Barre .... 
171—M. 
188—A. 
103—M.

80—F.
136—F.

31—A.
> I 68—B. 

galinga—. 103—m.
I 84- V.

Slavinskas, Rockford 
Žirgulis, Rochester ......
Niukas, Boston ...............
Urlakiūtė, Phila.............
H. Grazan, Cranford 
Kavaliauskas, Tacoma 
Kardauskas, Linden .... 
Norvaiša, Worcester ....
Jarvis, Plymouth .......

Jurgaitienė, Kenosha 
Mureika, Brooklyn .....

KVK-K. Kilikevičius, Montreal 56.50
2—P. Jackson, Boston .............10.00

188—A. Varaneckienė, Detroit 1.75
6—Geo. Simaitis, Montello .... 5.50 

184—F.
24—J.

147—J.
10—j.

145—M.
39—P.
91—A.

116—A.
109—K.

1— A.
43—F.
64—J.

2— P.
'30—A. J. Rinkus, Chester
13—B. E. Senkevičienė, Easton 3.00

Apsk. 3—O. Giraitienė, Hartf. 30.50

12.20
. .20
..1.50
7.90

. 7.20

. 9.70
7.60
4.50

. 7.75

Beržanskas, Cudahy 
Weiss, Brooklyn .............
Weiss, Brooklyn ..........
Bulauka, Phila.................
Pūkis, Los Angeles ......
J. Pabalis, Scranton ....
Gudžinskas, Schenect. 
J. Matukaitis, Chicago 
Plačenis, Toledo ..........
Velečka, Brooklyn ...... 27.30
Klunė, W. Barre ........ 7.90
Julius, Moline ............... 1.50
Jackson, Boston ...........16.00

1.50

Berlin. — Su ceremonijo
mis atidarytas naujas Vo
kietijos kanclerio rūmas,

Plainview, Nebr^-Indijo
nui A. White Coat’ui suėjo 
106 metai amžiaus.

KADA SENIS KARALIUS SLOGA
IL—

PIENAS, KURI GERIATE ŠIANDIEN, PADĖS

$50.50
.. 1.20

2.55

6.20 
3.00 
7.60 
1.60
7.80

7.14
3.00
8.00

Šiandienis stiklas šviežio pieno padės 
jums atmušt rytojaus slogas dviem 
ginklais. Pirma, pienas palaiko šar
mų atsargą. Bet net dar svarbiau, pie
nas duoda jums Vitaminą A, vitaminą 
prieš užsikrėtimą. O kad jūsų kūnas 
ir toliau pasilaiko perviršį Vitamino A, 
tai pienas, kuri jūs geriate 
tarnaus jums prieš slogas ir 
siu nuo šiol. «■

Viso įplaukė ........................$279.70

Lapkričio Mėnesį Išmokėta:
Knygiaus ir sekretoriaus už 

lapkritį alga .........................
Už žurnalus .....i............................
Už atspausdinimą 500 laiškų
Už atspausdinimą 500 paliudy

mo atviručių .........................
Atmokėta aukos Agitacijos F.
Atmokėta “Laisvei” prenum.
Už pasiuntimą “Ūk.” knygos

į Kanadą ........................................60.00
'Bankas išskaitė už čekius ...........1.04
, Jaunuoliams pirkta anglų kal

boj knygų ................................16.99
Antra knygos “Ūkanos” eksp. 64.00
Atmokėta Ispanijai aukos ...... 2.50
Jaunuoliams pirkta įvairių anglų 

kalboj knygų ........................ 39.83
Už Plechanovo paveikslą “Šv.” .82
Už išsiuntimą “Švilps” No. 4, 

1938 m.

Paulauskas, Aurora ....
Varaneckienė, Detroit 10.60 
Kazlauskienė, Hudson.. 3.20 

Petrašiūnas, Manchester 3.00 
Šimkus, Harrison .......
Kaulakis, Auburn ........
Muleranka, Hartford....
Kazlauskienė, Hudson 
Prapestienė, Paterson

KVK-K. Kilikevičius, Montreal 19.55
Misavage, Royalton .... 3.85 
Vaišnorienė, Cicero ...... 4.20
Jagminienė, Chicago 17.30 

Alska, Washington ......
Pipiras, Pittsburgh ...... 
Šimanskas, Milwaukee 
Šemberienė, Minersville 
Nemurienė, Cleveland 
Ivanauskaitė, Southb.
Bubliauskas, Detroit ....21.30 
Puidokas, Rumford ....12.30 
Načiūtė, Cuddy ............ 6.40
J. Martinkus, W. View 4.00 
Petkevičius, Mahanoy 9.00! 

Paukštys, Rich. Hill 
Jakštys, S. Boston

—M. 
92—K.

146-..M.
236— P.

33—A. 
56—A. 
14—0. 

imais būdais ir kitų valsty-’j^o - p. 
bių darbininkiją bei mylin
ti taiką žmones.
užpuolikų šalyse darytųsi 
tvirti sukilimai naudai So-

i vietų Sąjungos.
Labai galimas daiktas, 

kad per tai išsivystytų vi- 
sapasauline revoliucija, 
kuomet kapitalizmas-fašiz- 
mas virstų tik griuvėsiais.

Taigi, brangūs darbo 
žmonės, budėkime! Bukini 
prisirengę sutikti tą nuož
miausią žmonijos priešą— 
fašizmą! Stokime į eiles ko- 

. munistinio judėjimo. Au- 
niekasIginkime jo jėgas! O ant 

kiek mūsų pusė bus dides
nė, tvirtesnė, ant tiek ma
žiau gaus tas fašizmo sma
kas praryt žmogiškų aukų!

Balsas iš Gilumos.

čia 225—J. 
52—J. 

Ypatingai 34—s.

5.25
1.60
6.20
3.10
7.80
6.20

102—S.
87—P.
48—K.

185—V.
2—P.

20—St. Jasilionis, Binghamton 4.70
37—S. Perikauskas, Lawrence 12.50

167—S. Pečiulienė, i

Viso

Sutrauka:
Y g5 Balansas buvo ...............

1010 LaPkr. mėn. įplaukė ..

25.00

$282.57

$47.94
279.70

THE STATE OF N

šiandien, 
po mėne-

E W YORK

Tel. Stagg 2-2178

Kas jiems blogiausia, 
tos masės juos to- 
šviesiau permato,, 
žmonijos tokio ne
gyvenimo,

Melbourne, Australija. — 
Paskutiniu laiku Australi
ja yra svilinama nepapras
tai didelių karščių, kurie 
siekia 117 iki 121 laipsnio.

Karščiai prisidėjo ir prie 
to, jog dega dideli plotai 
miškų įvairiose Australijos 
dalyse.

Viso įplaukė ........................$453.60

Spalių Mėnesio Išeigos: 
Sekretoriaus ir knygiaus už spa

lių mėnesį alga ................
Bankui išmokėta .......................
Už atspausdinimą 200 laiškų

kuopoms ....................................
“Illustrated World History”

pirkta jaunuoliams ................. .'.25.00
Virvių pirkta knygų surišimui 4.00 
Už pasiuntimą knygų freitu......13.60
Jaunuoliams pirkta įvairių

angliškų knygų .......................... 23.50
Už pirmą ekspediciją knygų

“Ūkanos” ............................ i....... 235.00
Atmokėta Ispan. liaudžiai aukos 7.00 
Atmokėta Ag. F-dui kp. aukos 2.00 
Atmokėta Isp. liaud. kp. aukos 30.95 
Už apda^.aną 4,310 knygų

“Ūkanos” .......................... -..........226.50
Al. Pross už nupieštą viršelį 

“Ūkanoms” \ -
Drg. V. J. Senkevičiaus kelionė 

į CK posėdį ..............................
Drg. V. J. Valaičio kelionė į

CK posėdį .....................................

Kartu ......................
Slieboy'gan 5^70 Va^kr' m6"' išmok5la

Balansas ................

Viso ............................

Sutrauka:
Balansas buvo ..............
Spalių įplaukos .............

Kartu

Grupė amerikiečių kovotojų, kai jie išlipo iš ew

$50.50
... 5.50

1.79

$327.64
282.57

$45.07

Gruodžio Mėnesio Įplaukos:

Stripeika, Cleveland .... 6.30 
Šaučiulis, W. Frankfort 3.30 
Rūbas, Middlefield ......16.50
Bendik, E. St. Louis....16.90 
J. Pabalis, Scranton .... 6.20 
Trakimavičius, Norwood 5.60

22—J.
148—F.
51—J.
49—G.
39—P.
9—L.

