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Jau šešios savaitės, kai Chi- 
cagoje streikuoja abiejų Hears- 
to dienraščių redakcijos ir ad
ministracijos darbininkai — 
Amerikos Laikraštininkų Gildi
jos vadovybėje. Tai didžiausias

HITLERIS DAR NEDRĮSUS UŽPULT 
UKRAINA - TUOKI JIS NUSISUKTU

Lietuvių Kalba Gujama iš K0BIUZU0JAS1 SPĖKOS SUMUŠT 
Klaipėdos Krašto Mokyklų KONGRESO ATŽAGAREIVIŲ PASIMO-

streikas, kokį kada nors ALG 
savo istorijoj turėjo.

Pereitą antradienį šių žodžių 
rašytojas girdėjo streikierių at
stovą darant pranešimą apie 
streiko eigą. Streikieriai, sakė 
jis, laikosi, kaip uola. Bet jie 
reikalingi visuomenės paramos 
—medžiaginės ir moralės: pa
aukoti streikieriams; nepirkti 
Hearsto spaudos; boikotuoti 
tuos, kurie skelbiasi streiklau
žiais spausdinamuose laikraš
čiuos. * * *

SPRANDĄ, SAKOSOVIETU SPAUDA
Anglija ir Francija Darys Daugiau Nuolaidu Hitleriui ir 

Mussoliniui Vakaru Europoj—Gelbės Jų Kaili
Maskva. — Sovietų spau- dorins Kennedy sakė, kad 

da sako, kad Hitleris nedrįs pavasarį Hitleris galėsiąs 
pradėt karą prieš Sovietų pradėt žygį prieš Sovietų 
Ukrainą ateinantį pavasa- Ukrainą ar Mussolinis už- 
rį. Jis dar persilpnas, Vo- pult Francijos koloniją Tu- 
kietija negana prirengta nisiją, ir taip galėsiąs už- 
karui prieš Sovietus. ' sikurt europinis karas.)

Klaipėda, sausio 10 d. — dėstomoji kalba.
Klaipėdos Direktorija šio
mis dienomis išleido įsaky
mą, kad Klaipėdos krašto 
mokyklose dėstomąją kalbą 
nustatys tėvų noru. Anks
čiau mokyklose buvo priva
lomas abiejų kalbų, lietu
vių ir vokiečių, mokymas.

Žinant vokietininkų na- 
zių vartojamas priemones, 
ir abejoti netenka, kad tė
vų “noras” bus tik vokiečių

Kol mokyklpse buvo mo
komos abi kalbos, taip pat 
ir mokytojai turėjo jas mo
kėti.

Dabar Klaipėdos Direk
torija panaikino mokyto
jams lietuvių kalbos patik- 
r i n a m u o sius egzaminus. 
Vadinasi, iš Klaipėdos kra
što mokytojų nebebus rei
kalaujama lietuvių kalbos 
mokėjimo.

JIMį PRIEŠ WPA VIEŠUS DARBUS
Kongresui Įneštas Prezidento Roosevelto Reikalavimas, 

Nepaisant Atgaleivės Lėšų Komisijos Nutarimo
Washington, saus. 12. — bininkų netektų darbo.

Kongresmanas Taylor įnešė CIO ir Nepartijinės Dar- 
kongreso atstovų rūmui už- bo Lygos vadai lankosi pas 
girt prezidento Roosevelto visus kongresmanus, nuro

dinėdami, kodėl neturi būt 
mažinama skyrimas pinigų 
pašalpiniams darbams.

Įdomu tai, kad šį streiką re
mia ir kardinolo Mundeleino 
leidžiamas laikraštukas, 4‘New 
World.” Streiką karštai paturi 
ir darbininkiškas dienraštis 
“Daily Record.” Na, o stam
baus kapitalo spauda jį, strei
ką, boikotuoja.

Hearstas — neprietelius vis
ko, kas pažangu, kas brangu
plačiosiom žmonių masėm. To-' 
dėl lietuviai darbo žmonės pri-, 
valo išklausyti streikierių pra-( 
šyma, nes jų kova turi plates- į vakarus nuo Sovietų ša- 
nio apėmio, ' kaip paprastas lies, 
streikas. 

* * *

“Le Journal de Moscou,” 
francūzų kalba leidžiamas 
dienraštis Maskvoj, rašo, 
kad “jeigu fašistinė Vokie
tija pradėtų karą prieš So
vietus, ji neišvengiamai nu
sisuktų sau sprandą.” O šis 
dienraštis dažnai 
nuomones Sovietų 
komisariato.

“Le Journal de
supranta, jog Hitleris, 

1 dėl, sieks naujų laimėjimų !• _ i____ __  V_ • x..

išreiškia 
užsienio

Moscou”
to-

❖

22 metų kalėjimą Tomas1 
Mooney gavo $10 “nagrados.” 
Penkis dolerius paskyrė San 
Francisco streikuojantiems 
krajftuvių' tarnautojams, 
kis — streikuojantiems 
gos gildijiečiams.

Kilnesnio ir gražesnio
niekas negalėtųdžio berods 

duoti! *

USA Valdžia Grūmoja ISPANŲ ATSTOVAS
Buožėm, Išmetusiem
1,700 Randauninky

TIKISI, KAD U.S.A. 
NUIMS EMBARGO
Washington. — Ispanijos 

respublikos a mb asadorius

Angly Protestas prieš 
Fašistus, Kaip Laužy

tojus Bepusiškumo

reikalavimą—paskirt $875,- 
000,000 pašalpiniams dar
bams iki liepos 1 d., o at
mest tarimą pagelbinės 
kongreso lėšų komisijos. Ši 
republikonų ir atžagarei
vių viešpataujama komisija 
nutarė numušt 150 milionų 
dolerių nuo prezidento rei
kalaujamos sumos bedar
biams šelpti.

Jungtinių Valstijų mies
tų majorų konferencija, va
dovaujama New Yorko ma
joro ęLa Guardi jos, perspė
jo, kad jeigu WPA darbai 
būtų susiaurinti taip, kaip 
reikalauja minima komisi-z 
ja, tai 1,151,300 WPĄ dar-

Naziai Rėkia, Kad “Žydai 
Šaudę” Į Vokietijos At

stovus Holandijoje
Berlin, saus. 12.—Nazių 

spauda kelia skandalą, kad, 
girdi, “žydai šaudę” į Vo
kietijos konsulo namą ir į 
jos atstovybės raštinę Am
sterdame, Holandijoj. Val
diški nazių laikraščiai per- 
sergėja Holandiją, kad ji
nai neleistų “tarptautinei 
žydi j ai” sukurt savo centrą 
Holandijoj prieš hitlerinin
kus.

45 Amerikos Bombininkai be 
Sustojimo Nulėkė 2,500 My
lių į Panamos Kanalo Ruožą

Coco Solo, Panama Ka
nalo Ruožas. — Laimingai 
be sustojimo atskrido 45 
Amerikos k a ro laivyno 
bombiniai lėktuvai, 2,500 
mylių iš San Diego, Calif» 
Trys kiti staptelėjo prie 
Fonseca Užlajos. Jie daly
vaus didžiuose Jungtinių 
Valstijų laivyno manevruo
se Caribbean Jūroje.

Atnešė Gėlių ir Persidūrė 
Mylimosios Kambaryje

Boston, Mass. — Anksti 
rytą tūlas Leonard Mistra- 
tti įsilaužė į kambarį Bar
baros Harris, gražios “gy
vanašlės”, 23 metų amžiaus, 
ir suriko: “Aš tau atnešiau 
daug gėlių! Dabar tu turė
si nupirkt gėlių prie mano 
grabo!”

Taip riktelėjęs, -Mistratti 
išsitraukė didelį peilį ir mo
vė sau tris kartus į krūtinę, 
bet vis tiek dar pabėgo į 
savo automobilį ir nežinia 
kur nuvažiavo.

Tatai Barbara Harris pa
pasakojo policijai. Be to, ji
nai sakė, kad porą metų ji 
su juom draugavo, ale pas
kutiniu laiku pertraukė ry
šius su juom.

Policija j ieško Mistratti.

Washington. — Savinin- - - _ 1 ,v .v.
kai dvarų - farmų išmetė ^r. F. de los Rios išreiškė 
laukan 1,700 farmerių ran- Y1^, kad Jungtinės Valsti- 
dauninkų ir pusininkų šei- -i°.s embargo ir pra- 
mynų Sikeston, Missouri; pe.ls.P° šaliai ginklus ir amu- 
tai todėl, kad jos nesutiko j s1a1^0? ^ac^ į^a7
dirbt tikta1’ kaip padieniai 
darbininkai

Amerikon ž e m d irbystės 
ministerija jau pradėjo ty
rinėt tą žiaurų buožių pa
sielgimą, ir grūmoja ne
duot jiem jokios paramos 
pagal Farmų Administra
cijos Įstatymą, jeigu jie 
nesugrąžins atgal tas šei
mynas kaip randauninkus 
bei pusininkus.

London. — Anglijos val
džia pasiuntė protestą ge
nerolui Franco’ui, kad de
vyni fašistų kariniai lai
vai sulaužė bepusiškumą. 
Jie nes’enai įsibriovė į An
glijos vandenis Gibraltare, 
idant suimt arba paskan- 
dint Ispanijos respublikos 
karinį laivą-naikintuvą “Jo-, 
se Luis Diez.”

Pataisytas Anglų prie
plaukoj, “J. L. Diez” plau
kė į savo šalį, „ir jį dar An
glijos vandenyse užpuolė 
fašistų, karo laivai. Bet 
“Diez” vieną priešų laivą 
savo “nosia” perkirto ir pa
skandino, keturis kitus su
žeidė torpedomis ir kanuo- 
lių .šūviais, ir pats pabėgo 
atgal į Anglijos valdomą 
sritį, kur jis ir tapo sulai
kytas.

Anglijos vyriausybė da
bar paleido visus “J. L. 
Diez” įgulos narius grįžt, 
kur jie nori, į Ispanijos re
spubliką ar į gen. Franco 
plotą. Visi iki vienam išvy
ko į respubliką.

nijos respublika yra stipri 
kareiviais, bet stinga karo 
reikmenų.

Kelios dienos atgal Ispa
nijos ambasadorius pakvie
tė Baltimorės katalikų ar
kivyskupą Curley ir eilę 
kitų žymių katalikų va
žiuot į Ispanijos respubli
ką ir persitikrint, jog* ten 
nėra persekiojama katalikų 
religija; bet pakviestieji 
dar nedavė atsakymo.

I s p a nijos ambasadorius 
atžymi, kad Jungtinių Val
stijų katalikai abelnai yra 
žmonės mylintieji laisvę ir 
demokratiją/ bet generolo 
Franco katalikystė yra fa
šistinė.

Hitlerio karui prieš So
vietus reikėtų Japonijos pa- 
gelbos, bet Japonija eikvo- 
jasi Chinijoj, ir todėl ma
žai tegalėtų paremt 
rį_prieš Sovietiją. .

Politiniai Sovietų 
liai/išsireiškia, jog 
ją/ir Francija gelbės Mus
olinio ir Hitlerio diktatū

ras nuo susmukimo ir, gir
di, duos jiem tolesnių nu
sileidimų Vakarinėj Euro
poj, — kaip praneša ame
rikinė žinių agentūra As
sociated Press.—O jeigu fa
šistai laimėtų karą Ispani
joj, tai esą Mussolinis' gal 
būtų patenkintas Ispanijos 
lėšomis.

(Atvažiavęs iš Anglijos 
Įraportuot prezidentui Roo- 
seveltui, Amerikos ambasa-
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me džiauedamės

mūstj
< Darbi-

. Dėlto, kad 
grįžtančiais iš Isbanijo 
.kovotojais, tai kunigųA____
ninkas” šitaip rašo:

“Stebėtis reikia, kad komu
nistams ‘smagu,’ kada iš karo 
lauko bėga amerikiečiai jau
nuoliai ...”

Gaila, kada žmogus, dėvėda
mas atbulas apykakles, atbulai 
ir dalykus “aiškina”! Ameri
kiečiai jaunuoliai iš karo lauko

rate- 
Angli-

ANGLIJOS PREMJERAS 
DAR NEPATENKINĘS 

MUSSOLINIO

Žaltys Kišeniuje Pergąsdino 
Policijos Vadus

Upland, Calif. — 
Flippin, 23 metų, buvo 
tuotas kaipo perdaug 
gėręs. Atvedus jį į nuova
dą, policininkai pradėjo da
ryt jam kratą, ir stebuk
lai—iš vieno kišeniaus iš
traukė penkių pėdų ilgio

Wm. 
areš- 
pasi-

Berlin. . — Hitlerininkų 
spauda vadina prez. Roose- 
veltą ir jo žmoną “pavojin
gais radikalais” ir “žydų 
patronais.”

Roma, saus. 12.— Musso
linis nepatenkintas pasikal
bėjimu su Anglijos premje
ru Chamberlainu ir užsie
niniu ministeriu Halifaxu. 
Mussolinio surengtame po- 
kilyje Anglų politikam, 
Chamberlainas pakėlė tau
rę už taiką ir už tarptauti
nių klausimų sprendimą 
per derybas (o ne per ka
rą),—kaip praneša United 
Press.

nebėgo ir nebėga. Jie grįžta ValdŽlOS Komisijos Sprendi- 
kos vyriausybė juos prašo grįž- 1B3S pHCS nCarSlO Spauda 
ti. Respublikiečiai šiandien turi* ---------
užtenkamai savo jėgų — išla-| Chicago, Ill.— Apskritinė .
vintų žmonių — su fašizmu ko- šalies Darbo Santikių Ko- lenciūgą palubėje ir užrietė; 
Voti. Ispanijos respublika nū
nai vyriausiai reikalinga mais
to ir ginklų. 
/ * * *

Broaklyniečįai ir apiėlinkės 
meną mylį žmonės: dalyvaukit 
sekmadienį Aido Choro paren
gime, Labor Lyceum, B rook ly
ne. Pamatysite aidiečius gražiai 
vaidinant operetę 
tolydžio paremsit 
Chorą. 

* * *
Santiago mieste,

tarpu tęsiasi Intelektualinio 
Bendradarbiavimo Konferenci
ja, kur dalyvauja visų Ameri
kos respublikų atstovai.

Pasireiškė vienas įdomus da
lykas: Meksikos atstovas (Luis 
Chavez Orozco) pasiūlė, kad 
būtų nuimtas bent kokis var
žymas prieš visokią literatūrą, 
siunčiamą iš vienos respublikos 
į kitą.

Tai gražus sumanymas. Bet 
ar jūs manot jis praėjo?

Argent, delegacija išaiškino, 
būk senoras Orozco norįs atida
ryti Argentinos .duris “bolševis- 
tinei propagandai”!

“Išeivį” ir 
patį

Čilėj,

Aido

šiuo

,.5™ “MEČIAI DAUŽO SVAR-
policijos viršininkas pašoko i>U^* KARLU uLLZAeLJ 
aukštyn, įsikibo į lempos! ( --------
i—u.-— i,-;. į Hendaye, Franc. - Ispani-

misija paskelbė savo spren-1 kojas, abudu šaukdamiesi jos pasienis. — Respublikos 
dimą, jog Hearsto laikraš- pagelbos, kol kiti policiniu- artilerija, pietų vakarų 
čiai “Chicago Herald” ir kai užmušė žaltį. 
“Examiner” laužo Naciona- 
lį Darbo Santikių Įstatymą1 tį?1 Kam tu jfnešiojaisi?— 
tuomi, kad Hearstas per- klausinėjo paskui policinin- 
sekioja CIO uniją—Ameri- ’ - - --- - - -
kos Laikraštininkų Gildiją.

L a i k r aštininkų Gildija 
veda streiką prieš tuos lai
kraščius todėl, kad Hears
tas mėtė iš darbo CIO uni- 
jistus, redakcinius darbi
ninkus.