93—M. N. Petraitis, Bethlehem 9.95 
79—S. Straukas, Chicago ........ 19.35

144—P. Girdauskas, Georgetown 4.45 
37—S. Penkauskas, Lawrence 12.50 
74—J. Chuplis, Springdale ..
13—B. E. Sinkevičienė, Easton 

Rinkevich, G. Rapids 
Jagminienė, Chicago 
Paukštys, Rich. Hill
Kraujalis, White Plains 4.60 
Kizienė, Worcester ..... 6.30

7.00

3.10
8.40

13.40
9.30
1.50

Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai 

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$].5O
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $J.5O
Kryžiukai ir lakotai su leneiūgiukais nuo

____________  tTi

66—P.
146—M.
185—V.
118—A.
155—M.

6—Geo. Šimaitis, Montello
145—M. Pūkis, Los Angeles ...... 6.60

Varaneckienė, Detroit 2.40 
Norvaiša, Worcester ....12.10 
Glebo, Gardner ..............
Motuzą, Shenandoah 

Naginė, Winchester 
J. Martinkus, W. View 
Nemura, Cleveland ......
Žolynas, Chicago ..........

..10.00 188—A.

3.00

3.00

$641.34

235.68
453.60

$689.28

1.50
6.10
3.25
4.10
6.301

15.40 1
J. Valaitis, New Brit. 1.50 
B. Lideikis, Gr. Neck 3.00 
Navikauskas, Cannon 
Guzevich, Chicago

Žemaitis, Waterbury 
Kaspar, Melrose Park 
Puidokas, Rumford .... 
Velečka, Brooklyn .... 
Cibulskas, Maspeth .... 
Weiss, Brooklyn ..........
Blažionis, Nashua ........

2.00 
14.80
2.70
9.10
9.40 
3.00 

14.85 
12.10 

. 1.60 

...2.00

Kuklis, W. Barre ..........  3.20
Lacksmin, Elizabeth .. 27.80 
Bubliauskas, Detroit......14.10
Kvietkauskas, Racine.... 1.50 
Niukaš, Dorchester  36.45 
Didjun, New Haven   6.00

n—j.
53— A.
17—K.

Pav. K.
87—P.

190—P.
154—B.

1 27—V.
72—F.

Pav. A.
104—K.

20—St. Jasilionis, Binghamton
28—J.

182—V.
34—S.

1— A.
138—P.
24—J.
42— J.
84—V.-Prapestienė, Paterson.... 7.70
43— F.
54— C.
52—J.
65—J.

2— P.
32—J.

135^—Eva Cibulskie'nė, Nanticoke 1.50
Pav. F. Gervickas, Athol ............. 3.20
136—F. Šimkus, Harrison ........ 6.60
117—J. Ragauskas, Shelton ...... 3.60

Viso įplaukė ........................$400.10

Gruodžio Mėnesio Išeigos:
Sekretoriaus ir knygiaus alga už 

gruodį mėn......................
Bankas išskaitė už čekius
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta 
paštui už 

reikale
Už atspausdinimą “Šviesos”

No. 4, 1938 .................................213.63

aukos Ispanijai ..........
auka Petrausko fond, 
auka “Laisvei’ ........ .
atvirutes "Šviesos”

$50.50
.. 1.92

2.55
5.00 
.40

3.96

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

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 I Vapor Room,
\ 1 Room, Large

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

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week

virš porą savaičių).

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

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

Sun. all day and night
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UPTON SINCLAIR RAISTAS
(Tąsa)

Jurgis nuėjo ten tiesiog ir pamate iškabą, kuri 
skelbė, kad durys bus atidarytos pusė po septynių, taigi 
jis ėjo toliau, paskui bėgo gatve, norėdamas apšilti, -va
landėlę stovėjo tarpdury susitraukęs, paskui vėl bėgo, 
kol sulaukė duris atidarant. Kol to sulaukė, jis buvo 
visiškai sustingęs ir grūdosi, kiek tik galėdamas, kad su 
minia kitų į vidų įsigauti, nors taip besikemšant, jam 
labai greit galėjo ranką užgauti; bet visgi įsiskverbė ir 
gavo atsisėsti netoli didelio pečiaus.

Aštuntą valandą vieta buvo taip prisigrūdus žmo
nėmis, jog kalbėtojai labai galėjo džiaugtis, kad jų dar
bas taip pasekmingai eina; takai buvo pilni stačių, o pas 
duris tai taip buvo tiršta, kad ant galvų'galėjai drąsiai 
vaikščioti. Ant pastoliaus buvo trys senyvi ponai, juodai 
apsirėdę ir jauna moteriškė, kuri skambino pianu. Pirm 
viso ko jie pagiedojo šalies himną, o paskui vienas iš 
trijų, aukštas, apsiskutęs vyras, labai liesas ir su juodais 
akiniais, pradėjo kalbą. Jurgis girdėjo paviršutiniai, nes 
baimė prilaikė jį, kad neužmigtų: jis žinojo, kad bjau
riai knarkia, o jeigu išmestų, tai būtų buvę vis tiek, ką 
ir tapti pasmerktu mirtim

• Evangelijos skelbėjas kalbėjo apie “nuodėmę ir iš
ganymą,” apie neišsemiamą Dievo malonę, apie tai, kaip 
jis atleidžia žmonių silpnumus. Jis kalbėjo gana nuo
širdžiai ir gero velijo, bet Jurgis, klausydamas, patėmi- 
jo, kad jo širdis buvo pilna neapykantos. Ką jis daug, 
žino apie nuodėmes ir kančias—savo dailiomis, juodo
mis drapanomis ir dailiai iškrakmolytu kalnierium, jo 
kūnas šiltas, o pilvas pilnas ir turi pinigų kišenių j e— 
o sako pamokslus žmonėms', kurie kovoja už savo gy
vastį, žmonėms, kurie mirtinai imasi su šalčio ir alkio 
pajėga! Žinoma tai neteisinga, ir Jurgis jautė, kad tieji 
žmonės visai nesusiduria su gyvenimu, apie kurį bando 

‘ kalbėti, kad jie neįstengia išrišti gyvenimo uždavinių;
ne, jie patys buvo dalimi tojo uždavinio—jie buvo dalimi 
tosios įsigyvenusios tvarkos, kuri slogina žmones ir juos 
terioja! Jie paėjo iš besilinksminančių, nieko nepaisan
čių savininkų; jie turėjo salę ir šilumą, ir maistą ir 
drabužius, taigi jie gali sakyti pamokslus alkaniems 
žmonėms, o alkanieji turi nusižeminti ir klausyti! Tie 
bando išganyti jų vėles—ir kas, jei ne bent tik kvailys,’ 
gali nematyti, kad jei kas jų vėlėms kenkia, tai tik tiek, 
kad jie neįstengia savo kūnams tinkamo užlaikymo su-

• teikti!
Vienuoliktą valandą susirinkimas užsibaigė ir ap

leisti klausytojai pasipylė į sniegą, ’ nedailiais vardais 
vadindami keletą prigavikų, kurie, nuduodami įtikėju
sius, nuėjo ant pastoliaus. Dar buvo visa valanda, kol 
atidarys policijos nuovadą, o Jurgis neturėjo ploščiaus, z 
ir be to po ligos buvo silpnas. Kol toji valanda praėjo J 
jis vos nesušalo. Keletą kartų turėjo bėgioti, kad pagrei
tinti kraujo tekėjimą—bet sugrįžęs prie policijos nuo- 

. vados, rado visą gatvę užsikimšusią žmonėmis. Tai buvo 
sausio mėnesį, 1904 m., kada visoje šalyje rengėsi už
stoti “sunkūs laikai” ir laikraščiai kas dieną skelbdavo, 
kaip kas kart naujas dirbtuves uždarinėja—ir tada bu
vo apskaityta, kad per žiemą tapo atleista nuo darbų 
pusantro milijono žmonių. Taigi visos mieste vietos, 
kur tik galima prisiglausti, buvo užsikimšusios ir prie 
policijos nuovados durų žmonės draskėsi ir kovojo viens 
su kitu, kaip laukiniai žvėrys. Kada pagaliau, atidarius 
vietą, prisigrūdo ir durys tapo uždarytos, dar pusė 
žmonių liko lauke; Jurgis su silpna ranka taipgi buvo 
tarp pastarųjų. Tada jau neliko ką daryti, kaip tik eiti 
į pigius nakvojimo namus ir išleisti kitą dešimtuką. Jur
gis labai skaudžiai tą jautė, ypač, kad jau buvo pusė 
pirmos ir jis praleido visą naktį susirinkime ir ant gat
vės, laukdamas už dyką nakvynės. Čia septintą valandą 
ryto jį išvarys—jie narus taip turi pritaisę, kad gali 
kiekvieną išversti ant grindų, jeigu kuris nepaklauso 
ir greitai neatsikelia.

Tai buvo viena diena, o šaltis laikėsi keturioliką. 
Besibaigiąnt šeštai dienai, Jurgis išleido savo pinigus 
iki paskutinio cento; tada turėjo jau eiti gatvėn elge
tauti, kad kaip nors užsilaikyti.

Jis pradėdavo, kaip tik žmonės imdavo judėti. Iš
lindęs iš karčiamos ir gerai apsižiūrėjęs, ar nėra arti 
policisto, prieidavo prie kiekvieno geriau išrodančio as
mens, pradėdamas savo baisią pasaką ir maldaudamas 
penktuko arba dešimtuko. Jeigu gaudavo, tai apibėgęs 
pro kampą, sugrįždavo į savo vietą, kur šilta, o jo auka, 
patėmijusi tai, eidavo toliau, užsižadėdama daugiau 
jokiam elgetai neduoti nei cento. “Auka” niekados ne
bandydavo paklausti pati savęs, kur kitur Jurgis būtų 
galėjęs užeiti prie tokių apystovų—kur jis pats, “auka,” 
būtų užėjęs. Karčiamoje Jurgis galėjo gauti daugiau 
maisto už tuos pinigus, negu kokiam ten nebūtų res- 

'torane, o dar priedo gaudavo išsigerti, kad geriau ap
šilti^ Taip pat jis galėdavo smagiai pasėdėti prie pečiaus 
ir pasikalbėti su pažįstamu, kol jis gerai įkaista. Kar
čiamoje jis taipgi jausdavosi, kaip namie. Dalis karčia- 
mų pelno ir remiasi tuo, kad suteikia elgetoms vietą ir 
užkandį su išsigėrimu mainais už tą, ką jiems pasisekė 
gatvėse užpelnyti.

Vargšas Jurgis gal ir tikėjosi būti pasekmingas el
geta: jis buvo ką tik išėjęs iš ligonbučio ir išrodė su
sirgusiu ir su silpna ranka; taipgi jis neturėjo ploščiaus 
ir drebėdavo, kad net buvo gaila į jį žiūrėti. Bet čia, 
ant nelaimės, buvo tas pats dalykas, ką ir su doru pirk
liu, kurį kiti į ožio ragą suvaro, gerai padirbtais, men-
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kos vertės pardavimais. Jurgis kaipo elgeta buvo tiktai 
klaidas darąs naujokas ir turėjo eiti lenktynių su ki
tais, kurie elgetavimą pavertė į gerai išlavintą ^profe
siją. Jis ką tik buvo išėjęs iš ligonbučio—bet toji pasaka 
jau senai nušutusi ir kaip jis gali tai dapodyti? 'Jis ne
šiojo ranką parištą—bet tai dalykas, tikrojo elge
tos mažytis vaikas su paniekinkilu išjuoktų. Jis buvo 
išblyškęs ir drebėdavo—bet tieji su vaistų pagalba dar 
geriau tą nuduoda ir gerai išsilavina dantų kalinimą 
nuduoti. O kad jis buvo be ploščiaus, tai tarp jų galite 
patikti žmones, kurie, jūs prisiektume!, nieko daugiau 
ant savęs neturi, kaip tik audeklinį žiponėlį ir plonas 
kelines,—taip sumaniai paslėpta keletas vilnonių marš
kinių ir apatinių kelinių. Daugelis iš tų profesionališkų 
elgetų turėjo gerai aprūpintus namus bei šeimynas ir 
tūkstančius dolerių bankuose; kai kurie iš jų paliovė 
elgetavę ir užsilaikydavo iš to, ką turėjo susitaupę, ir 
užsiimdavo mokinimu ir prirengimu kitų, arba .leisdavo 
vaikus užsiiminėti tuo amatu. Kiti prisirišdavo rankas 
stanžiai prie šonų, o rankovėse iškimšdavo striukes, kad 
išrodyti berankiais ir pasisamdydavo keno liguistą vaiką 
nešioti jų blėkinukę. Kiti vėl buvo be kojų, ir irdavosi 
ant tam tikrai pritaisytų vežimėlių—kiti vėl buvo nere
giai ir juos vedžiodavo pripratinti šunės. Kiti, ne taip 
laimingi, patys susižeisdavo, arba susidegindavo; arba, 
su chemiškų rūkščių pagalba pasidarydavo žaizdas: ant 
gatvių dažnai galite patikti žmones, laikančius atkištą 
pirštą, pūvantį nuo gangrenos, arba su ženklu kitokių 
ligų. Šitie tai jau būna tiktai miesto srutų padugnėmis, 
nelaimingi sutvėrimai, kurie ant nakties pasislepia šla
piuose skiepuose, ar senose, apleistose bakūžėse, arba 
lindynėse, kur pardavinėjamas pasenęs alus, arba opiu
mas, drauge su apleistomis moterimis, paskutinėmis jų 
paleistuvingojo gyvenimo dienomis,—moterimis, kurias 
chiniečiai laikėsi pas save, bet išvijo, kad kur kitur 
numirtų. Kas dieną policija surenka šimtus tokių nuo 
gatvių ir ligonbutyje, kur jas tuom laiku užlaiko, jūs 
galite matyti jas sugrūstas taip, kad ten išrodo tikrasis 
pragaras su baisiais, gyvuliškais veidais, patvinkusiais 
ir nugedusiais nuo ligų sutvėrimais, o jos juokiasi, rė
kauja, klykia, pagal tai, kaip datig jos pasigėrė; loja, 
nuduodamos šunes, murma neaiškiai, kaip beždžionės; 
dūksta ir draskosi, klejodamos nuo girtavimo.

(Bus daugiau)

$12.45. Viso Seattle surinkta 
aukų dėl “Vilnies” $23.70. 
Vakare susirinko būrelis drau
gų pas Baltrušaičius atsisvei
kinti su drg. Prūseika. Buvo 
gražių diskusijų ir visokių 
klausimų. Vienas draugas su
manė parinkt aukų ir su
rinkta $3.30. Pinigai atiduoti 
drg. Prūseikai, kuris jais už
rašė “Vilnį” vienam Seatties 
bedarbiui, ir pardavė vieną 
“Vilnies” Šerą draugei J. G. 
Bendrich. “Vilniai” gauta 
10 naujų skaitytojų, parduota 
10 “Vilnies” kalendorių, v

Pasirodo, kad drg. Prūsei
ka padarė gerą progresą mū
sų mieste. Aukotojų vardų 
negarsinu “Laisvėj,” nes “Vil- 
nyj” tilps. Visiem, kurie pa
rėmė dienraštį “Vilnį,” kurie 
užsirašė ir aukavo, širdingai 
ačiū. Vardu LLD 161 kuopos, 
tariu širdingai ačiū drg. L. 
Prūseikai už gražią prakalbą.

M. Baltrušaitis.

t Montreal, Canada

ramiai ilsėtis šaltoj žemelėj.

Montrealiečiai lietuviai, ro
dosi, metines šventes praleido 
linksmai ir pavyzdingai, su 
daugeliu parengimų, senuosius 
metus pasiųsdami į “užmirš
tį.” Tamsybės apuokai dar vis 
bando progresyvėms organiza
cijoms koją pakišti, nes Nau
jų Metų sutikimui ruoštą pa
rengimą įskundė policijai. Pa
sėkoj to: nebuvo gautas lei
dimas gėrimams pardavinėti. 
Plokite katutes, apuokai, tar
naudami reakcijai.

Chester, Pa Seattle, Wash.
/ Turime Veikti Geriau

Jau senus metus praleido
me ir naujų susilaukėme, bet 
praeitų metų užimtus darbus 
ne visus užbaigėme. Jie dar 
stovi prieš mūsų akis. Juos tu
rėsime nudirbti gerai, teisin
gai, be klaidų, kad būtų nau
dos.