šininkas pašoko BU FRANCO GELŽKELĮ -
kibo i lempos i ( --------

fronte, bombarduoja tiesio-

AR FRANCO UŽĖMĖ MONT 
BLANCHĄ KATALONI JOJ?
Burgos, Ispanija. — Fa

šistai skelbia, kad jie už
kariavę M.ontblanch mies
tą, centrą susisiekimų, už

—Knin tn .r-.vni geležįnkelio liniją tarp 15 mylių nuo Tarragonos,
? Tčnrn tn ii ?_  dviejų generolo Franco ’ respublikiečių prieplaukos.

‘ didžiųjų centrų, Sevillės ir ■ Pasak fašistų, tai per šią 
Burgoso. R e s p ublikiečiam savo ofensyvą jie nužygia- 
telieka tik 8 mylios pasiekt <vę pirmyn jau 45 mylias 
Lleraną, vieną iš svarbiau
sių to geležinkelio stočių.

Barcelona, Ispanija. —
I Respublikiečiai pietų vaka
rų fronte faktinai apsupo 
Monterrybio, suėmė daug

kai girtą Flippiną. O jis pa
aiškino šitaip:

—Aš miegojau ‘bomu 
kempėje,’ tai gal žaltys ir 
įlindo man į kišenių.

Iškošė jo” 100 Dolerių

nuo Segre upės Seros tilto.
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos valdžia sako, kad 
fašistai neužėmę Montblan- 
cho, ir dar tik siaučia mū
šiai jo apygardoj.

500 CHINŲ PARTIZANŲ 
PERKIRTO JAPONAM 
KELIĄ Į MANCHUKUO

Kiauliškas Nazių Pasielgimas 
Su Amerikonų Pinigais

Berlin. — Naziai neduo
da jokio pelno Amerikos' 
piliečiam, kurie yra įvesdi
nę daugiau kaip pusantro 
biliono dolerių į Vokietijos 
pramones, — nors tos pra
monės neša pelnų. Naziai 
sulaiko-amerikiečių pelnus krito iš burnos penkios “bu- 
neva “ant gamybos išvysty- maškos” po 20 dolerių kiek- 
mo intencijos.”

Chicago, Ill. — Frankis fašistų PaSrob§ nemažai
Leo buvo suimtas kaip nu
žiūrimas plėšikas; ir ką po
licija nędarė, vis tiėk jisai 
nė vieno žodžio neprakal
bėjo. Policininkai stebėjosi, 
kodėl jis taip “užsisiuvęs” 
lūpas; gal nebylys?

Galų gale, išsiaiškino jo 
tyla: kada jis atvėrė lūpas 
gerti vandens, piept ir iš-

jų amunicijos.

Dideli Lietuvių Laimėji
mai Vilniaus Krašto Savi

valdybių Rinkimuose

viena.

Vilnius, sausio 10 d.— 
Šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad Vilniaus Krašto savi
valdybių /rinkimuose iš
rinkti 235 lietuviai, 67 len
kai ir 4 gudai. Šie duome
nys dar nėra galutini.

Du Gaisrai dėl Apalpimo
Philadelphia, Pa. — Ma- 

liavų dirbtuvėje, jaunuolis 
Walter Makinson nešė ki
birą gazolino; benešdamas 
apalpo, numetė kibirą, ir 
tuoj pasipylė liepsnos ap
linkui, ir apdegino Walte- 
riui rankas ir veidą.

Kiti darbininkai išmetė 
degantį kibirą per langą, 
bet Jis nukrito ant laiptų, 
ir užkūrė antrą gaisrą.

Tientsin, Chinija, saus. 
12. — 500 Čhinų partizanų 
raitelių taip išardė penkio
se vietose Tientsin - Pei
ping geležinkelį, kad per
kirto japonams susisiekimą 
su Manchukuo. Chinai ta
tai padarė ruože, kurį japo
nai jau senai “valdą.”

Fašistai Skelbia Savo 
Laimėjimus

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolo Franco štabas gar
sina šitokius savo laimėji
mus: per 20 dienų ofensy- 
vos Katalonijoj fašistai esą 
užėmę 125 miestelius su 
250,000 gyventojų iš viso, 
užvaldę 1,200 ketvirtainių 
mylių plotą ir užgrobę du 
amunicijos sandėlius ir ke
turis garvežius.

Fašistai taip pat skelbia, 
būk Estremaduros fronte 
jie iki šiol nukovę 3,200 
liaudiečių, sužeidę 25,000 
ir sunaikinę bei pagrobę 22 / 
liaudiečių tankus.

N e u m a nnas Organizuoja 
Klaipėdoj Smogikus

Klaipėda, Gausio 10 d.— 
Gyvulių gydytojas Neuma- 
nnas steigia Klaipėdos kra
što vokiečių smogikų dalis, 
panašias į nazių SA (Sturm 
Abteilung). x

ORAS
Snigs ai' lis.—-Oro Biuras.
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ir kolionių prieš komunistus. “Naujie
nos”—kiekvienas žino, kas jos: Jų re
daktoriaus tikslas pulti Sovietų Sąjungą. 
Jos puolė ir pasirįžusios pulti tą kraštą 
panašiai, kaip juodžiausioji Hearsto 
spauda. Kalbamoji rezoliucija duoda pa
grindo ardyti bendrą darbą Lietuvos 
klausimu tiems žmonėms, kurie nori jį 
ardyti.

Taigi dėl Bostono apielinkės konferen
cijos inicidento mes norime pasisakyti 
aiškiausiai, kad niekas nesuprastų mūs 
klaidingai.

Chicagos ir Brooklyno Konferencijos a
Kad tarpe mūs ir socialistų yra skir

tumų tam tikrais klausimais—visai na
tūralu. Jei tų skirtumų nebūtų, tai, aiš
ku, nebereikėtų tuomet mums ir dviejų 
organizacijų. Nebebūtų tuomet reikalo 
ir atskiros spaudos: užtektų vienos. De
ja, taip nėra. Todėl dedama pastangų 
susitarti tik tais klausimais, kuriais ga
lima susitarti. Sakysim, atsteigimui de
mokratinės santvarkos Lietuvoj.

I

Clevelando suvažiavime 1936 metais 
mes susitaikėme. Susitaikėme tam tik
rais klausimais ir Scrantono konferenci
joj 1938 metais. Kaip Clevelande, taip 
Scrantone rezoliucijų komisijoj buvo il
gų ginčų. Tačiau visvien buvo prieita 
prie bendros nuomones tam tikrais klau
simais.

Įvyko Chicago j konferencija, pabaigoj 
pereitų metų. Ten taipgi rezoliucijų ko
misijoj buvo ginčų rezoliucijų turinio 
klausimu. Kadangi buvo dvi rezoliucijos 
viena kitai priešingos, tai buvo nutarta/ 
geriau nepriimti nei vienos, kad tik iš
laikyti vienybę tam tikrais klausimais, 
kuriais galima susitarti.

Įvyko Brooklyne konferencija—sausio 
8 d. Rezoliucijų komisijon įėjo visokių 
pažiūrų žmonių. Jų tarpe buvo vienas 
Trockio pasekėjas, kuris dabar vadinasi 
socialistu. Jis sakėsi turįs rezoliuciją, 
priimtą vietinės socialistų kuopelės ir 
siūlė komisijai ją priimti ir, kaipo ben
drą nuomonę, pasiūlyti konferencijai. 
Komisija su tuo nesutiko ir pagamino 
savo rezoliuciją Lietuvos'klausimu. Ke
turi komisijos nariai patiekė savo rezo
liuciją, o Stilsonas—vienas—savo, iš 
anksto iškeptą.

Abi rezoliucijos savo turiniu skyrė
si. Kad išvengus nesusipratimų, buvo ir 
čia, panašiai kaip Chicago j, pasiūlyta 
nepriimti nei vienos rezoliucijos. Bet so
cialistai ir trockistai su tuo nesutiko. 
Jie būtinai užsispyrė rezoliucijas balsuo
ti. Po to, kai jos buvo nubalsuotos—Stil- 
sono rezoliucija gavo 25 balsus, o anų 
keturių narių—64—trockistai su keliais 
(ne visais) socialistais pakilo ir išėjo iš 
konferencijos.

Išėję, trockistai paskelbė savo organe, 
būk “komunistai suskaldė konferenci- 
ją!”

Kaip tą pavadinti? Politiniu banditiz
mu? Rodosi, tai dar peršvelnu.

Svarbu, kaip į tai reaguos socialistų 
organai. Mums rodosi, tokia padėtis nie
ku būdu netoleruotina. Nepaisant, kaip 
mes norime bendro darbo, negalime su
tikti, kad iš anksto pasirengufei grupe
lė žmonių, atėjusi į konferencijas jas 
bjaurotų.

Prieš kelis metus tie patys trockistai 
savo organe buvo Amerikos Lietuvių 
Kongresą pasmerkę. Paskui, kai jie at
ėjo “ant burdo” pas socialistus, jie ir vėl, 
pasivadinę socialistais, bandė patapti 
“bendro darbo šalininkais.” Mes niekad 
jais netikėjome. Mes visuomet sakėme, 
kad jie čia ateina tik ardyti to, kas iki 
šiol buvo sukurta.

Pereito sekmadienio trockistų elgęsis 
Brooklyne tą pilniausiai patvirtina.

Kiek tai liečia juos, mes, žinoma, ga
lime tik pasidžiaugti, kad trockistai ei
na laukan. Bet mums svarbu, kaip į tai 
žiūri tie laikraščiai, kurie iki šiol Ame
rikos Lietuvių Kongresą rėmė.

Reikia būti atviriems ir pasakyti, ar 
bile kuri pusė gali užgirti tokius žy
gius, kokius naudojo trockistai ir keli 
socialistai Brooklyno konferencijoj?

Bendras darbas Lietuvos klausimu 
reikalingas, bet jiš/turi turėti tam tikras 
ribas, tam tikrą dorą, tam tikras tai
sykles. Kurie t$ ardo, kurie atėjo į 
Kongresą draskylno tikslais, tie nepri
valo gauti jokios paramos pažangiojoj 
visuomenėj!
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Ispanijoje Žuvo Vilniaus Krašto Lietuvis

Amerikos Lietuvių Kongresas ir 
Jo Ateitis

Kai kurie vėlesnieji Amerikos Lietu
vių Kongrese pasireiškimai reikalingi 
greito išaiškinimo ir, jei galima, sude
rinimo.

Andai įvyko Cambridge’iuj ALK kon
ferencija. Ji buvo didelė ir graži. Kon
ferencija instruktavo rezoliucijų komisi
jų pagaminti rezoliuciją dėl glaudesnio 
susitarimo tos spaudos, kuri pritaria 
Kongresui. Kai komisija paskaitė savo 
rezoliuciją, konferencijos delegatai ja 
nepasitenkino. Ji, delegatų nuomone, ne
buvusi užtenkamai konkreti. Todėl kon
ferencija įpareigojo komisiją rezoliuciją 
pagerinti ir paskelbti spaudoj.

Rezoliucijų komisija, savo ruožtu, pa
liko vienam nariui rezoliuciją pagerin
ti ir pasiųsti spaudai. Šis narys įdėjo į 
rezoliuciją dalyką, kuris skelbia, kad 
konferencija

“mato reikalą atkreipti savo balsą į 
tuos laikraščius, kurie bendradarbiauja 
Amerikos Liet. Kongreso veikloj, kad 
švelnintų savo neapgalvotus puolimus 
ant Sovietų Sąjungos, kaipo stipriausios 
pasaulyj spėkos, palaikyme pasaulinės 
taikos ir kovotojos už mažųjų tautų ne
priklausomybes ir visų demokratinių ša
lių sandarbininkės. Ta spauda, kuri ban
do neatlaidžiai pulti Sovietų Sąjungą, 
prisideda prie silpninimo Amerikos Liet. 
Kongreso veiklos ir abelnai demokrati
nio veikimo tarpe Amerikos lietuvių/’

Dėl kalbamos rezoliucijos mes jau sa
vo nuomonę pareiškėm. Mes sakėm, kad 
rezoliucijų komisija arba jos narys ne
turėjo Įdėti rezoliucijon to pareiškimo, 
jei konferencija neįgaliojo. Bendrai, mes 
manėme ir manome, kad tokiose konfe
rencijose, kur dalyvauja visokių politi
nių pažiūrų žmonės,, visos rezoliucijos 
turi būti priimtos ant vietos ir jos tu
rėtų būti priimtos vienbalsiai. O jei ne 
—nepriimti nei jokios rezoliucijos tuo 
klausimu, kuris Kongreso dalyvius ski
ria.

Principe — mes su tuo rezoliucijoj po
sakiu sutinkame šimtu nuošimčių. Vei
kiausiai ir pati konferencija būtų vien
balsiai su rezoliucijos turiniu sutikusi, 
jei rezoliucija būtų buvusi ten skaityta, 
kaip ji paskelbta.

Mes ir, mūsų nuomone, kiekvienas 
protaująs žmogus, kuriam rūpi demo
kratijos ir taikos išlaikymas, puikiai ži
nome, kad šiandien pasauline plotme 
prieš fašizmą, už taiką pasekmingai ko
voti negalima, jei į tą kovą nebus įtrauk
ta Sovietų Sąjunga, jei buržuaziniai de
mokratiniai kraštai nebendradarbiaus su 
socialistine demokratija — Sovietų Są
junga.

Mes taipgi žinome, kad kiekvienam 
krašte, kur nuoširdžiai norima kovoti 
prieš fašizmą, už demokratiją, pasek
minga kova negalima, jei j on nebus 
įtraukta to krašto komunistinis judėji
mas.

Šis dalykas aiškus. Jis turi būti aiškus 
kiekvienam, kuriam rūpi demokratija.

Tačiau, kaip mes sakėme, sutikimas 
principe vienas dalykas, o į rezoliuciją 
įdėjimas—kitas. Gali rezoliucijon įdėti 
geriausį dalyką, bet jei jis bus 'įdėtas 
nekorektiškąi, jis gali pridaryti daugiau 
žalos, negu naudis. Tą turi gerai įsitė-' 
myti kiekvienas. Tą turi įsitėmyti Bos
tono apielinkės draugai.

Paminėtoji rezoliucija, nors jinai ne- 
' įvardino nei vieno laikraščio, davė pa
mato “Naujienoms” parašyti insinuacijų

Per Ebro kautynes su puo
lančiais fašistais 1938 m. rug
sėjo mėn. 20-25 del. ties kai
mu Carbera, netoli Gandesos, 
nuo paleistos priešo mortiros 
skeveldros į krūtinę, buvo sun
kiai sužeistas ir nebeatgavęs 
sąmonės mirė karžygiška lais
vės kovotojo mirtimi lietuvis 
Mikolas Vileita, eidamas 35 
divizijos 13 brig. 4 bat. 1 
ševčenko vardor kuopos ryši
ninko pareigas. Apie jo mirtį 
tvirtina ką tik Paryžiun at
vykęs evakuotas tos pačios kuo
pos kareivis, kuris savo aki-, 
mis matė paskutines kovotojo 
gyvenimo minutes.

Aš, kaipo buvęs tos pačios 
kuopos kareivis ir geraų susi
pažinę su žuvusio draugo gy
venimu ir jo tvirtu pasirįžimu 
kovoti už Ispanijos šalies liau
dies reikalus ir viso pasaulio 
darbo žmonių taikų tarpusavį 
sugyvenimą, noriu apie Vilei- 
tos gyvenimą ir, kovą tarti ke
letą žodžių, gi vėliau, kas jį 
pažįsta iš emigracinio gyve
nimo Argentinoje, kur jis gy
veno prieš atvažiuosiant į Is
paniją, teparašo ką plačiau.