Mūsų Literatūros Draugijos 
30 kuopos nariai taipgi turė
sime pradėti Stipriau veikti. 
Čia kuopos narių ūpas yra nu
puolęs labai žemai, nes per 
praeitus porų mėnesių kuopos 
susirinkimus praleidome—pra
leidome vis tai iš apsileidimo.

Jei mūsų nariai veiktų tiek, 
kiek veikia parapijonai dėl sa
vo parapijos, tai mūsų 30 kuo
pa būtų gana stipri ir skait
linga nariais. Tiesa, praeita
me A.L.D.L.D. naujų narių 
vajuje 30 kuopa buvo nuta
rusi ir persižegnojusi, kad 
kiekvienas draugas gaus po 
vienų naujų narį į kuopų. 
Klausimas, ar gavome? Toli 
gražu. Redos, tiktai vienas 
draugas atsivedė 3 naujus na
rius į kuopų. Tai ir viskas, ir 
vajus liko užbaigtas.

Šiuo tarpu kuopa su na
riais nupuolė labai žemai, nes 
naujų narių nėra gaunama, o 
senieji išvažinėja į kitus mies
tus. Pora mėnesių atgal 4 se
ni veiklūs nariai apleido kuo
pa, apsigyveno Philadelphi- 
joj.

Draugai ir draugės, į atei
nantį kuopos mėnesinį susirin
kimų atsineškime pasigaminę 
gerus planus, kuomet sekre- 
retorius sušauks į susirinkimų, 
kad galėtumėm geriau susi
tvarkyti, ne kaip iki šiol tu
rėjome.

Svarbus Paminėjimas
Čia turiu pridurti, kad 8 d. 

sausio, 8 vai. vakare, Lietu
vių Namo svetainėje, įvyks 
draugo Lenino mirties pami
nėjimas. Kalbės drg. Sam 
Adams, iš Philadelphijos, Ko
munistų Partijos organizato-

Gruodžio 26 dieną, 1938, 
atsilankė pas mus taip senai 
laukiamas drg. L. Prūseika. 
Vakare buvo parengti šokiai 
L. D. K. zGedemino' Draugys
tes, tai nusivežėm ir drg. L. 
Prūseika, kad susipažintų su 
mūsų miesto lietuviais. Drg. 
Prūseika buvo užimtas visą 
vakarą su užrasinėjimu “Vil
nies” ir jaunuolių žurnalo 
“Voice of Lithuanian-Ameri- 
cans.”

Drg. Prūseika labai gerai 
darbuojasi dėl laikraščių, dėl 
“Vilnios” ir “Laisvės.”

Naujų Metų vakarą buvo 
draugai parengę vakarėlį dėl 
pasitikimo drg. Prūseikos. Su
sirinko apie 30 draugų ir 
draugių pas draugus R. Kirks. 
Vakarienę bevalgant, drg. 
Prūseika pasakė trumpą pra
kalba, linkėdamas visiems 
linksmų Naujų Metų ir ragi
no dirbti su visa energija dėl 
labo žmonijos. Papl’aše, kad 
draugai paaukautų po kiek 
kas išgali dėl dienraščio “Vil
nies.” Suaukauta $11.25.

Sausio 2, 1939, LLD 161 
kuopa surengė prakalbas, 
žmonių atsilankė mažai. Vie
na, tai oras buvo labai pras
tas, o antra, tai mūsų publi
ka nepripratus prie prakal
bų. Drg. Prūseika kalbėjo 
dviejuose atvejuose. Pirma jo 
prakalba buvo apie viso pa
saulio dabartinę padėtį. O 
antra prakalba apie Lietūvos 
padėjimą, kaip ištroškęs Hit
leris nori praryt mūsų gim
tinę šalį.

Drg. Prūseika pasakė gra
žią prakalbą, kuri pasiliks 
mūsų mintyse per ilgą laiką. 
Aukų surinkta per prakalbas

Įvairios Žinutes
Ilgą laiką sirgusi, šiomis 

dienomis mirė čičinskienė. 
Nuliūdime paliko gyvenimo 
draugą ir devynių metų duk
relę.

Gruodžio 23 d., po sunkaus 
gimdymo, nuo kraujo užsi- 
nuodijimo, mirė verdunietė, 
B. Plaušinienė. Liko ašarose 
skęstantis draugas ir naujagi
mis sūnelis.

Abidvi velionės buvo jau
nos moteriškės, prieš dešimtį 
metų atvykusios iš Lietuvos. 
Gyveno... vargo... dirbo... 
taupė... ir, rodosi, ramiomis 
akimis žiūrėjo į ateitį. O, da
bar—persiskyrė su šiuo žiau
riu, pilnu neteisybių ir išnau
dojimo pasauliu, visus savo 
vargus, artimųjų meilę ir atei
ties siekius nusinešdamos į 
šaltą kapą.

šių žodžių rašytojui apie 
veliones smulkesnių informa
cijų neteko gauti, nors buvo 
dėtos pastangos.

Nelaimės ištiktiems, širdin
giausia užuojauta pernešti 
kančias—liūdesį. O mirusioms

Pastaruoju laiku Montreale 
pradėjo platintis netikros 
penkdolerinės. Policija du 
tokius platintojus jau suėmė. 
Lietuviai, turėdami reikalą su 
penkinėmis, būkite atsargūs.

—°—Miesto rinkimus laimėję 
pažangiečiai, su majoru E. 
Houde priešakyj, kai kurioms 
įstaigoms platesnes laisves 
duoda. Pav., “cafeterijoms” 
pailgino valandas ir naujoms 
atsidaryti leidimus išduoda. 
Bendrai, darbo žmonės geriau 
nusiteikę, kad rinkimuose su
mušė reakciją.

Naujiems miesto gaspado- 
riams dabar tik lieka gyveni
mai! vykdyti savo prižadus. 
Laukiame.

—o—
Aldietės moterys gerai dar

buojasi organizacijų ir ben
drai progreso labui. Daugeliu 
atvejų jos ir vyrus pralenkia, 
ypač įvairiuose vajuose.

Jos veikia neva nuo vyrų 
nepriklausomai, bet atėję , į 
kuopų narių susirinkimus vy
rams už apsileidimą dažnai 
“pamokslus” išdrodžia. Na, o 
į jų susirinkimus vyrai — nė 
kojos.

Viena draugė netikėtai man 
išsireiškė, kad jos savo susi
rinkimuose gražiai, draugiškai 
pasikritikuoja, o kartais net ir 
pasibara.

Draugiška kritika ne tik 
reikalinga, bet ir naudinga. 
Vienok nemanau, kad barniai 
atneša naudą. Geriau jų veng- 
kite, draugės.

Aišku, daugiau dirbančioms 
draugėms kartais pritrūksta 
kantrybės ir netikėtai vienas 
kitas žiauresnis žodelis iš
sprūsta. Bet- neužmirškite, 
draugės, kad: vienybėje galy
bė. A. Eglaitis.

Už PAJUOKĄ—MIRTIS
Lebanon, N. II. — Pats 

pasidavė policijai barbens 
H. G. Begin, kuris nušovė
“gyvanašlę” Kreidą Edso- 
nienę todėl, kad, girdi, ji 
“lindo” prie jo; o kai jis ją 
atstūmęs, tai jinai išjuokė 
jį. Jis negalėjęs pakęst iš
juokimo.

Darbininku Kalendorius
Išėjo 1939 Metams

Siųskite Užsakymus Dabar

Darbininkų Kalendorius tūli 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.

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

rius ir Joe North, buvęs “Dai
ly Wopkeriui” Ispanijos kores
pondentas. Taip pat bus ir 
koncertine programa. Kvie
čiame visus lietuvius atsilan
kyti.

Kp. Koresp.

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.
; 1 ■ 1 ------------------ -- ,

Dr. Herman Mendlowitz
' S3 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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

• 50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET
• Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7171

S
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

S 
3 
S 
3

3

3

S
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.



Ketvirtai!, Sausio 12, 1939 LAISVE

Montello, Mass
Gruodžio 22 d. mirtinai ta

po suvažinėta M. VoTungevi- 
čienė. Automobilistas palikęs 
sužeistą pabėgo; vėliau jį pa
gavo. Nelaiminga moteriškė 
mirė ligoninėj gruodžio 25. 
Tapo palaidota su bažnytinė
mis apeigomis gruodžio 28.