Mikolas Vileita buvo kilęs 
iš Vilniaus krašto neturtingų 
valstiečių šeimos. Nuo pat 
mažens jau susidūrė su skur
džių kaimo varguolių gyveni
mu. Jo šeima, dėl didelės 
lenkų fašistinės valdžios prie
spaudos, nekartą pritrūkdavo 
duonos. Jaunas Mikolas tu
rėdavo eiti ganyti svetimų tur
tingų ūkininkų galvijų. Pa
augęs, kiek daugiau subren
dęs, vargų naštos slegiamas, 
bet turėdamas tvirtą norą gy
venti ir matyti daug žmoniš
kesnį gyvenimą, atsivėrus pla
čiai emigracijai į užjūrio vals
tybes, per didelius sunkumus 
jis atvyko Argentinon, kad 
pagelbėjus vargo prispaus
tiems tėvams, Ypač visada 
rūpindavosi sena savo močiu
te.

Susidūręs su lietuvių kolo
nija, kurioje yra gana plačiai 
išsišakojęs progresyvis darbo 
žmonių judėjimas, Mikolas 
įstojo į liaudies teatro draugi
ją. Taip pat gerai žinoda
mas, kokį vaidmenį vaidina 
darbo žmonių būklės pagerini
me Komunistų Partija, įstojo 
ir į ją, kurioje atlikdavo są
žiningai visas pareigas, kurios 
tik būdavo neišvengiamai rei
kalingos kiekvienam apsišvie
tusiam ir susipratusiam darbi
ninkui. Jis ypač įvertindavo 
pažangią darbininkų spaudą, 
ragindamas savo draugus ją 
remti, kad būti visais atžvil
giais kultūringu. Mėgdavo 
sportą, nė vienos' didesnės 
futbolo rungtynes jo gyvena
mose Buenos Airėse nepraei
davo be jo’ žvilgsnių ir iš
vadų. Nestokuodavo jam ir 
draugų sportininkų, su kuriais 
atliekamu laiku palaikydavo 
glaudžius santikius, kurie, 
kaip gražiai augalotą vyrą, 
draugystėje labai įvertindavo.

Suliepsnojus karo gaisyams^ 

demokratiškoje liaudies Ispa
nijoje, Mikolas Vileita pats 
pirmas išgirdo jaunos respu
blikos pavojaus šauksmus 
prieš puolančius užsienio in- 
terventų intriguojamus ir pa
laikomus fašistus, žengiančius 
pasmaugti sunkiai iškovotas 
liaudies gyvenimo teises. Pro
gai pasitaikius, nieko ypatin
go nelaukdamas, kartu su gru
pe lietuvių argentiniečių jis 
pribuvo Ispanijon atiduoti tą, 
ką turi ir kas jam yra bran
giausia.

Pirma mano su juo pažm?, 
tis buvo Ispanijoje mažame 
kaimelyj, kuriame stovėjo 
tarptautinė 13 internacionali
nė Dombrqvskio brigada, ku
rioje tuo laiku daug lietuvių 
radosi, kurie mokėdavo kuo- 
gražiausiai sugyventi su len
kais ir tuo laiku įrodyti darbo 
žmonių priešams šovinistams, 
kad lenkas ir lietuvis garbin
goje kovoje gali viename ap
kase sėdėti ir turėti vienoda 
tikslą.

Fronte drg. Vileita buvo 
vienas iš narsiausių. Kur tik 
pavojingiausias žygis žengti 
prie priešų apkasų, jį visuo
met kuopos vadas pasisteng
davo pasiųsti kitų kareivių 
priešakiu, gerai žinodamas, 
kad šiuo lietuviu galima drą
siai visur pasitikėti.

Estremadūros fronte per 
mūsų ataką ant gerai įsitvir
tinusio kalne priešo, kuris 
smarkiai buvo sumuštas, Mi
kolas Vileita buvo peršautas 
per koją. Po kiek ilgesnio 
pasigydymo vėl sugrįžo fron- 
tan, kur vėl praleido kovoje 
daug sunkių mūšių. Ypač 
respublikos kariuomenė per
gyveno tragiškiausias kovas 
per didelę fašistų ofensyvą 
Argonijoje, vien dėl to, kad 
daug išdavikų radosi atsako- 
mingose karo vietose, prieš 
kuriuos Vileita, kaipo tikras 
proletaras, nesibijodavo tarti 
teisingą žodį. Išdavikai buvo 
sugaudyti ir perduoti karo 
teismams, po to demokratiškos 
kariuomenės jėgos gerokai su
stiprėjo.

Būdavo tokių- atsitikimų 
fronte, kada padėtis kovos 
jausdavosi silpnesnė, kovoto
jas Vileita mažai kreipdavo 
domės ant pavojaus gyvybei. 
Nors kiekvieną sekundą gali
ma kristi nuo taiklios priešo 
kulkos, jis mėgdavo prislink- 
ti prie pat pavojingiausios 
vietos ir ten' šį tą nuveikti. 
Stovėjome prie pirmųjų fron
to linijų Katalonijos fronte, 
gražioje gamtos apdovanotoje 
vietoje, kur apačioje prie upės 
radosi gražūs sodadaržiai/ pil
ni vaisių, o tuo laiku pas mus 
stokuodavo maisto. Vileita, 
nežiūrint, kad dar nesutemo, 
drąsiai prislinkdavo prie vai
singų medžių ir ten įlipęs pri- 
siraškydavo sultingų vaisių, 
ne tik sau, bet ir kitiems. 
Perspėdavau nekartą jį nuo 
tokių darbų, jis gi man pri
pildavo rieškučias atneštų vai

sių, sakydamas, “dievo dova
na” vistiek pages. Liuosesniu 
laiku labai įdomaudavęs pri
siųsta draugų amerikiečių 
spauda, kaip “Laisve,” “Liau
dies Balsu” ir kitais darbinin
kiškais lietuvių laikraščiais; 
norėdavo daug ką savo laik
raščiams parašyti, bet skųs
davosi, kad rašyboje mažai 
turi patyrimo. Taip pat la
bai laukdavo laiškų iš vargo 
motinos, kuri drebančia ranka 
paprastais kaimo lietuvės žo
džiais aprašydavo, kaip sun
kiai einas gyventi. Net savo 
laiške sūnui į Ispaniją įterp
davo, kiek turi namuose par
šiukų, vištų, kiek prikasė bul
vių. Nei žodžio neparašyda
vo apverkdama sūnaus sunkią 
dalį, bet, suprasdama tikrąjį 
savo sūnaus kovos kelią, pa
linkėdavo geriausios laimės 
kare. Šie jos žodžiai kokiems 
tai Vilniaus krašto šlechtoms 
nepatikdavo, juos bjauriai už
tepdavo. žvilgterėjus į tos 
vargo moteries laišką, ašaros 
žmogui birdavo iš akių. Verks 
moteris sužinojus apie savo 
sūnaus įnirtį, kurį taip mylėjo 
ir laukė užtarnautos pagelbos 
iš jo. Bet galima tvirtai ma
nyti, kad ši kritusio karžygiš
koje kovoje sūnaus motina su
pras tą didį žmonijos idealą, 
sprendžiama tragiškoje kovo
je tokioje pat vargų nukan
kintoje Ispanijoje su. karšta 
viltimi laimingo rytojaus, kur 
šimtų tūkstančių tokių pat 
motinų, dukterų ir sūnų ne-* 
kaltas kraujas liejasi.

Brangus karžygi, drauge 
Mikolai, ilsėkis nekaltu krau
ju aplaistytoje Ispanijos kal
nuotoje žemelėje, kaip ilsisi 
milijonai kritusių laisvės kar
žygių drauge su mūsų tautie
čiais lietuviais, atidavusių sa
vo brangiausią turtą—gyvybę.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Man ve kas labai neaišku. 
Pereito lapkričio rinkimuose 
ant republikonų partijos tikie- 
to į gubernatorius kandida
tavo ponas Thomas Dewey. 
13et metai atgal jis buvo iš
rinktas į New Yorko prokuro
rą. Dabar žiūriu, kad jis vėl 
skelbiasi prokuroru. Kame 
dalykas? Ar jis vėl buvo ton 
vieton išrinktas ?

Brooklynietis.
a ATSAKYMAS

Jūs manote, ką d ponas 
Dewey rezignavo iš prokuroro 
vietos, kandidatuodamas į gu
bernatoriaus vietą. Bet jis 
nerezignavo. Įstatymai to ne
reikalauja.

Vadinasi, Dewey prakišę 
rinkimus į gubernatoriaus vie
tą, bet pasiliko New Yorko 
pavieto prokuroru.

,—o—
. Pastaba Visiems

Visi, kurie norite, kad šia
me skyriuje būtų į jūsų klau
simus atsakyta, rašykite klau
simus aiškiai, be jokių man-

Japonija Vėl Šaukia
1 Chiniją Taikytis

Shanghai, Chinija. — 
“Prezidentas” japonų įkur
tos “chinų valdžios” Nan- 
kinge, Wen Tsung-yao at
sišaukė į tikrąją Chinijos 
valdžią, kad taikytųsi su 
Japonija, nors dar japonai 
neįkėlė kojos į devynias di
džias Chinijos provincijas. 
—Bet tai iš tikro pasiūly
mas pačios Japonijos val
džios,. tik per savo chiniš- 
ką pastumdėlį Wen Tsung- 
yao.

Japonija nesenai ragino 
Chinija taikytis šitokiomis 
sąlygomis:

Japonai ir toliau palaikys 
savo kariuomenę strategi
nėse vietose Chinijoj prieš 
“komunistus;” Chinija tu- 

! rėš prisidėt prie Japoni
jos-V o k i e tijęs-Italijos su
tarties prieš “Komunistų 
Internacionalą” (tai prieš 
Sovietus) ir duot japonam 
įvairias biznio lengvatas 
Chinijoj.

Senato Komisija Pataria 
Užgiri Franką Murphy

Washington. — Senato 
teisių pagelbinė komisija 
patarė pilnai komisijai už- 
girt kaipo naują teisingu
mo ministerį (generalį pro
kurorą) Franką Murphy, 
kurį prezidentas Roosevel- 
tas paskyrė į tą vietą.—F. 
Murphy nesenai buvo Mi- 
chigano gubernatorius.

CHAMBERLAINO “AR
BATĖLĖ” PAS FRANCI- 

JO$ PREMJERĄ ,

Paryžius. — Važiu oda- 
mas į Romą, Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham
berlain staptelėjo Paryžiu
je pas Franci jos premjerą 
Daladiera. v

Pranešama, jog Daladier 
prašė Chamberlainą perkal
bėt Mussolinį mažint Ita
lijos reikalavimus, stato
mus Fra nei j ai.

Laukdami, kad jūsų pradėtas 
žygis bus pergalėje baigtas, 
milijonai stos naujų kovoto
jų tęsti pradėtą kovą.

Nebus jums didesnio pamin
klo, kaip vykdymas jūsų ide
alo. E. L.

1938-XII-27.

drybių ir sieksninių išvedžio
jimų. Pastatykime klausimą 
suprantamai. Kartais drau
gas visą klausimą paskandina 
keliuose puslapiuose rašto ir 
tu žmogus, kad nori, jį su
prask, susimedžiok. Dar sykį: 
rašykite trumpai, aiškiai.

Taip pat turite redakcijos 
žiniai sykiu prisiųsti savo pa
vardę ir adresą. Dėl spausdi
nimo laikraštyje po klausimu 
galite pasirašyti savo tikrą 
pavardę, slapyvardį, arba tik
tai savo vardo ir pavardės pir
mas raides. Jūsų valia.

Jeigu šių nurodymų prisi
laikysite, tai mums daug pa
lengvinsite ir į jūsų klausimus 
bus greičiau atsakyta.

Nesakome, kad į visus ir į 
kiekvieną klausimą būtinai at
sakysime. šio skyriaus vedė
jas nėra viso svieto išminčius, 
idant viską žinotų. Tačiau 
yra stengiamasi atsakyti į 
kuodaugiausia klausimų, ku
riuos tik atsakyti pajėgiame, 
arba kurių atsakymui po ran
ka turime šaltinius.
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AR ŽINAI, KAD ?- SENOVĖS “WPA” Dirbtinis Lietus Sovietuose BURTAI IR TALISMANAI
Jungtinių Valstijų sosti

nė ne visuomet buvo Wash
ington, D. C. Ji buvo Phi- 
ladelphijoj, Pa.; New Yor
ke; Yorke, Pa., ir vieną 
dieną Lancasteryj, Penn- 
sylvanijoj, 1777 metais.

Japonijai penkiolika my
lių arčiau yra New Yorkas 
negu Panamos Kanalas. 
\ Šalčiausia vieta užrekor-

simą: kas pirmutinis pra
manė tokius projektus kaip 
WPA? — devyniasdešimtas 
nuošimtis atsakytų, kad 
prezidentas R o o s e v e Itas. 
(WPA reiškia Works Prog
ress Administration, arba 
lietuviškai — Darbų Pro
greso Administracija.)

Bet faktas lieka faktu,
duota ne Sibire ar ant že- jog senovės egiptėnams bu- 
mės ašigalių (polių), bet vo žinomi dideli darbų pro- 
A f riko j.

Žmogus per 50 dienų tiek 
suvalgo, kiek jis sveria; per 
30 dienų tiek vandens išge
ria; per penkias dienas tiek 
oro įkvėpuoja, kiek pats 
sveria.

Ramusis (Pacific) Van
denynas šaltesnis negu At- 
lantikas.

“Paprasti” žmonės kal
bantieji angliškai apsieina 
su penkiais šimtais žodžių 
kasdieninėje šnekoje, o vi
dutiniai pamokyti vartoja 
ne daugiau kaip du tūksta- 
čiu ^žodžių kasdieniniuose 
pasikalbėjimuose.

Jaunutis.

jektai 5 tūkstančiai metų 
atgal, nors Egiptas buvo ir 
tebėra žemdirbvstės šalis.

Kada Egipto upė Nilas 
išsiverždavo per krantus, 
tai didelius plotus žemės 
paversdavo n e p e reinamo- 
mis klampynėmis, ir dauge- i 
lis žmonių dėl tos prięžas- f

Vokietijos naziai priėmė) Bet labiausiai už visus su 
Kolektyviuose ūkiuose jaulmyn ir dėl spaudimo per svastikinį kryžių kaip žen-Į prietarais susigyvenę yra 
vartojama šimtas dirbtinio I susisiekiamus indus trykšta : klą “arijų” veislės žmonių, jūrininkai, kurie kiekvienu

Juodžemio srityse Sovie
tuose pravesti dirbtinio 
drėkinimo bandymai davė lietaus įrengimų, kurie yra aukštyn smulkaus lietaus ’ypač vokiečių. Bet svastika momentu nėra tikri dėl gy- .
labai gerus vaisius,—rašo 
“Lietuvos, Žinios.” Toj sri- 
tyj žemės labai geros, bet 
dažnai kenčia nuo sausrų. 
Pirmiau Rusijoj būdavo tarų žemės, yra vartojama; - 
metų, kati vien dėl sausrų inžinieriaus Janšino įtaisas | Bandymai parodė, 
derlingiausi rajonai turėda-į dirbtiniam 
vo badauti.

Dabt/r Sovietų Sąjungoj i vamzdelių 
pradėta platesniais pagrin- traktorium. Iš vandens re- i 
dais vartot dirbtinu lietų, zervuaro vanduo eina

trijų rūšių: del 250 hekta-, vįjaje gų kektaru ūkiui nuo senai ^uvo ženklas kai vybės. Kai kurie tų prieta
rų, 60 hektarų ir 20 hekta-! , C ' Q11l kurių Amerikos indėnų ir rų gyvenantiems sausumoje

I let LILIU IclIIlcvo Ll. d lx LUI 1 Llb oLl , . .v, . , •rų. . , V A ikitų ne arisku tautu.Ūkini turinčiam 2S0 hok-i slurbllu’PumPa> ° 20 hekta’l t ‘ ‘.i 'Ūkiui, turinčiam ZbU hex _ v.enas siurblys_ , Japonijoj svastika, tik su |

kad

Panelės, Garbė, Pinigai, 
Skurdas, Beprotystė

Malajų salose yra nedi
delių voverų, kurios f 
graužia į kokoso riešuto 
vidurį ir tol ten gvena, kol 
išvalgo visą riešutą.