Paliko liūdėsyj savo šeimy- Abraham Lincoln Brigade“ at- 
ną, gimines ir draugus.

Priklausė prie vietos pašei- sugrįžusių jų sužeistų 
pinių draugysčių. 

—o—

šv. Roko pašelpinė draugys
tė laikė susirinkimą sausio 4; 
d. šiemet pirmininku yra 
Vincas Gelusevičius. Draugi
ja narių turi su viršum 400.
Pernai narių mirė 5. Naujų 
prisirašė 10. Finansiniai drau- 

j gystė gerai stovi. Pašelpos į 
■ savaitę moka $6 ; pomirtinės 
1 moka po $200.

Atsišaukus Friends of the

So. Boston, Mass.
Penktas puslapis

(7-8)rimų Rast. J. Bagužis.

1939 Metų Kalendoriai

yra pažymėtos ir Lietu-

D.

VARPO KEPTUVĄ

e

E

E

E

pra-
Kal-

B
H

: “Spanish 
“Modern 

1937-1938.” 
Kom.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo-

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas bus lai

komas sekmadienį, sausio 15 d., pas 
A. Aponiką, 2 
yra kviečiami 
ir atlikti savo 
Kuržinskas.

HARTFORD, CONN.
Penktadieni, 13 d. sausio, Lincoln

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

Posėdis įvyks 15 d. sausio 10 vai. 
ryto, Laisvės choro svetainėj, 57 
Park St., Hartford, Conn. — V. J. 
Valaitis. . (9-10)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 15 d. sausio, pas L. 
Vainauskus, 55 Miami St., 2 vai. po 
pietų. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų aptarti. 
Užkviečia Valdyba. (9-10)

NORWOOD, MASS.
Lietuvos demokratiniai tvarkai 

atsteigti, vietos pažangiųjų Draugi
jų Bendras Komitetas rengia vaka
rienę, sausio 15 d. Liet. Svet. Tikie- 
tas, kurie dalyvaus vakarienėje, tik

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

MM IUI Wl 101IWIUI IUIIUIM Wl IVI

vai. p. p. Visi nariai 
lankyti susirinkimus, 
užduotį. — Sekr. SJ 

(9-10)

ELIZABETH,, N. J.
Šią savaitę Bangos Choro prakti-. 

kos neįvyks, kadangi choro mokyto
ja labai užimta operetes lošime. 
Choro praktikos būtinai įvyks kitą 
savaitę, penktadienį, 20 d. sausio, 8 
v. v. LDP Kliube, 408 Court St. Šį 
pranešimą patėmiję, praneškite ki
tiems Bangos Choro nariams.—JSekr.

Krūtis. ’ (9-10)

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbiino 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
S»vinink««

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks ke

tvirtadienį, sausio 12 d., pas drg. F. 
Indriulį, 129 W. Market St. Visi na

triai dalyvaukite, nes yra svarbių nu
tarimų. — J. Norkus, sekr. (7-8)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LAWRENCE, MASS.

Maple Parko Bendrovės metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 15-d. L. U. Kliubo kambaryj, 41 
Berkeley St., <2 vai. po pietų. Visi' 
nariai kviečiami pribūt. — A. Več- 
kys, Sekr. (9-10)

Connecticut Valstijos Visų } ♦
Apskričių ir Chorų Valdybų

Šaukiamas Bendras
Posėdis

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

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

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

lavimus ar ne. (O jie reika-50c-_ Kurie _nenorės dalyvauti vaka- 
lauja Tunisijos, Jibuti ir 
tūlų kitų Francijos valdo
mų plotų.)

kienė. Kiti komiteto nariai 
yra Adv. F. J. Bagočius, Dr. 
A. L. Kapočius,. Ministeris B. 
F. Kubilius, A. J. Kupstis, ir 
William A. Amsie.

Įstatymas Rimšos “Artojo“ į 
Bostono Dailės Muzejų yra 
kultūriškas darbas, kuris pa
kels lietuvių vardą, ne vien 
Bostone, bet visoj Naujoj An
glijoj, ir suteiks lietuviams, 
ateiviams ir čia gimusiems, at
mintį Lietuvos, taipgi duos 
progą parodyti svetimtaučiam 
mūsų lietuviškos dailės kūri
nį, tinkamoj vietoj, vienam iš 
didžiausių šios šalies 
jujJ

Tai yra pareiga visų Massa
chusetts lietuvių, nežiūrint 
partijų bei pažiūrų, šita do
vana muzejuj tikrai yra 
na ir mums patiem ir 
vaikam, nes kaip mūs 
šiam pasaulyj, bus kiti 
viai, kurie galės gėrėtis
džiuotis šia dovana Muzejuje. 
Tai yra pirma proga Massa
chusetts lietuviam atlikt tokį 
puikų darbą ir kelti lietuvių 
vardą ir kultūrą.

Daug laiškų jau išsiųsta lie
tuvių kliubam ir draugystėm. 
Sunku visus kliubų ir drau
gysčių adresus žinot, bet pra
šome visų organizacijų ir pa
vienių ypatų, kurie skaitys ši
tą aprašymą, jaustis, kad jie 
yra kviesti prisidėti prie šio 
darbo, nes jis yra visų lietu
vių darbas. Aptarkit šitą klau-

rienėje, galės laisvai laiką praleisti 
apatinėj svetainėj, prie skanaus šal
to ir putojančio alaus nemokamai. 
Svetainė bus atdara nuo 1 vai. po 
pietų ir viskas bus pardavinėjama 
iki vėlai nakties. Todėl kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti, paremti 
šią svarbią organizaciją. (9-10)

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

kalbos Lietuvių Svet., 7 v. v. 
bes D. M. Šolomskas apie mokyklą 
ir kaip ją suorganizuoti, palies ir, F Svetainės išrandavojimai. Taipgi 
kitus darbininkams svarbius reika- prašome visų “Vilnies’’ vajininkų 
lūs. Įžanga dykai. Visi būkime, nes i dalyvauti šiame susirinkime. Nuta- 
iš to mes turėsim, didelę naudą. — rimų Rašt. J. Bagužis. (7-8)
G. Šimaitis.

val- 
ku-

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio Komiteto delegatai įsi- 

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 
nepabaigtų reikalų nuo pereito susi
rinkimo, kaip tai Valdybos rinkimas

London. — Anglijos 
džia paskelbė vietas, į 
rias turės būt iškraustyti 
vaikai iš Londono ir kitu 
didmiesčių, prasidėjus ka
rui. Nes didmiesčiuose ne
galima būtų išsaugoti vai
kų nuo priešų, oro bombų.

stovui, prašant pašelpos dėl į 
liuosno- ' manau,

rių iš Ispanijos, paaukavo iš 
iždo apšvietos skyriaus $5. 
Taipgi prisidėjo su $1 prie A. 
Liet, 
riaus 
ginti.

Namo

Binghamton, N. Y

i' Didžiausia Proga Pigiai Pirkti ij
GERUS DAIKTUS

Vienos dienos dovanos “Laisvės” bazarui

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

DIDELĖ IR PUIKI SVETAINĖ

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarą

3-4

Fine 
vieną 

Rimšos kūrinių.
Rimšos

ne tik Rim- 
mums lietu- 

žinot, Mu- 
pasaulio žy-

Kongreso Bostono Sky- 
Lietuvos demokratijai 
Tai puikus darbas.

' Šimaitis.

Lietuvių Tautiško 
Draugovės bankietas paminė
jimui 25 metų sukakties ge
rai pavyko. Puikios publikos 
buvo, su viršum 200. Koncer
tą išpildė Genovaitė Zmui- 
dzin iš Bridgewaterio; Ona 
Mineikis, vietinė; smuikinin
kė Lillian Lavas iš Stoughto- 
no; pianistė Eug. Bublauskai- 
t,ė, vietinė.

Koncertas publikai patiko. 
Taipgi komitetas surengė gerą 
vakarienę. Mažai buvo ru- 
gonių. Nuo parengimo liks ir 
pelno.

—o—
Brockton Holding Corpora

tion valdyba sušaukė nepa
prastą susirinkimą Šv. Roko 
svetainėj, sausio 3. Susirin
kime pranešė, kad nauja 
kompanija nori užimt E. E. 
Taylor buvusį fabriką. Sako, 
susirinkimas buvo sėkmingas. 
Ta nauja kompanija reikalau
ja, kad “stockholderiai“ užsi
dėtų bonsą $25,000. Po to, 
sako, pradėsianti dirbti vasa
rio mėnesį.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 6 kuopos komitetas, 
po vadovyste kuopos pirminin
ko J. Gabužio, pasisakė, kad 
nuveiks dėl LDS gerovės tiek, 
kiek dar nebuvo nuveikta vi
soj tos organizacijos istorijoj. 
Bus veikiama ne tik dėl fi
nansiško kuopos sustiprinimo, 
bet ir padidinimo nariais. Jei- 

igu tas išsipildys, tai bus pa
vyzdys ir kitoms LDS kuo
poms.

žinoma, sulig senos lietuviš
kos patarlės, “kol dar kiau
šinis, negalima sakyti, kad jau 
višta.“ Bet pagyvensime ir 
pamatysime. Laimingo pasi
sekimo komitetui darbuotis.

LDS 6 Kp. Koresp. F. Z.

Rimšos “Lietuvos Artojas“
Nepersenai skulptorius Pet

ras Rimša buvo . atvažiavęs į 
Ameriką, kur jis statė parodn 
savo puikius kūrinius. Daug 
buvo rašyta lietuviškuose laik
raščiuose. Amerikonų laikraš
čiai talpino ilgiausius aprašus 
jo kūrinių ir net jo kūrinių 
paveikslus talpino, taip, kad, 

šis dalykas yra jum
jau šiek tiek žinomas.

Bostono Dailės Muzejus 
(Boston Museum of 
Arts) priėmė “Artoją“, 
iš puikiausių
Muzejus priimdamas 
“Artoją”, suteikė 
šai garbę, bet ir 
viams, nes, kaip 
zejus priima tik
miausius artistų kūrinius.

Bet neužtenka to, kad Bos
tono Dailės Muzejus priėmė 
Rimšos “Artoją.“ Kas nors tu
ri Rimšai užmokėt už jo triū
są ir darbą. Skulptoriui Rim
šai kainavo daug pinigo ir 
darbo padaryti “Artoją“ ir 
atvežti jį mum į Ameriką, šiuo 
tikslu susitvėrė Bostone Lietu
vių Dailės Draugų Komitetas, 
tikslu surinkt reikalaujamą 
sumą pinigų. Komitetas pasi
rašė patikimą sutartį Rimšai 
užmokėti apie tūkstantį dole
rių arba sugrąžinti “Artoją“ 
bėgyje vienų metų, o vieni 
metai sueis kovo 11, 1939.

Šio komiteto pirmininkas 
yra Steponas Minkus, iždinin
kas Dr. Juozas L. Pašakarnis, 
ir sekretorė Valentina Min-

Dienraščio “Laisvės“

BAZARAS
Lietuvių Kuro Kompanija—Tru-Ember Fuel Co., 

485 Grand St., Brooklyne, davė toną anglių Bazarui. 

O pinigais dovanų gavome po $1 nuo V. Kavaliausko, 
Tacoma, Wash., ir nuo Petro Gaidės, Brooklyn, N. T.

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

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas. ,

Bazaras Bus Laiko mas Naujoje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

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

muze-

dova- 
vaikų 
nebus 
lietu- 
ir d i-

WEST PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. ruošia balių 15 d. 

sausio, pas drg. Kazlauską, 7904 
Lyons Ave., pradžia 2 vai. po pietų 
ir tęsis iki vėlai. Rengimo Komisijos 
jaunuoliai, Olga Fergis ir Br. Bar- 

.... . . . J tašius kviečia jaunus ir senus daly
simą Savo susirinkimuose, ir ĮvaUįįt bus gera muzika, užkandžių 
raudat galimybės, nuoširdžiai ir tt. Nuo karo eikite tiesiog, niekur 
prašomi paskirt kiek galit ir nercikia sukti. A. Skališienė,Ko- 

iresp. (9-10)

Šiame posėdyje bus nustatyta pa
vasarinė ir vasaros veikla, o ypa- l 
tingai moterų nacionalė konferenci- Battalion Draugai ruošia parengimą 
ja ir visų chorų dalyvavimas pasau
linėj parodoje, kuomet įvyks Lietu- diečių 
vių Diena.

Todėl LK, ALDLD., LDS. LMS ir 
visų chorų valdybos pasistengkitc 
pribūti į posėdį su nurodymais, kaip 
geriausiai prisirengti prie čia sumi
nėtų ir dar nesuminėtų darbų pra- 
vedimo.

pasilikimui trijų kovotojų hartfor- 
kurie sugrįžo iš Ispanijos iš- 

, buvę apie metus ir pusę kovoje 
prieš fašizmų. Todėl visi stengkitės 
dalyvaut, bus Ispanų šokikų, Unity 
Players iš New Haven ir kitų pa- 
marginimų. Įvyks 13 d. sausio, 8 v. 
v. Capitol Hall, 320 Ann St. Įžanga 
35c. — Kom. (8-10)

E
S

Visų vardai, kurie
Šio Tč atjausdama J. Tautvaišą, rengia 

!jam parę. Įvyks šešta’dienį, 14 d. 
sausio, Liet. Taut. Namo Svetainėj. 
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga $1.00. J. 
Tautvaiša labai daug pasidarbavęs 
Tautiško Namo naudai, pirmininku 
išbuvo 8 metus. J. Tautvaiša susir
go pereitą pavasarį, dabar eina ge
ryn, atrodo, kad į trumpą laiką pa
sveiks. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti šiame pokilyje. — Kom.

(9-10j

pasiųst savo aukas vardu mū
sų iždininko Dr. Juozo L. Pa- 
šakarnio. 
prisidės finansiškai prie
puikaus darbo, bus viešai pa
skelbti.

Lietuvių Dailės Draugų Ko
mitetas sudėjo atskirą fondą 
padengti lėšas laiškam, stam- 
pom, ir taip toliau, taip, kad 
galite būt tikri, kad Tamstų 
auka šiam tikslui eis tiesiog j 
fondą užmokėti Petrui Rimšai.

Jau yra puiki pradžia pra
dėta. Sekančios organizacijos 
finansiškai prisidėjo 
reikalo. S.L.A. 
tone paaukavo 
Kliubų Sąryšis 
paaukavo $25,
antras apskritis, 
$100 ir S. * L. 
kuopa paaukavo 
$160 siikelta! Prašome
organizacijų, kurios

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

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

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

prie šio 
Seimas Scran- 
$25, Lietuvių 

Mass, valstijoj 
.A. Mass, 

paaukavo 
A. 43-čia 
$10. Jau! 

kitų
jau ga

vote laiškus, aptarti ir prisi
dėti prie šių organizacijų, ku
rios davė šiam tikslui puikią 
pradžią. Taipgi prašom kitų 
organizacijų, kurios dar ne
gavot laiškų, prisidėt prie šio 
darbo ir priimkit ših kores
pondenciją, kaipo viešą kvie
timą prisidėti prie bendro dar
bo.

Nauji metai prasidėjo, ir 
kovo mėnesis, kaip matai, bus 
čia. Nelaukite ilgai, siųskite 
savo aukas, čekius ar money 
orderius vardu Dr. Juozas L. 
Pašakarnis, ižd., 447 Broad
way, -So. Boston, Mass.

Steponas J. Minkus, pirm. 
Lietuvių Dailės Draugų 

Komiteto.

ELIZABETH, N. J.
Lenino Mirties Paminėjimui 

Mass Meeting
Komunistų Partijos vienetą rengia 

masinį mitingą Lenino Mirties Pa
minėjimui. Sekmadienį, 15 d. sausio, 
Rusų Svet., 408 Court St. Pradžia 
2:30 vai. po pietų. Žymi kalbėtoja— 
Elizabeth Gurley Flynn, bus rodomi 
šie krutamieji paveikslai 
Earth”; “Biro-Bidjan”; 
Russia” ir “Moscow 
Įžanga 25c asmeniui. — 

(9-10)

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

E 
E

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Roosevelto Kalba Pakenkus 
Mussolinio Derybom su 

Anglijos Premjeru
Roma. —Prezidento Roo

sevelto kalba kongrese už 
demokratiją, o prieš fašistų, 
valstybes blogai. atsilieps 
Mussoliniui derybose su at
vykstančiu Anglijos prem
jeru Chamberlainu, kaip 
supranta Italijos politikai; 
ir Cahmberlainas jau ne- 
taip lengvai darysiąs Mus- 
s o 1 i n i u i nuo laidų prieš 
Franciją.