Kai kurie atsimename ty- 
ties neturėdavo ką veikti.; liuosius judamuosius pavei- 
Tad karalius Cheops, arikslus “Mykolas Strogov,” 
Khufu ir pradėjo būdavot 
piramidas, milžiniškus mū
ro paminklus, ir visus “že
mųjų” sluoksnių žmones, 
kurie neturėjo ką veikti, 
gaudė ir statė prie pirami- 
dų budavojimo. Tas pira- 
midų projektas tęsėsi net 
trisdešimts metų.

Skirtumas, tačiau, tame, 
kad Egipto piramidos nie- 

Is1" i kam nenaudingos, o daugu
ma dabartinių WPA pro
jektų yra naudingi.

—Jaunutis.

Aukštumos ir Žemumos
Aukščiausias žemės rutu

lio kalnas turi apie 9 kilo
metrus aukščio.—Kilomet
ras yra 3,280 pėdų ir 10 
colių.

Giliausia jūros vieta yra 
10 kilometrų.

Arelis, aukščiausiai le
kiantis iš visų paukščių, 
tegali iškilti tik 7 kilomet
rus į aukštį.

Į giliausios jūros dugną 
tegali nusileisti tiktai bang- 
žuvė (whale), bet papras
tai jinai nusileidžia tiktai 
pusantro kilometro.

Žmogus narūnas iki šiol 
tegalėdavo nusileisti į jūrą 
tiktai apie 300 pėdų.

Lėktuvu žmogus gali pa
kilt beveik tris kartus auk
ščiau arelio.

“Natūraliai” Margučiai

tikras 
moks-

farma

Kai kurie Pennsylvanijos 
bulvių augintojai išaugina 
įvairių snalvu, margas bul
ves, naudodami tam 
priemones, atrastas 
lininkų.

Viena paukščių
pri'e Rochesterio, 1.. x., 
duoda vištoms tokį lesalą, 
kad vištos po jo deda mar
gus, spalvuotus kiaušinius.

“KILO-ELECTRON” 
BOMBA

Iš Londono' pranešama, 
kad Anglijoj išrasta nauja 
ir smarkiausia karinė pa
degamoji bomba. Jinai pa
vadinta “Kilo-Electron.”

Ta bomba yra nedidelė, 
kad lėktuvas gali pasiimt 
iki 2,000 tokių bombų ir jo
mis pleškint priešo namus 
ir pozicijas daug smarkiau 
negu ligšiolinėmis padegan
čiomis bombomis.

Galas Sekretams?
Amerikietis atsistatydi

nęs generolas H. S. John
son rašo spaudoj apie nau
jai išrastą mažiuką, į gerą 
kišenių telpantį radio pri
imtuvą ir sykiu perduotu- 
vą. Tas radio veikia maža 
elektrine batareja abiem 
pusėm. Per jį galima gir
dėt žmonių kalbas bent už 
300 jardų, net per namų 
sienas. Per tą nykštuką 
radio tain nat galima kal
bėt, kad kiti žmonės turin
tieji priimtuvėlius girdės 
už kelių šimtų jardų.

Tad šis radijukas p’ali pa
vaduot telefoną netolimiem 
pasikalbėjimam.

Šis išradimas nejaukus 
tuomi, kad atidengs priva
čius žmonių pasikalbėjimus 
namie. Jam nereikią jokiu 
vielų orė ir jokių sujungi-' 
mų su žeme.

Kažin ar su laiku neišras 
kas ir kišeninį televiziios- 
tolimatos aparatuką? Tuo
met jau visai būtų “gud- 
bai” naminiams' sekretams.

Mykolas Strogov,” 
“Tėvas Sergijus” ir “Casa
nova.” Žymiąsias roles juo
se vaidino rusas aktorius 
Ivan Možukin. •

Dabar tas aktorius atsi
dūrė beprotnamyj Franci- 
joj. Tai iš nusiminimo, kad 
jis jau nebetiko vaidint 
garsiniuose judamuose pa
veiksluose. Jis nepajėgė tin
kamai ištart jokią svetimą 
kalbą, ir todėl neteko vie
tos kaip judžių artistas. O 
likęs bedarbiu, begaliniai 
nusiminė, rūpinosi, krimto
si, iki iš proto išėjo.

Su savo gabumais Možu
kin būtų galėjęs rast vietą 
Sovietų judžiuose; bet dėl 
kokių tai priežasčių nenorė
jo ar negalėjo persikelt į 
Sovietų šalį.

Ivan Možukin yra baigęs 
advokato mokslą senojoj 
Rusijoj, bet kaipo advoka
tas neparodė jokių gabumų, 
nelaimėjo nė vienos bylos. 
Tačiaus jis turėjo kokį-tai 
nepaprastą pritraukimą 
savo veide, ypač gražiajai 
lyčiai; jis negalėdavęs ‘apsi
ginti moterų.’ Kai jis 1912 
metais Maskvoj pasirodyda
vo kokioj byloj, tiek prigu
žėdavo merginų ir moterų, 
kad nesutilpdavo į teismo 
rūmą.

Paskui nuėjęs į judamuo
sius paveikslus jis uždirbo 
krūvas pinigų, ale buvo bai
siai išlaidus; rengė pasa
kiškai brangias puotas; da
vė svečiams valgyt tik ‘auk
siniais šaukštais, pirko 
brangiausius automobilius 
ir vasarnamius, visą liuosą 
laiką “ūžė,” iki pagaliaus, 
tapęs bedarbiu, viską baig- 
tinai prašvilpė ir pamišo.

ŽYMIAI SUMAŽĖJO MIR
TYS NUO AUTOMOBI

LIŲ NELAIMIŲ

SENOVĖS ROMA MEN
KAI PASITARNAVO 

MOKSLUI
Washington. — 134-se di

desniuose miestuose Jungti
nėse Valstijose pernai au
tomobiliais .buvo užmušta 
9,077 žmonės, o užpernai 
10,109.

Skaičiuojama, kad ištisoj 
šalyj 1938 metais automobi
lių nelaimėse žuvo visu 
penktadaliu mažiau žmonių 
negu 1937 metais.

New Yorko Universiteto 
profesorius Wm. Salant pa
rodo, kad senovės Roma vi
sai mažai teprisidėjo prie 
mokslo; sako, jog senovės 
romėnai niekino grynąjį 
mokslą.

Ko senovės Romos impe
rija pamatiniai siekė, tai 
užkariavimų ir pralobimo, 
kaip tvirtina tas profeso
rius.

ra visiškai nesuprantami.
Labiausiai jūrininkų tar- 

užrietimais į kairę pusę, iPe paplitęs prietaras, kuris 
buvo ir tebėra naudojama neša nelaimes, yra švilpavi- 

is 'mas esant jūroje. Bet dabarlietui gaminti. | kviečių derlius nuo dirbti- kajp ženklas prostitucijos,! mas esant jūroje. Bet dabar 
gvų metalinių | nio lietaus padidėjo L 'is, pak?istu vystės namu. Ižį prietarą jūrininkai jau

I Svastika buvo žinoma ry-i pradeda pajuokt. Esą koks 
tų tautoms dar pirm krikš-isenas kapitonas, norėda- 
čionių gadynės. mas ramiai išsimiegoti,

Pasaka, kad svastika ne- ėmęs ir uždraudęs švilpaut 
,šanti laimę, yra kilus Azi-; savam laive, o paskui iš to 
joj, rytų tautose, bet jinai įkilo net blogą reiškiąs žen- 

(buvo vartojama per ilgus klas. Bet Amerikos laivyne 
įamžins ir inkų ir mayų|švilpauti draudžiama ir da- 
tautose (Amerikoj), kaipo bar.

1 Kartą yra buvęs net toks 
Svastika, juodas katinas,'atsitikimas. Vieno anglų

Tinklas lengvų metalinių! nio lietaus
yra vežamas i kartus, cukrinių runkelių

i pusketvirto karto, o agur- j 
že-' kų penkis kartus.

GROŽIO IR PROTO 
KARALIENĖ

Kiek Lėšuoja Pagamini 
Didelis Judis

Anglijoj taip pat kas me
tai renkama “grožio kara
lienė.” Bet šiemet sunkiau 
bus, laimėt tą garbę, nes 
statoma nauji, nelengvi rei
kalavimai.

Norėdama būt išrinkta 
grožio karaliene, šiemet 
mergaitė turės būt ne tik 
graži, ale ir labai inteligen
tinga.

Tam tikra komisija tyri
nės žinojimą kandidačių į 
grožio karalienes. Komisija 
klaus istorijos, statys klau
simus iš einamojo gyvenimo 
ir tirs, ''ką gražuolė žino iš 
mokslo, politikos ir pieno 
sričių. Be to, mergaitė tu
rės parodyt ir tam tikrų ki
tų gabumų.

Šiemetinis obalsis anglų, 
kurie darys rinkimus gro
žio karalienės, yra šitoks: 
“Kūno grožis turi sutapt su 
dvasios grožiu.” Ž.

“Rojaus” Sala
Žemės “rojum” laikoma 

viena nedidelė sala į rytus 
nuo Australijos. Sala turi 
devynis kilometrus ploto ir 
150 gyventojų. Gamta salo
je tokia gausinga, jog kiek
vienas suaugęs žmogus turi 
dirbt ne daugiau kaip dvi 
valandas per savaitę, kad 
pilnai apsirūpint maistu.

Prisiskynei vaisių, pasi
rinkai sėklų, tai ir viskas; 
oras gi toks šiltas (bet ne 
perkarstąs), kad beveik ne
reikia drabužių, nereikią 
net priedangos galvai.

“Laukimą” Moterų Muzika
Vienoje Tongo saloje Ra

miajame Vandenyne (Paci- 
fike) “laukinės” moterys 
sudarė ypatingą orkestrą, 
be jokio muzikaliu instru
mento. Jos tik laiko kokias 
tai plokšteles prie lūpų, pu
čia į tas plokšteles, taip ir 
duoda įvairių sutartinų 
garsų muziką.

Mažai kas rimtai pagaly-jų šventovių papuošalas.
voja, kiek lėšuoja pagaminu. Svastika, juodas katii._ ,, _ _
dideli judamieji paveikslai įvairūs skaičiai ir kiti (ne-, laivo karininkas buvo pas-
sudėtingesnio tūrinio. Imsi- ya) laimę nešautieji talis-įkirtas Ramiajame (Pacifi- < 
me pavyzdžiui kad ir judį manai> kilę iš pagonų tau?’ ' ” 1 
pagamintą sulig Harvey greit prigijo krikščiony-

ko) Vandenyne salos gu
bernatorium. Būdamas “se
nas jūrų vilkas” ir laikyda
masis jūriškų padavimų, 
toje saloje uždraudęs švil
pauti. Bet tą jo draudimą

Alleno apysakos “Anthony 
Adverse.”

Kol ta apysaka buvo per-| graikų kilmės žodis ir reiš- 
dirbta, kad tiktų traukimui I įja magišką pavidalą 
judamųjų paveikslų, praėjo laimės būrimą.) 
penkeri metai. Paskui pats! 
judamųjų paveikslų gami
nimas ėmė trejus metus lai
ko, ir tai Amerikoj, kuri 
yra garsi greitai atlieka
mais dideliais darbais.

“Anthony Adverse” fil
mo je yra 785 atskiros sce
nos; veikalo vaidinime da
lyvauja 2,642 aktoriai, tarp 
jų ir garsusis Frederic 
March.

Šio judžio veiksmai vyks
ta trijose pasaulio dalyse.— 
Europoje, Afrikoje ir ame; 
rikinėje Kubos saloje. Vien 
tik filmos medžiaga-negaty- 
vas lėšavo 40 tūkstančių 
dolerių.

Kol buvo prisiruošta pra
dėt veikalą garsiniai foto- 
grafuot, praėjo 1085 die
nos ; patvs fotografavimo 
darbai užėmė 190 dienų ir 
48 naktis. . Vaizdavimui 
įvairių apystovų buvo pa
gaminta 131-na didelė de
koracija tūlos dekoracijos 
paveiksluoja 
tus.

Šiai filmai pagamint net niais 
didžioji Warner Brolių trukdydavo 
kompanija išleido 60 pro- gal todėl ir bus atsiradęs |sasjo gyvenimas, 
centų viso savo kapitalo. Ne toks prietaras, 
dyvai, jog kai filmą buvo Kiti mano, 
užbaigta, tai savininkai ją kely arklio pasagos (patka- 

su- vos) su vinimis teikia lai
mę. Šis dalykas galima aiš
kinti visai paprastai. Jei ei
damas jos nepastebėsi, gali 
ant jos užlipti ir susižeisti; 
iš to ir kyla nelaimė, gi pa
stebėsi — pasisaugosi.

Karo metu buvo paplitu
si “laiškų-grandinė.” Pagal 
vienų įsitikinimus, ta gran
dinė turinti apeiti tris kar
tus aplink, pasaulį, o pagal 
kitus, vienas laiškas turi 
būt nukopijuotas ir pasiųs
tas 9 ar 10 asmenų, kurių 
kiekvienas vėl siunčia 9 ar 
10; ir taip be galo.

Tokios “laiškų grandi
nės” pasaulinio karo laiku 
ateidavo iš Amerikos kovo
jantiems Francijoj ameri
kiečiams. Kodėl-? Gal ame
rikiečiai taip daug siunti
nėjo laiškų tam, kad paro
džius saVo prisirišimą esan
tiems fronte.

se.
(Talismanas yra arabų-

ar
Įsulaužę du neblaivūs jūrei- 

Viduriniais amžiais dau-jViai, kurie po to bijodami 
bausmės paprastu laiveliu 
išplaukę vandenynan ir vos 
nežuvę. Gubernatoriui buvo 
įsakyta pasiaiškinti, bet šis 
pabijojęs karo teismo nusi
žudė.

Krikštijant laivus į pry- 
šakį yra sudaužoma bonka 
šampano. Ir jei daužiau t 
bonka nesutrūksta, tą laivą 
laukiąs paslaptingas liki
mas. Šis paprotys ir prieta
ras pradžią gavo iš garsių 
senovės jūrininkų finikie
čių.

Kol dar orlaivininkystėj 
nebuvo žinomas parašiutas, 
žmonės manė, jog krintant 
iš didelės aukštumos mirš
tama gražia ir lengva mir
timi, nes staigus kritimas 
atimąs sąmonę. Bet atsira
dus parašiutams, ši svajo
nė ir kartu prietaras turėjo 
išnykt, kadangi orlaivinin- 
kai įrodė, kad ir tūkstan
čius jardų nukritus galvoji
mas liekasi visai sveikas.

Taip pat be pagrindo yra 
įsitikinimas, kad skęstan-

gėlis organizacijų turėdavo 
savus talismanus, kurie jas 
saugodavę nuo visų blogy
bių. Pav., jei norima turėt 
gerą nuotaiką ar pavergt 
kitų asmenų širdis, tereikia 
žvilgtelėt į besišypsančios 
mergaitės stovylėlę.

Prietarai, kurie liečia 
skaičius, turi įvairiausių 
aiškinimų.

Septyni visais laikais bu
vo laikomas laimingu skai
čiumi,- gi trylika, priešin
gai, — neša nelaimes. Kai 
kas aiškina septynių laimę 
tuo, kad Biblijoj, rašoma, 
jog pasaulis “buvęs sukur
tas ir pašventintas per 7 
dienas.”