Bet Italijos fašistų laik
raščiai tvirtina, kad Italija 
“priversianti” Franciją pa
tenkint Mussolinio reikala
vimus vis tiek, ar Anglija 
parems tuos fašistų reika-

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Lietuvos Padėtis ir 
Kas Darytina?

Tuo klausimu ši vakarą, sau
sio 12-tą, bus trumpa prelek- į 
cija Lietuviu Literatūros ! 
Draugijos 1-mos kuopos susi-, 
rinkime. 
Susirinkimas prasidės 7:30. 
Nariai prašomi susirinkt lai- ’ 
ku, kad liktų daugiau 
prelekcijai. Lu.m. V 1O1 AAV~ | ** 01/
rinti ją išgirst, kviečiami ket- . bu žinot faktai ir 
virtadienio vakarą 
“Laisvės salėn.

REIKIA PAGERINT IŠMOKĖJIMĄ 
NEDARBO APDRAUDOS

Nedarbo Apdraudos veiklai Į tas atmetimas lėšuotų. 
New Yorko valstijoj suėjo 

... Dabar tas Nedarbo
Apdraudos Aktas vėl perduo-

■ • ■ • ■ damas valstijos seimeliui rei-
‘ i laiko kalingoms pataisoms. Milio-

Nariai ir visi no- • nams valstijos gyventojų svar- 
pri žiūrėt, 

ateit j kad, pasinaudodami trūku-
ą. IVI. mais, reakcininkai nenukryžia-

Ja duos A. Bimba, dietai, v

Partijos
No. 1.
skiria-

buvo
as-

žmonės valgė ir džiau- 
Bene pirmu sykiu to- 

parengimuose,

votų patį aktą, bet kad jis iš
tiesi] būtų tinkamai pagerin
tas.

Faktai, trumpoj sutraukoj, 
yra štai koki :

Valstijoj randasi mažiausia 
pusketvirto miliono darbinin
kų, kurie jau turi teises prie 
Nedarbo Apdraudos. Virš 8 
milionai darbininkų, kurie dar 
neturi teisės, laukia, kad bū
tų pravestos tinkamos patai
sos, duodančios ir jiems tą 
teisę.

Pati nedarbo apdrauda, 
aišku, yra geras dalykas. Apie 
pusantro miliono darbininkų 
gavo šiokią tokią pagelbą, ku
rios bendra suma siekia arti 
šimto milionų dolerių per me
tus. Kada komunistai iškėlė 
tą klausimą devyni metai at
gal, didžiuma žmonių tą pa
laikė sapnu, negalimu daiktu, 
o valdininkai, nuo prezidento 
iki mažiausio, manė tą esant" 
didžiausiu radikalizmu, reika
lingu atmest, nežiūrint, kiek

čiau permainos įvyko ir dabai 
vienoj ar kitoj 
bo apdraudos 
sose Valstijose 
nos ir Illinois.
se pradės mokėt su liepos 1- 
ma.

■ Tačiau apdraudos išmokes- 
čių pravedime yra begalinės 
spragos, kurias reikia patai
syt. Kaip prastai tebėra pa
statytas išmokėjimas, matosi 

d e part m ent as ga- 
skundų dėl nepa- 

ir abejotinų iš- 
Aišku, buvo daug 

kurie skundų neprida- 
nors ir buvo paliesti ne

tikslumų. Dėl neturėjimo tin
kamo aparato išmokesčiai la
bai vėluoja.

Nežiūrint nedateklių prave
dime, iš darbininkų mažai ra
si, kas nesidžiaugtų Nedarbo 
Apdraudos buvimu, kas neno
rėtų, kad ji liktųsi ant toliau, 
žinoma, gerinant. Jai stipriai 
priešinasi išnaudotojai (jie 
yra aptaksuojami tam tiks
lui). Taigi, darbo žmonės 
dabar privalo atydžiai tėmyti, 
kas daroma valstijos seimely
je (Assembly) su Nedarbo 
Apdraudos Aktu, ir būti 
sirengę garsiai pasakyti 
žodį, jei būtų bandoma 
tą sudarkyt, pasmaugt.

formoj nedar- 
jau veikia vi- 
apart Monta-

Tose dviejo-

buvo 
apart 
lietu- 

Gaspa-

Naujos Mados “Sur
prise Pare”

Pereitą šeštadienį, sausio 7 
d., “Laisvės” svetainėje, įvy
ko tikrai nepaprastas. ir labai 
gražus parengimėlis, pava
dintas “naujos mados surprize 
pare.” Jį suruošė tie lietu
viai komunistai, kurie priklau
so prie Komunistų 
tarptautinės kuopos
Pelnas šios parės buvo 
mas partijos finansinei 
mai.

Nors įžanga, tiesa,
pusėtinai aukšta (vienam 
meniui $1.50, dviem—$2.50), 
tačiau susirinko per šešiasde
šimtis žmonių. Parengimėlio 
nuotaika buvo labai draugiš
ka, labai graži.

Labiausia reikia padėkavo- 
ti draugėms gaspadinėms, ku
rios taip puikiai valgius su
taisė, 
gesi. 
kiuose
duodama keptų žuvų, 
mėsos. Pasirodo, ka 
viai nebijo žuvienos. 
dinėmis buvo šios darbščios1 
draugės: Kanaporienė, Sinke
vičienė, Čepulienė ir Kazake
vičienė.

Gražiai šią pramogėlę parė
mė duonkepyklos “Varpo” sa-i 
vininkas drg. Balčiūnas, veltui 
duodamas duoną ir kėkų. Jam 
labai ači.ų. !

Pirmu sykiu su lietuviais 
dalyvavo Komunistų Partijos 
Kings pavieto organizatorius 
drg. Peter Cacchione, kuris 
pernai Miesto Tarybos rinki- 

. muose gavo virš 40 tūkstan
čių balsų. Jis gražiai pakal
bėjo, ragindamas lietuvius vie
nytis gynimui demokratijos.

Kiek man žinoma, d. Cac- 
chiope taipgi dalyvaus didžia
jam Brooklyno komunistų 
bankiete, kuris įvyks Piliečių 
Kliubo abejose svetainėse va
sario 26 d. Jis nori plačiau 
susipažinti su Brooklyno lietu
viais.

Drg. J. Siurba parei pirmi
ninkavo ir paprašė aukų parė
mimui partijos kampanijos, 
nes, aišku, taip gerai duodant 
valgyt ir išsigert, nuo įžangos
pelno mažai teliks. Atsiliepi- v ,
mas buvo gražus_ ir suaukota i 1^31168111138 
$18. Stambesnėmis aukavo 
sekami: po $1, Misevičienė,!

Matysimės Sekmadienį

> y

ALDONA ŠERTVIETYTĖ 
“Išeivyje” ji vaidins Mariutę. 
Mariute ilgisi tos šalies, “kur 
bakūžė samanota.” Ji—sim

bolis padorumo.
Aldona šertvietytė—naujas 

talentas mūsų neturtingoje 
scenoje. Matykite ją ateinan
tį sekmadienį imant dalyvu- 
mą “Išeivyje”!

Vaidinimas prasidės lygiai 
3 :30 p. p., Labor Lyceum sve
tainėj, Brooklyne.

Pre.

iš to; kad 
vo 270,000 
tenkinančių 
mokesčių, 
'tokių, 
ve,

Musicos Prisipažino 
Kaltais

Pereitą antradienį, Fcdera- 
liam Teisme, trys broliai Mu
sicos prisipažino kaltais įvai
riose suktybėse, už kurias 
vengdamas atsakomybės nusi
žudė jų ketvirtasis brolis Phi
lip Musica-Coster, McKesson 
& Robbins firmos viršininkas. 
Prisipažindami kaltais, jie pa
sižadėjo padėt tyrinėtojams | 
iškelt; atnarpliot visus maz
gus sąryšyje su tuo bizniu, 
kuriame jie buvo viršininkais.

Manoma, kad šioje byloje 
bus parodyta keleriopa kri
minale veikla, kaip vertelgys- 
tė šautuvais, narkotikais, būt- 
legeryste ir finansiniai apgau- 
liojimai.

George Musica, vadinęsis j J
George Dietrich, buvo minė- * 
tos firmos kasininko padėjėju 
ir nusižudžiusio Musicos arti
miausiu sandarbininku. j

Robert Musica, vadinęsis i 
Robert Dietrich, buvo Mc
Kesson & Robbins firmos raš
tininku.

Arthur Musica, vadinęsis 
George Vernard, vadovavo 
suktam urmu pardavimo vais
tu rak etų i.

Po prisipažinimo, jų kauci
jos numažinta. Pirmiau bu
vo viena $30,000 ir dvi po

inspektorius, 
uniformuotų po- 

Taipgi gavo

Policijos inspektorius Louis 
F. Costuma pakeltas j vyriau
sius' policijos 
aukščiausiu
Ii cistų laipsniu.
paaukštinimus Louis F. Schill
ing ir Charles P. Mooney. Iš
kilmėse dalyvavo policijos ko- 
misionierius Valentine ir ma
joras LaGuardia.

$17,000. Dabar yra dvi po 
$5,000 ir viena $3,500. Imant 
atydon pasižadėjimą padėt 
tyrinėjime, jie laikinai paliuo- 
suoti iš kalėjimo. Sakoma, 
Dewey priešinęsis jų paleidi
mui iš kalėjimo.

Pirm prisipažinimo kaltais, 
knygvedis liudijo teismui, kad 
jo tyrinėjimas rodo, jog bro
liai Musicos nusukę 11 milio
nų dolerių iš McKesson & 
Robbins firmos. T—as.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šalinskas su lais- 
niuotu graborium.

Tarp Lietuvių

pri- 
savo 
Ak-

84-02 Jamaica Ave.
Woodhaven, L. L, N. Y.

Po aukščiau paduotu ant
rašu yra puiki šermenių ė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti šalinsko šerme
ninėje.

Šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

J. Jakaitis, 146 So. 3rd St., 
dirbdamas Domino Cukraus 
išdirbėjų firmai, krito ir su
silaužė ar išsuko šlaunį. Nu
gabentas Šv. Katrinos ligonbu- 
tin.

—o—

Didžiausia Drabužiui Krautuvė 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po ......... $12.50
Visi $22.50 vertės dabar po .... 16.50
Visi $28.50 vertės dabar po ... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai ranku 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 planų.

*■—1

F

S

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, yra 

šiltas vanduo, šviesūs. Mažas name
lis. Renda $18.00 į mėnesį. Antra
šas: 133 Devoe St., Brooklyne. At
sišaukite bile kada. (8-1.0)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

660 GRAND STREET

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūši

<♦> <♦>

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

MAST
J JŪSŲ SEN

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam ° Gi
rnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuviy zKuro Kompanija
ĮDEDAME.

RAFT OIL BURNERS 
AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

SUSIRINKIMAI
MASPETII, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 12 d. sausio, Zabiels- 

1 kio Svetainėje. Pradžia 8 v. v. Yra 
svarbu, kad kiekvienas narys daly
vautų šiame susirinkime, nes daly
vaus Vytautas Zablackas. Galėsite 
su juo padiskusuoti apie Ispaniją.— 
Sekr. (8-9)

P-nas Atkočaitis, gerai ži
nomas lietuvis kriaučių kon- 

. traktorius, šiomis dienomis pu
sėtinai nesveikavo. Jo šapa 
vis po biskį dirbinėja.

—o—
Piliečių Kliube, pereitą šeš

tadienį, buvo šaunios sidabri
nės vestuvės seniem čionykš- 
tiems gyventojams Zaidams. 
Jas surengė jų draugai. 

—o---
Kas gaudo žuvis, kas “šal

čius,” kas tyrą orą, o Ayma- 
nas gaudo narius. Jis į per
eitą SLA 38-tos kuopos susi
rinkimą atnešęs 14 aplikacijų, 

ž. R.

Maisto “Demonstracija” 
Ir Prakalbos

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e TRU-EMBER FUEL CO.. INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y. .
Telefonas EVergreen 7-1661

sekami: po $1, Misevičienė,! ALDLD,2-ro Apskričio kon- 
Skirmontas, J. Ažys, K. Moc- ferencija, kuri įvyks šį sek- 
kus, Keršulis, Kari Andęrson, madienį, 15 d. : 
K. Dzevečka, K. Karpus ir V. | Brooklyne, “Laisvės” 
Paukštys (kuris parengime n^je, 427 _zr:r_-_zr _ 
nebuvo, bet dolerį prisiuntė) ; Su 
po 50 centų, J. Steponavičius,
V. Rudaitis, Talandzevičius, būti. laikoma Bayonne, N. J. 
V. ^Balkus, Švėgžda, K. Leva- ’ Tačiaus 
nas, J. Siurba, II. Jeskevičiū- 
tė, Kazakevičius, A. Jeskevi- 
čiūtė, Geo. Klimaitis, K. Krei
vėnas, A. J. Visockiai, ir Bal
trušaitis.

Visiems labai širdingai ačiū.
Komunistas.

Jonas Tamsonas, gerai žinomas 
Brooklyno lietuviams, kaipo Natura- 

, lės Sveikatos Mokytojas, surengė net 
trijų dienų vakarais Naturalio Mais
to Parodą. Pirmosios dvejos sureng
ta šio mėnesio 10-tos ir 11-tos vaka
rais. Paskutinės atsibus 13-tos die
nos vakarą. Pradžia 8 vai. vakare. 
Vieta 411 So. 3rd St., tarpe Union 
Avė. ir Hewes St., Brooklyn, N. Y. 
Jonas Tamsonas kalbės, iš ko kyla 
Ilgos ir rodys blogą Ir gerą maistą.

<♦>

<♦>

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

<♦>

<♦>

d. sausio, bus 
” svetai- 

, 427 Lorimer St.
Sulig pereitos konferencijos _ _ -

tarimo ši konferencHa turėio I Rody8’ kaiP padaryti iš daržovių tarimo, si Konrerencija turėjo . votell, ir u

► kadangi Brooklyne 
įvyksta didelis Aido Choro 
parengimas, perstatymas ope
retės “Išeivis,” tai Apskričio 
komitetas, savo posėdyje, lai
kytame 8 d. sausio, nutarė

Mirė

ne, “Laisvės” svetainėje, vie
toje Bayonnės.

Visi delegatai prašomi ne- 
sivėluoti pribūti į konferenci- 

Blanche Makahon, 52 metų ją, kad galėtume laiku nuei-
amžiaus, gyvenusi po antrašu ti j Labor Lyceum, salę ir pa- 
222 McKinley Ave., Brookly- matyti Aido Choro perstatomą 

Bus operetę “Išeivis.”
Konferencija prasidės 10 v.

ne,, mirė sausio 10-tą.
palaidota sausio 13-tą, šv. Jo-: 
no kapinėse. Pašarvota na- ryte, 
mie. Laidotuvėmis rūpinasi' 
graborius J. Garšva. i

ALDLD 2-ro Apskr.
Komitetas.

ir medžių vaisių maistą ir iš daržo
vių ir medžių vaisių gėrimus.

Rodys krutamus 
turinčius gydymo 
galėsite pasipirkti 
batų.

Taipgi galėsite 
naturalio maisto, 
Health Food Store užlaiko visokio 
naturalio maisto.

V Duos naturalio maisto ir gėrimo 
paragauti.

A. Mollyn’s (beautician) ir gerai 
žinomas Brooklyno lietuviams, rodys 
kūno mankštą, tai yra, kaip Išbuda- 
voti gražias kūno dalis, taipgi svar
bu visiems plikiams, nes bus rodo
ma, kaip atauginti plaukai ir užlai
kyti juos.

Įžanga visiems dykai ir nebus 
kos renkamos.

Kviečia skaitlingai atsilankyti, 
gal pirmas ir paskutinis tokis 
rengimas šią žiemą bus.

Thomson’s Health Food Store, į 
7913 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y. Sk. j

paveikslus apie 
vertę žolynus ir 
įvairių žolynų ar-

pasipirkti visokio i
nes Thomson’s I

au-

nes 
pa-

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
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“IŠEIVIS”
VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS ARTISTO JONO VALENČIO VADOVYBĖJ

MUZIKOS MOKYTOJA ALDONA ŽILINSKAITĖ

Sekmadienį 15 Sausio-Jan.
LABOR LYCEUM 949 Willoughby Ave. BROOKLYN949 Willoughby Ave
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.

<♦>

<♦>

♦

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

<

<♦>

<♦>
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