Kodėl penktadienis laiko
ma nelaiminga diena pra
dėti kelionei, sunku išaiš
kinti dabar, kai susisieki
mas yra be galo ištobulėjęs. 
Praeityje, kai patogiausia 
susisiekimo priemonė buvo

ištisus mies-> karieta ir kelionės tęsdavosi 
ištisas savaites, penktadie- 

pradėtas keliones
> sekmadieniai ;ičiam pro akis prabėgąs vi-

apdraudė (inšiurino) 
mai pusšešto miliono dole
rių.

Galų gale, tačiau, šią ju- 
džių veikalas ne tik apsi
mokėjo, bet davė gero pelno 
Warner Broliams. ,.

•'‘Anthony Adverse-” apy
saka anglų kalboj buvo iš
leista trijuose milionuose 
egzempliorių ir išversta į 
kitas žymias kalbas, ir ją 
bus perskaitę jau kokie 50

Patyrę apič tą savotišką milionų žmonių, 
orkestrą, keleiviai pranešė 
“civilizuotam” pasauliui, ir 
“laukinių” moterų orkes
tras buvo pakviestas į Aus
tralijos teatrus. Jų gi mu
zika taip patiko klauso- 
vams, kad tų moterų orkes
tras paskui buvo pasamdy
tas griežt. per radio. Tada 
jų muzika buvo paskleista 
radio bangomis ir į kitas 
šalis.

NAZIAI NUBAUDĖ 170 
KUNIGŲ Už MALDAS

Berlin. —I Naziai pasku
tiniu laiku išvijo 130 pro- 
testonų kunigų iš bažny
čių ir keturioms dešimtims 
uždraudė sakyt pamokslus. 
Tai todėl, kad tie kunigai 
ragino parapijomis melstis 
už taikų.

Kiti mano, jog radimas

j

Taip daugelį amžių vyra
vę įvairūs burtai, žmonijai 
kultūrėjant, darosi papras
ti ir neįdomūs, ir todėl 
smarkiai nyksta. L. Ū.

Vaistai nuo Tinginystės
Keli žymūs gydytojai Eu

ropoj atrado, jog dažniau
sia tingi tie žmonės, kuriem 
trūksta vitamino C.

Tingėjimo ligoniams jie 
davė vitamino C tabletes, 
taip pat vaisius ir daržoves, 
turinčius daugiausia šio vi
tamino, ir tvirtina, kad tai 
sėkmingas gydymas, 
tinginiams per kiek 
įvalias vitamino C, 
pasidarą darbštesni,
pasiryžę ir pasiekią to, ką 
pirmiaus bijoję ir pradėt, 
sako tie daktarai.

Be kitų vaisių ir daržo
vių, daug vitamino C turi 
burokai, lemonai ir Grin
džiai.

Davus 
laiko 

tai jie 
labiau

• . *

J
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Kaip Yra su Įvažiavimu į Ameriką?
Dėlei šiandieninių rasinių ir 

tikėjimiškų persekiojimų immi- 
gracija į Jungt. Valstijas yra 
labai gyvu klausimu.

Kaip ten nebūt, bet kvotos 
suvaržymai vis pilnai veikia. 
Aprūpinimas, jog norintis at-! 
vykti turi patenkinti Amerikos' 
konsulą apie netapimą visuo
meniškos sunkenj'bės, po įleidi
mo į Junjrt. Valstijas vis su
laiko žmones—fi u o ątvažiavimo. , 

Fiskališkais metais, baigiant 
birželio 30 d., 1938 m., 67,895' 
immigrantai buvo įleisti į Jun
gtines Valstijas, bet tik 42,494 Į 
naujai atvykę buvo kvotiniai 
immigrantai, kitais žodžiais,1 
28% iš 153,774 pilnos metinės 1 
kvotos, buvo suvartota 1938 m.

Sulyginus su ką tik užsibai
gusiais šešiais metais, įleidimai 
iš beveik kiekvienos Europos 
šalies pasididino, bet didžiuma 
naujos immigracijos yra iš Vo
kietijos ir Austrijos, kurių kvo
tos į vieną sujungtos, ir iš Len
kijos, Italijos ir Čekoslovaki
jos; 17,868 immigrantai atvyko 
iš Vokietijos ir Austrijos 1938 
m.

4,218 iš Lenkijos.
3,428 iš Italijos.
2,853 iš Čekoslovakijos.
Pagal tautas tai 19,736 buvo 

žydai, 8,383 italai, 7,743 vokie
čiai, 5,723 anglai, 3,332 airi- 
šiai, 2,478 škotai, 2,344 slova
kai,. 1,972 skandinavai, 857 is- 
panai-amerikiečiai, 547 ispanai, 
934 vengrai, 666 rusai ir tt.

Kvotos paveikslas . smarkiai 
pasimainė nuo liepos 1 d., 1938 
m. kaslink progų išgavimui im
migracijos vizų.

Šita permaina neliečiai apli- 
kantus, kurie reikalauja pirmos Į 
pirmenybės kvotoje (tėvus iri 
vyrus apsivedimu, kuris apsive- 
dimas įvyko po liepos 1 d.,! 
1932, Amerikos piliečių 21 m.| 
ir daugiaus) arba tuos, kurie; 
prašo antros pirmenybės kvo
tos vizų (žmonos ir neištekėję! 
nepilnamečiai vaikai ateivių,! 
kurie legališkai įleisti į Jungt.: 
Valstijas nuolatiniui apsigyve
nimui). Net ir šie turi prista
tyti tinkamą prirodymą, jog 
niekad netaps visuomeniškoms 
sunkenybėms, ir kad sutinka su 
kitais Jungt. Valst. immigraci-! 
jos įstatymo reikalavimais, ir 
tt., kad liuosi nuo kūniškų ir 
protiškų trūkumų, kad esą 
žmonės gero morališko būdo, ir 
nepriguli prie grupių, įstatymų 
sulaikytų, dėl politiškų, ekono
miškų ir kitų priežasčių, ir kas
link išgavimo vietos kvotoje, 
jie neturės .keblumų.

Aplikantai su reikalingais do
kumentais ir kurie pilnai sutin
ka su immigracijos įstatymo 
reikalavimais retai turi ilgai 
laukti dėl jų pirmenybės kvotos 
vizų.

Ne-kvotinės kvotos immigran
tai jau kitame padėjime. Apli
kacijos dėl reguliariškų immi
gracijos vizų apsėmė Amerikos 
konsulatus keliose Europos ša
lyse. Nekvotinės kvotos apli
kantai priskaityti prie Vokieti
jos kvotos, randa, kad jie turi 
laukti net nuo 18 mėnesių iki 2 
metų, arba net ir ilgiaus dėl 
immigracijos vizų, ir tie pri
skaityti prie Lenkijos kvotos 
turi laukti nuo 16 iki 18 mėne
sių. Net ilgesnis laikas nepir- 
menybės kvotos aplikantams 
egzistuoja Vengrijoj, Rumuni
joj, Jugoslavijoj, Graikijoj, Is
panijoj, Syrijoj, Turkijoj ir Al
banijoj.

Raportas sako, jog vizos-ap- 
likantams Vengrijoj įsakyta, 
kad turi laukti nuo 6 iki 10 me
tų, aplikantai turi laukti dvie- 
jus metus išgauti vizą Ruma-: 
nijoj, ir ’ Jugoslavijoj. Ir tas 
pats su čechoslovakija. Beveik 
pilnas kvotos skaitlius atvyko 
iš Čekoslovakijos pereitais fis
kališkais metais — 2,835 atva
žiavo, o tos šalies kvota yra 2,- 
874. Bet dėlei šiandienos įvy
kių Čekoslovakijoj jos kvota

pilna ir labai daug žmonių lau
kia. •

Šiuom laiku, daug Jungt. Val
stijų gyventojų nori parsitrau
kti giminių arba draugų iš Eu
ropos šalių.

Su parsitraukimu giminių ar
ba pažįstamų, nuo visų pusių 
girdim daug visokių sunkumų 
ir suvaržymų, o jau nekalbant 
apie pačių žmonių rūpesnį.

Jeigu žmonės tik apsipažintų 
su immigracijos įstatymo aprū
pinimais, ir žinotų ką daryti, 
tai sutaupytų daug pinigų ir 
prašalintų daug rūpesčio.

Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth Ave., 
New York City, N. Y. pagami
no knygutę anglu kalboje, var

Dar Žodis apie Vyt. Zablacko Maršrutą 
Connecticut Valstijoj 

______  s-----------------------------------------

iškilo Lietuvių Draugijų Sąry
šyje. Kas juos pagimdė?

Sekmadienį, Hartfordo or
ganizacijom susipynė kitas 
svarbus parengimas. Jie pa- 

jtys reikalaus kitos dienos. Jei 
, gaus, tai rengs prakalbas 22 
Į d. sausio. Jie apie tai patys 
' praneš.

Kolonijose šias prakalbas 
draugai praveskite didžiausio
mis iš visų, nes šios prakalbos 
lai būna LLD pradžia vajaus 
mūsų valstijoje.

V. J. Valaitis,
ALDLD III Apskr. Sekr.

A.L.D.L.D. REIKALAI Wilkes-Barre, Pa.

šis jaunuolis užinteresuos ne 
vieną sukietėjusį lietuvį, ku
riam gal dar neatėjo į galvą, 
kad Ispanijos demokratijos 
laimėjimas bus sykiu ir Lie
tuvos demokratiniu žmonių 
laimėjimas. Gal dėl to visos 
Connecticut valstijos koloni
jos, kuriom skirta dienos dėl 
prakalbų, jas rengia. Štai 
jos:

Pirmadienį, 16 d. sausio, 
Lietuvių Svetainėj, 407 Lafa
yette St., Bridgeport, Conn., 
7:30 vai. vakaro. >

Antradienį, 17 d. sausio, 
Lietuvių Svetainėj, 243 Front 
St., New Haven, 7 :30 vai. va
kare.

Trečiadienį, 18 d. sausio, 
Venta Svetainėj, 103 Green 
St., Waterbury, 7:30 vai. va
kare.

Ketvirtadienį, 19 d. sausio, 
Lietuvių Svetainėj, 125 Beech
wood Ave., 7:30 vai. vakare. 
(Kokiame mieste? — Red.) 
Čia Vytautas kalbės lietuvių 
ir anglų kalbose, nes sykiu 
bus rodoma judžiai iš Ispani
jos kovų ir publika susidės 
iš įvairių tautų.

Penktadienį, 20 d. sausio, 
Lietuvių Svetainėj, 354 Park 
St., New Britain, 7 :30 vai. va
kare. Čia kalbės ir vietos 
draugai apie skandalus, kurie

Atydai ALDLD 6-to Apskričio 
Kuopų

Gerbiami draugai, 
kuopų komitetai:

Šiuomi kreipiuosi į jus su 
prašymu, kad naujai išrinkti 
kuopų sekretoriai apskričio 
komitetui priduotumėte savo 
antrašus.

Apskričio komitetas nori 
turėti kuotampriausius ryšius 
su kuopų komitetais, kad mū
sų darbuotėj neįvyktų kokie 
nesusipratimai bei sukliuvi- 
mai. Todėl, draugai, per
skaitę šį atsišaukimėlį, išpildy- 
kite apskričio organizatoriaus 
prašymą, priduokite savo ant
rašus.

Apskričio Komiteto Antrašai

Organizatorius, V. J. Jack- 
son, Box 105, Gibbstown, N. J.

Sekretorius, J. Smith, 5809 
N. Fairhill St., Philadelphia, 
Pa.

Senas Vincas,.
VI Apskr. Org.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spauddš darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos j lietuvių ir iš/lietu- 
vių į anglų.

das “How to Bring Alien Rela
tives and Friends Into the 
United States.”

Knygutė smulkmeniškai pra
neša apie visą procedūrą, ką 
Amerikos pilietis arba gyvento
jas gali daryti, kad parsitrauk
ti jo kraujo-gimines arba drau- 

Igus, kas nuo jo reikalaujama, 
koki dokumentai nuo jo reika
laujami, ir kaip pagaminti už
laikymo afidei vitus.

Knygutė taipgi praneša, kaip 
; ateiviai, kurie gali reikalauti 
i nekvotinės arba pirmenybės 
kvotos vizų gali legalizuoti jų 

I buvimą Amerikoj. Ir aprašo 
apie išegzaminavimą prie Ka
nados rubežiaus.

Devynių puslapių knygute, 
anglų kalboje, bus pasiųsta ant 

j pareikalavimo. Su prašymu 
prašoma pasiųsti 10 centų už 
atspausdinimo išlaidas.

F. L. I. S.

“Professor Mamlock’’ Jau Čia

Sausio 17-tą dieną čia bus 
rodomas labai įdomus pa
veikslas iš Sovietų Sąjungos, 
čia bus rodoma, kaip Vokieti
jos naziai žiauriausiai perse
kioja žydus, katalikus ir ki
tas tautines mažumas, kurios 
tik ne su Hitleriu, nepritaria 
hitlerizmui. Paveikslas “Pro
fessor Mamlock” bus rodomas 
Buttonwood ’e, Butto n w o o d 
Theater. Pradžia 2 vai. dieną. 
Nuo 2-ros vai. iki 6-tos įžanga 
tik 25c, nuo 6 iki 11, 40c.

Vietos ir apielinkės lietu
viai, pasinaudokit šia proga, 
nepraleiskit nematę. J. T. V.

Cleveland. Ohio
CORLETTE APIELINKĖJ

šios apielinkės lietuviai dar
bininkai visuomet moka su
gyventi draugiškai ir visi įver
tina darbininkiškų organizaci
jų svarbą. Kaip visuomet, 
taip ir praeitais metais cor- 
lettiečiai matė reikalą savo 
klasės reikalus remti. Čia 
darbuotojai sutartinai dar
buojasi dėl darbininkiškų or
ganizacijų palaikymo, del ap- 
švietos ir savo klasės geres
nės ateities. Tame darbe jie 
turi pritarimo ir simpatiją. 
Kuopų parengimai su maža

Jungtinių Valstijų kongreso nariai prisaikinami

išimčia būna pasekmingi. Už 
tai corlettiečiai verti pagyri
mo ir pagerbimo.

Sausio 6 d. įvyko skaitlin
gas LLD 57 kp. susirinkimas 
Lenkų Kliubo svetainėj, 4015 
E. 141st St. Pagirtina, kad 
šiame susirinkime visi nariai 
ėmė dalyvumą kuopos ir visos 
organizacijos reikaluose. Kuo
pos valdyba išdavė raportą. 
Susirinkimas valdybos tvarką 
ir sėkmingą darbą pagyrė ir 
visus raportus vienbalsiai pri
ėmė.

Kuopa nutarė už draugą A. 
Banelį užmokėti narines duo
kles, todėl, kad jis mašinos 
sužeistas ir jau virš dešimties 
metų negali dirbti.

Kuopa išrinko delegatus į 
LLD 15-to apskričio konferen
ciją, kuri atsibus sausio 14 d., 
Lietuvių Darbininkų Svetai
nėj, 920 E. 79th St.

Kuopa jau pradėjo rengtis 
ir prie vasaros parengimų, 
rūpinas surasti , gražią vietą 
'piknikam.

Laiškai ir pakvietimai, ko
kie tik buvo skaityti šiame su
sirinkime, visi priimti.

čia dar reikia pažymėti vie
nas svarbus dalykas. Corlet- 
tiečiai ne vien tiktai mato rei
kalą darbuotis savo darbinin
kiškose organizacijose, platin
ti ir remti darbininkišką spau
dą ■— jie mato reikalą šelpti 
ir politinius kalinius. Jie at
jaučia ir šiek- tiek šelpia ir 
tuos draugus, katrie pirmiau, 
sveiki būdami, su jais darba
vosi' visais abelnais darbinin
kų reikalais.

Spalių 26 d. LLD 57 kp. ir 
moterų LDS 138 kp. parengė 
“parę” šelpimui politinių 'kali- 
nių, neužmiršo pašelpti ir 
draugą A. Banelį, kuris gy
vena prieglaudos namuose ir 
ant nekuriu svarbesnių darbi
ninkiškų susirinkimų ir pa
rengimų atsilanko ir teisingai 
į spaudą parašo iš darbinin
kų gyvenimo ir veikimo. Drau
gė E. Sklerienė iškepė keksą 
ir parengime išleido ant išlai- 
mėjimo. Už keksą pasidarė 
$4. Ir draugas Jonila, “Vii-! 
nies” vajininkas, aukavo $1. 
Tai draugas A. Banelis abiem 
kuopom ir draugei E. ^Sklerie- 
nei, draugui Jonilai ir visiem 
draugam, katrie pirko tikietus 
ant išlaimėjimo, taria širdin
gą ačiū. Nuo “parės” pelno 
liko $20, kurio pusę skiria po
litiniams kaliniams.

Draugas A. Banelis džiau
giasi, kad turės keletą centų 
nusipirkti popieros ir vėl nors 
retkarčiais atsilankyti į susi
rinkimus ir šį tą rašinėti į 
spaudą. O politiniąi kaliniai 
džiaugsis, kad darbininkų kla
sė niekada neužmiršta savo 
darbuotojų ir kovotojų.

—o— 
Corlettiečiam Korespondento 

Žodis

prangūs draugai ir priete- 
liai: Per porą metų būdamas 
jūsų kolonijos LLD 57 kuopos

korespondentu, kiek man 
linkybės pavėlino ir kiek jūs 
man pagelbėjo!, tiek sužino
jau jūsų kolonijos gyvenimą ir 
nuveiktus ir veikiamus dar
bus, tiek pasistengiau rašinė
ti žinių į mūsų spaudą. Bet 
toliau nuo jūsų kolonijos gy
vendamas-, nemanau, kad vis
ką tinkamai ir teisingai apra
šiau. Jei kas buvo rašyta 
klaidingai ar įžeista ar pra
leista, už tai visų persipra
šau. Tikiu, e kad suprantat 
mano gyvenimo aplinkybes ir 
lietuvį bemokslį darbininką, 
tai už klaidas ir tinkamai ne
atliktą darbą atleisit. Manau, 
kad sausio 6 d*, mano darbas 
užsibaigė ir daugiau jau ne
esu LLD 57 kp. koresponden
tu. Bet rašinėti į mūsų my
limą ir brangią darbininkų 
spaudą neatsisakau. Kiek su
žinosiu, ką patirsiu ir matysiu 
naudinga darbininkų spaudos 
skaitytojam, rašysiu ir toliau.

Linkiu LLD 57 kp. gyvuoti, 
augti ir sėkmingai darbuotis 
darbininkų kultūriniam darbe. 
O naujam korespondentui vė
linu sėkmingai aprašyti į mū
sų spaudą visus kuopos vei
kimus ir darbus. A. M. B.

New Eagle, Pa.
Pereitą savaitę čionai pasi

mirė Nastė M. Dirmantienė. 
Turėjo 59 metus amžiaus. Ga
na ilgai gyvenus ant Houston 
Run, išauklėjus taris sūnus ir 
tris dukteris, kurių dvi ženo- 
tos. Turėjo savo namą, buvo 
karšta katalikė, niekur nepri
gulėjo ir nepavelijo savo vai
kams prigulėti. Palaidota Mo
nongahela kapinėse. L. P. K.

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI 
extra parinktini, extra ilgaibran- 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį... extra Cellophane užvalk
tis užtikrina extra šviežumą.

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius /

Old Gold
UŽSISTATYKITE Old Gold’s "Melody and Madness’’ su ROBERT’O Vienrln ^vinsril Dvigubai apsaugoti dviem uŽvalk- 
BENCHLEY ir ARTIE SHAW’S Orkestru, kiekvieną Sekmadieni vakare, ¥,5aaa •’VICZU čiai$ Cellophane. VIRŠUTINIS už- 
Coluinbia Network, Coast-to-Coast. valktis atsidaro APAČIOJ pakelio.

N. S. Pittsburgh, Pa.
LDS 160 kuopa turėjo su

sirinkimą, kuris įvyko sausio 
5 d. Susirinkimas buvo laiky
tas savo name, 1320 Medley 
St. Namas jau baigiamas tai
syti, ir komisija yra išrinkta 
dėl parengimo atidarymui na
mo. P. J. Martin darbuojasi 
daugiausia namo taisymui.

Kiti tarimai buvo daug ap
kalbėti. Kaslink draugijos 

j gerovės, nutarta stengtis gauti 
naujų narių, kiek galint, va
ryt agitaciją už vaikų gavi
mą į kuopą.

—o—
Netikęs Įvykis Pittsburgh© 

Jaunuolių Grupėj

Pereitais metais LDS Jau
nuolių Dramos Grupė sulošė 
juokingą veikalą. Į aktorius 
prisidėjo keturi vaikinai, ga
būs lošėjai, bet neprigulinti 
prie Grupės. Gavo gerą prak
tiką ir gerai išsigarsino grupės 
lėšomis.

Dabar tie vyrukai, kaip gir
dima, organizuoja atskirą gru
pę ir skaldo jaunuolių spėkas. 
Kodėl taip daroma? Vietoj 
veikti bendrai su gyvuojančia 
grupė, kuri davė jiems gerą 
progą susipažinti su Pittsbur
gh© lietuviais, dabar jie tve
riasi savotišką grupę ir agi
tuoja tuos pačius narius, kad 
eitų su jais. Ir mūsų tarpe at
siranda tokių, kurie ir kraus
tosi su tais neprigulmingais.

Tai blogas dalykas, kad tar
pe mūsų randasi tokių, kurie 
patys nežino, kur stovi.

Mano supratimas toks: 
Kam mums prisidėti prie to

kių, kurie nepripažįsta jokios 
organizacijos? Atminkit, drau
gai, kad LDS nariai turi dar
buotis savo organizacijoj, o 
jeigu eina su kitais prieš savo 
organizaciją, tai neturi tiesos 
nuskriausti LDS.

—o—
Vardai ir Antrašai Naujo 

LDS 160 Kp. Komiteto

Pirmininkas: D. P. Leka
vičius, 1217 Beaver Ave., N. 
S. Pittsburgh, Pa.

Finansų Sekretorius: K. Kai
rys, 848 Kirkbride St., Pitts
burgh, Pa.

Iždininkas: Joseph Norkus, 
1529 Hoff St., Troy Hill, 
Pittsburgh, Pa.

Užrašą raštininkė: Helen 
Kairys, 848 Kirkbride St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmas Ligonių Lankytojas: 
John Monski, 1523 Metropoli
tan St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Antras Ligonių Lankytojas: 
Anna Darbutine, 1235 Page 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Svarbu Visiems LDS 160 Kp. 

Nariams

Įsitėmykit antrašus, labiau
sia finansų sekretoriaus ir li
gonių lankytojų, kad, reikalui 
priėjus, žinotumėt, kur kreip
tis. Laike kokios nelaimės, 
susižeidimo ar ligos, greičiau
sia reikia pranešti finansų se
kretoriui arba ligonių lanky
tojams. Reporteris.

Čechoslovakijos Naziški 
Žingsniai prieš Žydus

Praga, Čcchoslovakija.— 
Devyni tūkstančiai žydų 
valdininkų čechoslovakijoj 
yra ne tik pavaromi iš vie
tų, bet visai turės išsi- 
kraustyt iš čechoslovakijos 
iki kovo mėnesio pabaigai.

Valdžia planuoja atimt 
pilietybę iš tų ateivių, ku
rie tapo Čechoslovakijos pi
liečiais po 1919 metų, ir iš- 
vyt juos iš šalies.

Bus ištremti visi tie 11,- 
000 žydų, kurie pabėgo į 
Čechoslovakiją, kada Slova
kijos ruožas buvo prijun
giamas Vengrijai.

Generolo Franco oficie- 
riai skundžiasi, kad italų 
juodma'rškinių divizijos 
silpnai pasirodė Segre upės 
fronte, o prie Borjas Blan
cas juodmarškiniai buvo at
sidūrę tokioj blogoj pozici
joj, kad juos išgelbėjo tik
tai ispanų fašistų kariuo
menė, komanduojama gene
rolo Solchago.

Naujoviška 
kaip vėliausia 
plaukų Mada!

" Copyright, 1939, 
by r. Ix>riUardCo.,Inc.
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THE NATION HEARS TOM MOONEY SPEAK

Tom Mooney (right) the most famous of America’s labor martyrs, 
addresses a rejoicing radio audience as he receives congratulations
from Gov. Culbert Olson who granted the pardon. In the center is 
George T. Davis, counsel for Mooney.

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

PEACE, DEM. CONGRESS PLEDGES 
AMERICAN AID TO SPAIN
GENERAL Franco is now at

tempting for the third year 
to win a junior partnership in the 

Rome-Berlin axis. He will and must 
fail.

There can be no doubt as to 
where the sympathies and interests 
of the American people rest in this 
conflict. This was convincingly 
shown only last week in the poll of 
the American Institute of Public 
Opinion, whose survey revealed 
that three-fourths of the American 

i people desire victory for the Spanish 
i Republic in the heroic and prac
tically unaided fight against Hitler 
and Mussolini.

The reasons for this are now 
clear to everyone. No. attempt to

aid committees and wo urge the 
widest support of their work. We 
applaud the decision of our govern
ment to send to the Spanish people 
large supplies of wheat. We urge 
the government to continue and 
increase this aid.

We can and must act. Every dictate 
of reason and of justice, every in
stinct of self-preservation, every 
principle of international law, de
mands that our government take 
that action which is at once simple, 
legal, peaceful: For the Sake of 
Spain and America, Lift the Em
bargo. We call upon the President 
and the Congress to take this action 
now.

German Girls Get
A Nazi “Gift”

BERLIN, Germany.—“Maedchen” 
received a New Year’s gift she does 
not particulary enjoy. 400,000 girls 
received an order requiring a year 
of back-breaking, virtually payloss 
“labor service” on farm and in 
house-holds.

All unmaried girls between the 
ages of 18 and 25 years now come 
within the scope of the Nazi labor 
law.

After March 1, girls who Wish to 
get work in business or civil service 
must furnish evidence that they 
have served their term on the 
farm. Previously only six months 
were required of girls under 25 ap
plying for jobs as office employes 
in commercial concerns or in cloth
ing, textile oi' tobacco industries.

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND 
FRIDAY

THREEPROMISING HEAVYWEIGHTS
COVET LOUIS’ FISTICUFF CROWN

By Toni Vermal
The outlook for the future crop 

of heavyweight fisticuffers is a 
most promising one to say the least, 

j For the past two or three years 
' and perhaps for the next few that 
Streamlined Sepia Slasher Kingpin 
Joe^ Louis has ruled and doubtless 

I will rule. There is no question, ho- 
' wever, that in the somewhat distant 
future one of the present day young 
prospects may yet develop to really 
give the Brown Bomber a real bat-

I tie.
Three of the boys of whom we 

Į write are, to our minds, being 
I groomed along the correct lines to 
i give Louis the sternest opposition 
Į possible. Though none are full 
fledged heavyweights as yet they

I is a boy who has the knack of 
hitting and the ability to get away 
untouched, Tommy Loughran’s pro
tege, Matt Raymond. An adept

' pupil, Raymond learned to use his 
left in the Loughran manner and 
it has served him no end. The only 
doubt we have to Raymond is his 

.ability to gain the needed weight.
Although he has fought and to 
good extent, many heavies to date 

! Matt will need that extra poundage 
) if he ever wishes to cope with the 
Į likes of Louis.

Wo saw Raymond in action 
against a full-fledged heavyweight 
and though Matt clearly out punched 
and outsmarted the boy he faced 
that night, he was just a baby in 
the clinches and was tossed around

I defend Franco can any longer 
disguise the fact that the horrors 

' we have seen in Germany and Italy 
(are being and will be increasingly 

nni A • I į B HP ' duplicated in Rebel Spain. The1 he American I eople Greet 1 om brutal anti-semitism, the extermina- 
JL I tion of minority groups, the persec

ution of religion, the glorification of 
brute force and contempt for the 
pledged word are as characteristic 
of Franco 
solini. 

On the 
Republican 
a people 
freedom of 

' cracy, civil 
I nization for labor 
[ the democratic ideals and principles 
that we Americans Cherish.

We see that the Spanish Repub- 
has demonstrated its sincere

Mooney Upon His Release

I see by the early mor- 
papers that Tom Mooney is 
that he led a parade up Mar- 
Street San Francisco to-day, 
that he made a speech in the

SAN FRANCISCO, Calif., Janua
ry 8, 1939. 
ning 
free, 
ket 
and
civic center. But I know without 
reading the papers, for I was there i 
to witness this reaction. I heard the Į 
tense silence in the courtroom in 
Sacramento when Governor Olson 
asked whether anyone present saw 
any reason why Thomas J. Mooney 
should not be given a pardon, and 
NONE ANSWERED. Then there 
was the minute when everyone in 
the courtroom was crying from 
heartbreaking joy as Governor 
Olson 
a full 
stated, 
a free

crying 
as

signed and handed to Tom 
unconditional 
“Tom Mooney,

man.”

pardon and 
you are now

as of Hitler and Mus-
city hall where a mass of 50,000 
more people gathered to welcome 
him and to hear him dedicate his 
life to freeing his co-dcfendant 
Warren K. Billings, to uniting the 
labor movement of the nation and 
to fighting fascism.

* Tom Mooney’s parade was truly 
spontaneous for as the marchers 
approached the spectators on the ijc 
sidelines, feeling the tension coming' interest in peace and its desire that 
over them, feeling the excitement' this issue be decided by the Spa- 
of the day, they fell in the line of. nish people themselves. Voluntarily,

hand, we see in 
a government and 

to defend

other
Spain
determined
religious., worship, demo
rights, freedom of orga- 

in brief, all

man who has 
and

been Califor- 
thru that a 
for 22 years,

Brooklyn Chorus Presents First Play 
Of Season; Valentis Directing

The heartache of leaving the 
homeland and the still greater 
heartache of having too great an 
influence with the ladies will be 
strirringly dramatized in the Brook
lyn Aido Chorus’ latest presenta
tion.

Under the thespian 
John Valentis and the 
rection of the chorus’ 
dona Žilinskas, “Išeivis”
continue the chorus’ high standard 
of performance.

“Išeivis” is a three act play com
bining all the elements of comedy, 
music and suspense till it is a piece 
of work that cannot be missed if 
you are a lover of good music and

direction of 
musical di

teacher, Al- 
promises to
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march. Others stretching their, n has sent home at the verv nrama\ 
necks and standing on their toes to|mOment of a great Rebel offensive J Outsida of this presentation the 
see, felt the rhythm of the drums all its foreign volunteers. In cont- cJorus begs to inform you^that
go thru them and they came to1 rast, Franco has refused to follow after thc play you W111 have the-'

Aldona Žilinskas.

are growing and in time promise to 
blossom forth into strong 190 pound
ers. |

Most promising, mainly because i 
of his recent win over Fred Apostoli 
at the Garden, is Billy Conn, a six 
foot 170 pounder out of Pitts and 
Irish as Paddy’s pig.

We lamped Conn the night he 
outsmarted Apostoli and were awed 
by thc ring generalship and coolness 
under fire displayed by such a 
youngster. Termed by experts as a 
second Tunney, Stribling and Slat- 
ter, we’ll go them one better by 
saying he was all three and a 
Loughran thrown in, rolled into one. 
If Conn continues to grow and 
dovelopes a little more kick to his 
punches, he’s our bet to go to the 
post against the present champion 
of thc heavies in 1940.

Second, to our way of thinking,

like a toy. Raymond definitely has 
the style, now all he needs in some 
twenty pounds or so.

Lastly there’s a lad boxing in the 
prelims in most of the clubs around 
town and doing right well. Tommy 
Tucker is thc boy of whom we 

Į speak and a mighty fine prospect 
is he. Tucker weight in the neigh
borhood of 185 pounds and when- 

I ever his name is mentioned the 
other boys seem 1o be stone deaf. 
Not exactly a knock-out puncher 
but a boy who mixes his punches 
up in grand style. Tucker has been 

! delayed in getting to the top be
cause of his manager's inability to 
get him bouts with top-notchers. No 
one wants to meet Tommy, and for 
good reason. Keep your eye on this 
youngster. He’s bound to get his 
break and when he does, watch his 

: smoke.

W’cester Forms ActiveGreat Neck Chorus
Short on Malesyou will have the, 

dancing to one of 
Lith-American or- IDS Youth Branchgo thru them and they carhe to

Tom Mooney. Tom Mooney encircled this' example, knowing that without 
by a cordon of longshoremen, walk-■ large-scale fascist aid, including 
ing in front of his Union Banner, troops and munitions, he would be Į 
the Moulders Union, was smiling ; auicklv defeated >
and Waving his arms. | wc see that the Fascist attack , c.in(? °Perctta wpl be heldat the

on the Spanish people is also an | ^abor Lyce™ Hall, 949 Willoughby 
, attack upon democracy and its in-1 venue ln Brooklyn this Sunday,' 
stitutions throughout the world. In ' — - ? ■ .-■■■. —■ . - .
particular, we see Fascist penetra-^—.
tion in Central and South America,: IfnAQAViill* OllHlACAC* 
aimed directly at our own peace 
and security.

We agree, therefore, with Dr. 
Harry F. Ward that “a free Spain 
is a more effective defense of this 
hemisphere than many battleships.” 

If an heroic and crucial struggle 
for democracy demands the support 
of our country, there is also a cry 
of elemental human need from 
millions of women and children in 
Spain. We commend the great work 
being done by the various Spanish

and having his arms.
As he walked by the corner of 

Market and Stuart streets where

The 
nia’s prisoner, 
shame upon California 
was released from the custody of j the fatal bombing which sent him j 
the state yesterday. Today he came,to jail innocently for 22 years had 
to San Francisco—his I 
lead a spontaneous parade of some 
50.00Q people up the main Street to

the Brooklyn Public

home, to occured, his grin did not fade, nor 
his arms waver, for he was not 
looking backward with bitterness, 
but was looking forward with hope, 
toward that to which he had dedic
ated his life. As he passed the 
bystanders it seemed as though he 
were a magnet, for almost everyone 
jumped into the ranks of the 
marchers and followed the leader 
to the civic center.

•Someone
Library has

in
a fine sense of humor 
serious? In the Library 

bulletin under the heading of 
“Useful Arts” we find “Air Raid; 
the technique of silent approach, 
high explosive panic.” A useful art, 
no less!....

•We have the Vilnis English Sec
tion to thank for allaying our fears 
regarding marriage. Even though 
we chew toothpicks, “feel miserable, 
want our own way, we touchy on

For one hour the parade virtually 
stopped the town and then paused 
to hear the program. No place in 
San Francisco was large enough to 
hold the crowd, but that did not 
bother it, for while the flagbearers 
of the C. I. O., A. F. of L. and 
the Brotherhoods gathered together 
on the balcony of the city hall, 
making it a sea of colors and truly 
a unity of 
government 
welcomed 
Among the 
Lieutenant
Patterson, State Labor Commisioner 
recently appointed to the office by 
Olson, who is a staunch union man, 
west coast head of the C.I.O., pre
sident of the Central Labor Council

Free advice is the kind that 
costs you nothing unless you act 
upon it.

opportunity of 
Brooklyn’s best 
chcstras.

Tickets are 50 cents, 75 and $1.00

Roosevelt Opposes 
CCC Militarization

WASHINGTON, D. C.—President 
Roosevelt said this Tuesday that 

I the policy of the Government does 
not contemplate use of the Civilian 
Conservation Corps as a nucleus for 
any expanded military training pro
gram.

purpose, newly elected 
and union officials 

Tom Mooney home, 
welcomers were the 

Governor of California

various subjects, feel grouchy, think' of S. F., Industrial Accident Com
about useless things etc.,” there is'misioner also newly appointed by 
still hope.

•Yes, good editor, there is still! Brotherhood Unions, State Senator 
hope, but that hope can only be dected from Labor’s r— 
achieved when'security and comfort,! s ^'ounc^ ,a11^ a telegram^from 
the prerequisites to happiness in life 
as well as marriage are won. The 
winning is in the struggle for jobs 
and democracy...

•Among the many who attended 
the Congress for Peace and Demo
cracy in Washington were 7 Lith
uanian youth, Vete Zablackas, Char
les Young, Matt Sholomskas of Chi
cago, John Green, of Worcester, 
Helen Žukas of Binghamton, J. Ne- 
dvar of Chicago and John Urbon of 
Pittsburgh.

•We are a bit disappointed that 
those from the East did not write 
in to the L. Y. 8. their views of 
this historic congress and what it 
means to the youth of America...

•Tommy Farr, who meets Demp
sey’s protege tonight, together with 
Joe Louis, Jim Braddock and Tony 
Canzoneri sent a joint 
Tom Mooney greeting 
labor leader upon his 
prison...

•Millions of people 
over rejoiced with him in this vic
tory of labor, The organized 
strength of working people the : 
world over has made their voices 
sufficiently powerful...

•Athletic note: Japan develops 
new ideas as time goes on. Latest 
bit of nonsensicality is the Japanese 
Education Minister’s comment, “The 
Spirit of sportsmanship in athletic’ 
contests throughout the rest of the I 
world is unfit for Japan.” Banzai! Į

I Olson and a leader of Railroad

telegram to 
the veteran 

release from

the world

ranks, Moo-

the general chairman of the C.I.O., 
J. L. Lewis. Local city officials were 
absent and even the police were out 
of sight as labor took over the city.

High point of the festival was 
Tom Mooney’s talk in which his 
voice broke several times while 
talking of his dead mother and his 
relatives, who fought for his release, 
and while expressing his gratitude 
to the thousands gathered to show 
their faith and belief in him. In the 
moments when Tom’s voice faltered, 
those who were not unashamedly 
crying had suspiciously shiny eyes.

After hearing Mooney pledge his 
life to freeing Warren K. Billings 
and other class war prisoners, 
uniting the labor movement and 
fighting fascism, the crowd slowly 
dispersed while many ‘crowded 
around the big little man to get 
his autograph on Union books (he 
would sign nothing else) which they 
would treasure the rest of their 
lives, and pass to thęir children as 
the signature of a man who is a 
symbol of the power of the work
ing class.

Eugenia Kaross.

Bulgaria’s state owned coal mines 
yielded 630,000 tons in the first 
six months last year, compared with 
540,000 tons in the first half of 
1937, and private mines about 160,- 
000 tons.

January 15. The program begins at 
4 p. m. and dancing immediately 
follows after the play is ended.

Hope to be seeing you!
—Ula La.

Alas, Can’t Recognize
Good Jokes

NUREMBERG, Germany. — Ju
lius Streicher, anti-Semite and a 
Nazy Party leader, admits that the 
Nazis can’t take a “joke”. During 
a speech Streicher blustered that 
he would “knock down” any cabaret 
entertainer telling jokes about the 
Nazi Party or its officials and 
would close the cabaret.

He expressed his views when he 
was asked at a press conference 
for his reaction to a proposal by 
chairman A. J. May of the House 300,000 CCC youths military train- 
Military Affairs Committee to give ing.

by Ted CarrollDEMPSEY’S BOY'GETS HIS CHANCE
<4*
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Pirmyn Chorus has been missing 
from the pages of the Laisve Youth 
Section for quite some time, so we 
felt that it was time to bring it 
back to light again.

One of our Pirmyn stars had 
begun to shine in these cdlumns but 
now we ask “What cloud has dim
med her light?”

Then there arc some of our 
Chorus beauties who give loving 
thoughts and care to their nails 
and faces, but never a thought is 
given to beautifying the mind that 
is hidden behind those beautiful 
faces. No consideration is given to 
the importance of knowledge, except 

i when singing is in full force. It is 
I at this time that the young ladies 
choose to do their homework and 
to chatter about their school prob
lems.

Weren’t these the same young 
ladies who, while a very important 
and educational meeting was taking 
place, caused a disturbance by 
“Swinging it” upstairs? There is a 
time and plane for everything, girls, 
so try to be a little more conside
rate of others next time.

Diespite all that has been said 
about the way our girls behave at 
times, I must congratulate them 
for being more active than thc 
boys of Great Neck. We have only 
one male youth in our chorus.....
What is the matter the rest of 
you progressive boys? Are your 
voices so bad that you are afraid 
that the Chorus will not accept 
you? We girls challenge you to 
come to a rehearsal and to sing 
better than we do. Are you going 
to let us girls beat you without put
ting up a fight?

For now I will be signing off.
O. L.

Cambridge Wins 7th 
Basketball Game

The Cambridge, Mass., Lithuanian 
Citizens Club Basketball team is 
still rolling along strong, winning 
all the games they have played. 
Last Thursday ėvening, January 5, 
1939, they defeated the strong Gar
field A. A. of Revere, Mass., 44 
to 27 in a basketball game at the 
Roberts School Gym in Cambridge, 
winning their seventh straight game 
of the season being still undefeated.

’The team also played the Pecvers 
Polish Club team in Cambridge 
yesterday. The result will be in the 
next issue of the L. Y. S.

—J. Plausky, Mgr.

An Ohio Red Cross unit has 
equipped a trailer as a two-bed 
emergency hospital that can be 
towed by an automobile to 'scenes 
of accidents’ or to large gatherings 
where it might be needed.

Some'lords of the press publish, 
but do not practice ' what they 
preach.

Here’s your Lancer reporter folks!
We held a meeting at the home 

of our senior advisor, Mrs. Lucas, 
Jan. 6. We discussed a name for 
our club and after some discussion 
we hit upon L.D.S. Lancers. How’s 
that for a moniker?

I recall a report in my last letter 
about our Whist Party. It is not to 
be held at the Hillcrest Auditorium 
but at our own Endicott Hall. Eve
rybody feels at home there.

The district Skating Party is to 
be held Feb. 12 at Olympia Park. 

I Shrewsbury is the ideal place for 
'.skating as you have the whole of 

1 Lake Quinsigamond at your con
venience. Remember, folks, it’s not 
for us alone but for the district. 
A big bonfire on shore at night will 
help keep your tootsies warm, with 
the help of hot coffee.

Our Whist Party will1 take place 
on Feb. 3, 1939 at Endicott Hall 

į on 29 Endicot t St. Prizes and re
freshments—all for 25 cents. So, 
folks, I hope you’ll be there.

Say, who is the winner of our 
recent drive?

So-o-o Lo-o-ng,
—Y. Dane.

i -------------------

Bulletin News of 
B more Lyros Chorus

The latest news and happenings 
of thc chorus.

1 Flash! Thc newest addition to thc 
chorus is a duct which consists of 
our little blond soprano, Miss Vir
ginia Ekewise and our young br(P 
nette, Miss Mildred Deltuva.

Oh, gee, we wonder where our 
Helen can be!!! Excuse it please. 
It just slipped out. Anyhow, her 
lonesome companion seemed to be 
having a little trouble with her 
dearest enemy.

Our distinguished teacher seems* 
to object to the unnecessary aid he is 
receiving from the altos- also to 
their singing.

Since when is a coat a help in 
’voice training? Professor thinks it 
j is. At least that’s what he told 
Ruth. (Especially when it’s cold.)

After a long absence Ping re
turned to see how we were getting 
along. However, he didn’t seem any 
too anxious to stay. Such won
derful support — it’s amazing.

Flash! We extend our sympathy to 
Mrs. Charles Jacobs who has ton- 
silitis or a cold or sumpin'.

Excerpts from our teacher’s vo
cabulary: (All of ’em given in an 
unusually loud voice) “Basses! 
Please pay attention and follow 
me...” “Tenors and sopranos! Why 
don’t you stop ^that talking?”... 
“Will the ladies in the alto section 
stop/ laughing?”..... If you’ll take
notice he didn’t slight anybody.

Flash to chorus memliers espe
cially! Don’t let the weather keep 
you away. Rehearsals arc import
ant! Remember. “Let it rain, let 
it pour, Nothing bothers us.”

Thc Hon. Walter Windbag.
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(Tąsa) 
SKYRIUS XXIV

JUOKIOS sunkenybės nebūtų, Jurgis vis turėjo gauti 
užsimokėjimui už nakvynę ir turėti kas porą va

landų už ką išsigerti, jeigu nenori visai sušalti. Diena po 
dienos jis valkiojosi gatvėmis tokiam dideliam šalty, tu
rėdamas širdį pilną kartybių ir nusiminimo. Jis matė

užsimokėjimui už nakvynę ir turėti kas

rėdamas širdį pilną kartybių ir nusiminimo, 
civilizuotąjį pasaulį aiškiau, negu kada nors pirmiau; 
pasaulį, kuriame niekas neturėjo vertės, tik žvėriškasis 
pajėgumas, tvarka, sudaryta tųjų, kurie turėjo tąsias 
pajėgas pavergimui tų, kurie jų neturėjo. Jis buvo vie
nas iš paskutiniųjų ir buvimas lauke jam; išrodė milži
niškuoju kalėjimu, po kurį jis vaikščiojamai aptvertas 
tigras, bandydamas tai vieną, tai kitą štangą, bet pa
mato, kad jos stipresnės, negu jo pajėga. Jis pralošė to
je smarkioje kovoje su godumu ir jam lemta buvo pra
žūti ir rodėsi, kad visa draugija stropiai rūpinasi, kad 
jis nuo to neišsisuktų. Kur jis nesikreipė, visur matė 
kalėjimo štangas ir nedraugiškos akys sekė paskui jį; 
gerai nusipenėję policistai, kuriuos pamačius jį baimė 
apimdavo, ir kurie, rodėsi, labiau sugniaužia savo laz- 
dagalius jį pamatę; karčiamninkai, visados dabodavo jį 
ir rodėsi nelabai norį, kad jis jų vietoje ilgiau būtų, už
simokėjus už gėrimą; o besiskubinančios minios gat
vėse, kurčios jo meldimams, visai atydos neatkreipia, 
kad ir jis gyvuoja—o žiauriai ir su panieka žiūri, kada 
jis kreipiasi prie jų. Jie turi savo reikalus ir jam nėra 
vietos tarp jų. Jam ir niekur nėra vietos—kur link jis 
nepažvelgė, jam viskas priminė tai. Viskas taip buvo 
sutaisyta, kad jam tą parodyti: gyvenamieji namai su 
storomis sienomis, sandariai užrakinamomis durimis ir 
grotomis ant langų; didesnės krautuvės užverstos viso 
pasaulio gerybėmis ir aprūpintos geležinėmis langavė- 
rėmis ir stipriais vartais; bankai su nesuskaitomais bi
lijonais turtų, saugiai paslėptų geležinėse spintose.

Vieną dieną Jurgiui pasitaikė ypatingas jo gyveni
me atsitikimas. Tai įvyko vėlai naktį, kada jam nenusi
sekė gauti kiek reikia užsimokėjimui už nakvynę. Snigo, 
o jis taip ilgai vaikščiojo po gatves, kad visas buvo 
baltas ir sustingęs iki kaulų. Jis sukinėjosi tarp grįž
tančių iš teatrų, prieidamas tai prie vieno, tai prie kito, 
mažai paisydamas policijos, pusiau pasitikėdamas, kad 
gal jį ir suareštuos. Vienok, pamatęs policistą einant 
prie jo artyn, pabūgo ir greit leidosi į šoninę gatvę ir 
nepasijuto, kaip atsidūrė už kelių tarpgatvių. Jis, pama- 
'tė žmogų ateinantį priešai, taigi sustojo, jį pasitikti.

“Meldžiu tamstos,” pradėjo jis paprastu būdu, “ar 
negalėtumėt suteikti man užsimokėti už nakvynę? Aš 
išsilaužiau ranką ir negaliu dirbti, o neturiu nei cento 
kišenių j e. Aš esu doras darbininkas ir pirmiau neelgėta- 
vau. Tai ne mano kaltė, tamsta...”

Jurgis paprastai kalbėdavo,'kol jam nepertraukda
vo, bet šis žmogus nebandė pertraukti, taigi Jurgis ant 
syk apsistojo. Tas stabtelėjo ir Jurgis patėmijo, kad jis* 
netvirtai laikosi ant kojų. “Ką tamsta tokio sakai?” 
užklausė tas kimiu balsu.

Jurgis vėl pradėjo savo pasaką, kalbėdamas lėčiau 
ir stengdamasis aiškiai ištarti žodžius; pirmiau negu jis 
pabaigė, tas ištiesė savo ranką ir uždėjo jam ant peties. 
“Vargšas žmogelis!” ištarė jis. “Tai jau... taip... tau 
trumpa... ech?”

Jis prisišliejo prie Jurgio ir ranka visai apkabino jo 
kaklą. “Trumpa ir man pačiam, žmogeli. Bjauru šiame 
pasaulyje.”

Jiedu buvo gana arti žiburio ir Jurgis gerai galėjo 
jį matyti. Tai buvo jaunas vaikinas, ne daugiau, kaip 
aštuoniolikos metų, pusėtinai išrodąs. Užsidėjęs šilkine 
skrybėle ir apsivilkęs brangiu ploščiumi, su kailine apy
kakle; jis gana sąjausmingai juokėsi žiūrėdamas į Jurgį. 
“Man taipgT'labai sunku, mano geras drauge,” sakė jis. 
“Aš turiu žiaurius tėvus, o jeigu ne tas, aš tamstai pa
dėčiau. Kas tamstai kenkia?”

“Aš gulėjau ligonbuty.”
“Ligonbuty!” sušuko vaikinas, vis juokdamasis ga

na- meiliai, “tai labai blogai! Taip pat, kaip ir mano 
teta Paulina—mano teta Paulina ligonbuty taipgi—se
noji tetutė susilaukė dvynukų! Kas tamstai kenkia-?”

“Man ranką išlaužė,” pradėjo Jurgis.
“Taip,” tarė tas gana sąjausmingai. “Tai dar ne 

taip blogai—tai praeis. Aš norėčiau, kad kas man iš
laužtų ranką, žmogeli,—ir lai paibelis griebia, jei aš taip 
nepadarysiu! Tąsyk jie geriau su manim apsieitų—pri
laikytų mane, vyreli! Ko tamsta norėjai nuo manęs?”

“Aš esu alkanas, tamsta,” sakė Jurgis.
“Alkanas! Tai kodėl nepavakarieniauji?”
“Neturiu pinigų, tamsta.”
“Neturi pinigų! Cha, cha,-—tai būkiva draugai, žmo

geli—taip, kaip ir aš! Neturiu pinigų taipgi—beveik nu
sigyvenęs! Kodėlgi neini namon, kaip aš?”

“Visai neturiu namų,” teisinosi Jurgis.
“Neturi namų! Svetimas šitame mieste, ech? Dėl 

Dievo, tai blogai! Geriau eikiva su manim—taip, tai to
kis dalykas; pareisi namon ir pavakarieniausi su ma
nim! Labai nuobodu—nieko nėra namie! Gubernatorius 
išvažiavo į užmarę, brolis išvažiavo pasivažinėti, Pauli
na susilaukė dvynukų, kiekviena prakeikta dvasia pasi
traukė! Užtenka—hik—užtenka, kad žmogus pradėtum 
gerti, aš sakau! Tik senis Hamiltonas stovi greta, pa
davinėja lėkštes—po paibelių, argi tai galima valgyti, 
jeigu taip yra?—žinoma ne! Kiekvieną kartą man ge
riausiai būtų kliube, mano vaikine, aš sakau. Bet ten jie

mane šaukia.

žinomos dai- 
Šis neramiai

man neduoda gulėti... gubernatoriaus įsakymas... na
mon kiekvieną naktį. Ar tai girdėtas daiktas, ką? ‘Ar 
bus gerai, jeigu pareisiu kiekvieną rytą?’, paklausiau jo. 
‘Anaiptol,’ sako jis. ‘Kiekvieną vakarą, arba bus sustab
dyta tas, ką gauni.’ Tai mano gubernatorius, o kietas 
kaip geležis! Paliepė seniui Hamiltonui daboti mane... 
tarnai taipgi šnipinėja... ką manai apie tai, mano drau
ge? Tokis geras, tykus... hik...‘ geros širdies vaikinas, 
kaip ir aš. Ar tėvas negali sau važiuoti į Europą ir pa
likti jį čia ramiai! Argi tai ne gėda, tamsta? Ir aš kas 
vakaras turiu eiti namon ir išsižadėti viso linksmumo! 
Tai taip dalykai stoVi... todėl aš čia dabar! Turėjau 
eiti, palikti Katrytę. Palikau ją verkiančią... ką manai 
apie tai, žmogeli? ‘Man jau reikia eiti, Katryte,’ sakau 
aš, ‘aš turiu eiti, kur mano privalumai...
Sudiev, sudiev, mano mieloji...’”

Čia jis liūdnu balsu užtraukė žodžius 
nos, užsikabindamas Jurgiui ant kaklo,
dairėsi aplink, bijodamasis, kad kas nepamatytų. Vie
nok buvo tik jiedu du.

“Bet aš išėjau, išėjau,” traukė toliau vaikinas 
smarkiau. “Aš galiu pasistatyti ant savo, kaip aš noriu, 
po šimts... Freddie Jones tai vyras, kurį nelengva su
valdyti, kai jis ką pradeda! ‘O, ne,’ sakau aš, ‘aš ne
reikalauju, kad kas nors eitų su manim namon... kuo
mi tu mane palaikei, ei? Manai, kad aš girtas, ar tie, 
ei? Aš pažįstu tave! Bet aš nedaugiau girtas, kaip ir 
tu, katyte,’ sakau aš jai. O tada ji sako. ‘Tas teisybė, 
Freduk mielas’ (ji smarki mergina, Katrytė), ‘bet aš lie
kuosi kambaryje, o tu išeini tokioj šaltoj, šaltoj nakty!’ 
‘Perrašyk tą eilėmis, Katryte,’ sakau aš jai. ‘Tai nėra 
ko juokauti, mano Freduk’, sako ji. ‘Palauk, aš pa
šauksiu karietą, ar gerai?’ ‘Bet aš galiu pašaukti savo 
karietas, nesierzink visai... aš žinau, ką darau, reikia 
žinoti!’ Ar girdi, mano drauge, ką tu sakai—ar eisi at
lankyti mane ir drauge pavakarieniauti? Eikš, drauge, 
kaip, geras vyras, nebūk tokis išdidus! Tamstai trumpa, 
kaip ir man, taigi ir gali suprasti žmogų; tavo širdis 
tikroje.vietoje, po šimts... eikš drauge, žmogeli, ir mu
du užsižibinsime namuose, paūžšime, sukelsime praga- 
arą”, ir jis riktelėjo, mosuodamas ranka. “Kaip aš būvu 
namie, galiu daryti, kas tik man ^patinka... gubernato
riaus paties tokis įsakymas. Na! na!”

Jiedu leidosi tolyn gatve, susikabinę viens su kitu 
ir vaikinas gerokai stūmė Jurgį į šoną. Jurgis stengėsi 
apmąstyti, ką reikėtų padaryti, jis gerai suprato, kad 
praeinant kur nors pro žmones drauge su savo naujuoju 
pažįstamu, atkreips į savę visų atydą ir juodu veikiai 
sulaikys. Tik pasidėkavojant tam, kad snigo, praėjusieji 
pro juodu žmonės nieko blogo nepatėmijo.

Veikiai Jurgis apsistojo. “Ar labai toli?” užklausė

“Ne, labai,” atsakė tas. “Ar jau tamsta pailsai? Na 
mudu važiuosiva, ką tamsta sakai? Gerai! Pašauktai

karietą!”
Ir stipriai besilaikydamas už Jurgio viena ranka, 

vaikinas pradėjo jieškoti kita ranka po savo kišenius. 
“Tu, žmogeli, pašauk, o aš užmokėsiu,” patarė jis. “Kaip 
tas patinka?”

(Bus daugiau)

Plymouth, Pa.
______ »

Lietuvių Kapinių Korpora
cijos metinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 25 d. Draugų 
susirinko gana dikčiai. Bet 
turėjo būti dar daugiau. Or
ganizacijos reikalus svarstė ir 
nutarimus padarė su geru ūpu 
ir sutikime.

Bet, draugai, patys turite vi
si tankiau susirinkimus lankyti 
ir išgirsti daugiau visokių nau
jienų iš organizacijos veikimo. 
Patys turite rūpintis organiza
cijos reikalais ir duoti gerų 
sumanymų.

Dabar yra tokių draugų, 
kurie perka nuo savo draugo 
dalį loto ir apie tai neprane
ša organizacijos komitetui. 
Dėlei to. įvyksta daug nema
lonių klaidų. To būtinai rei
kia vengti. Jeigu paimate nuo 
savo draugo šmotą loto, tuo
jau duokite žinoti komitetui 
ir pareikalaukite “deed’o”. 
Tada ta žemė bus jūsų sa
vastis ir klaida niekada ne
įvyks.

Metinis susirinkimas rinko 
valdybą 1939 metarhs ir iš
rinko visus senus valdybos 
rius į tas pačias vietas.

Kas turite kokį reikalą, 
lite pribūti kas mėnesis į
miteto susirinkimą. Susirinki
mai laikomi paskutinį nedėl- 
dienį, 2 vai. po pietų, po num. 
40 Ferry St., Plymouth, Pa.

Korespondentas.

na-

ga-
ko-

New Britain, Conn.
Naujų Metų palikimui LLD 

27 kp. buvo smagi vakarienė, 
diktokai buvo joje žmonių ir 
svečių iš Hartfordo. Laike 
užkandžių keletas draugių ir 
draugų pakalbėjo apie dienos 
klausimus. Priegtam, parink
ta aukų dėl Lietuvos anti-fa- 
šistinių • kalinių.. Surinkta vi
so $7.20. Bet aukotojai turės 
atleisti, kad komisija neužra
šinėjo aukotojų vardų.

Už aukas varde Lietuvos po
litinių kalinių dėkuojame. N.

•i

Lowell, Mass.
1 z •

Gruodžio 11, 1938 m., LDS 
110-ta kuopa laikė savo me
tinį susirinkimą. Tame susi
rinkime mūsų veikėjų rapor
tai iš praeito veikimo buvo 
geri. Pasirodo, kad nekurie 
draugai daug dirbo Susivieni
jimo labui ir tik todėl šian
dien turime skaitlingą kuopą 
organizuotų žmonių.

Tačiau vienas dalykas išro
dė nekaip. Būtent, vaikų sky
riaus padidinimas nepavyko. 
Nors gilų pasibrėžimą turė
jom, bet tur būt tame buvome 
peršalti ir todėl pasekmių ne
turėjome. Manau, neturime 
taip bergždžiai ir pasilikti. 
Turime iš naujo kabintis ir 
kastis pirmyn.

Reikia energingai bandyti, 
kol tikslą pasieksime, nes 
kiekvienas, kad ir sunkiai at
liktas darbas, visuomet pri
duoda naujos energijos ir no
ro dirbti-veikti toliau.

O pasidavimas nepasiseki
mui visuomet slopina ūpą. Bq 
to, žūt-būt mes turime palai
kyti vaikučių skyrių prie mū
sų kuopos. Manau, mes dar 
ne sū visais tėvais pasikalbė
jome tuomi klausimu.

■ J. M. Karsonas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

T

Great Neck, N. Y.
Biskis Aukų Del Ispanijos
Drg. Naunekiai surengė va

karienę laukiant Naujų Metų 
drg. Adomonių namuose. Prie 
visokių užkandžių ir gėrimų 
draugas Naunekis užsiminė Is
panijos badaujančius ir mes 
nutarėm suaukaut, kiek kas

gali, dėl Ispanijos vaikų, nu
kentėjusių kare.

Aukavo:. Mike Luimas 50c., 
F. Nauneks $1.00, Mrs. Nau- 
nekienė 50c., Mrs. Gružinskie- 
nė 50c., P. Gružinskas 25c., 
M. Adomonis 50c., John Lin
da 50c., Mrs. Liudienė 25c.

Viso—$4.00.
J. Linda.

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .. $12.50
Visi $22.50 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 rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

' sulyg aukščiau nurodymo.

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

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimt} lengvų išmokėjimų planą.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

\ 426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 7-8886

Tel. Stagg 2-2173 •Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON •
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai *

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN J

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS J

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakatai su lenciūgiukais nuo

Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo

- $3.50 :
- • $2-50 •

$1.50 ' J

$1-50 •

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergrecn 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by dP

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

T K Vapor Room,
\ I Room, Large
XV Artesian Water, Restaurant, Barber 

z Shop, Sleeping Accomodations. GmCmi

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

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

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

Sun. all day and night
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So. Boston, Mass.
RADIO ŽINIOS

Šiuomi pranešu dvi žinias 
apie mūsų radio programas.

1) Pradedant ateinančiu sek
madieniu, nedėlios programa 
bus vienos valandos ilgumo. 
Programa prasidės tuo pačiu 
laiku, 9:30 ryte, ir tęsis iki 
10:30 vai.

2) Lietuvių Radio Korpo
racija rengia savo penkių me
tų sukaktuvių koncertą, bal. 
23, Lietuvių E St. Svetainėj,

jaunuoliai labai greit bile kur 
nuklysta; reikia dėti pastan
gų, kol juos pastatai į pavyz
dingą kelią. Tokį kelią jūs 
surasite pažangiam visuome
niškam darbe ir gerose orga
nizacijose.

—o—
Kitos organizacijos jau at

laikė savo metinius susirinki
mus ir nusitarė, ką jos veiks. 
Būtent, LDS 110 kuopa nu
sitarė turėti šokių vakarą va-

lyj nebuvo lygios, tai išliuo- 
savimas didžiojo kovotojo 
Tom Mooney iš Amerikos- ka- 

1 pitalistų pragariškos bastili- 
jos, kurioje per suvirs 22 me
tus tas liaudies reikalų gynė
jas buvo kankinamas visai 
nekaltai. Ta garsioji žinia 
milijonų žmonių veidus vilgė 
džiaugsmo ašaromis ir skati- 

1 no smarkiau kovoti prieš ne
teisybę iar skriaudas.

J. M. Karsonas.

jo didžiausias dirbtuves pa
saulyj. šiandien randasi dvi 
galingiausios šalys pasaulyj, 
tai Sovietų Sąjunga ir Suvie
nytos Valstijos Amerikoj.

P. Š. Korės.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū-
ti dalininku dienraščio “Lai

sario 18, gvėroj svetainėj, 361
Bridge St.1

svės” bendrovės

Elizabeth Gurley Flynn, bus rodomi Svetainė bus atdara nuo 1 vai. po 
šie krutamieji paveikslai: “Spanish pietų ir viskas bus pardavinėjama 
Earth”; “Biro-Bidjan”; 
Russia” ir “Moscow 
Įžanga 25c asmeniui. — 

(9-10)

“Modern iki vėlai nakties. Todėl kviečiame 
1937-1938.” visus skaitlingai dalyvauti, paremti 
Kom. šią svarbią organizaciją. (9-10)

nėtų ir dar nesuminėtų darbų pra- 
vedimo.

Posėdis įvyks 15 d. sausio 10 vai. 
ryto, Laisvės choro sxTt*inėj, 57 
Park St., Hartford, Conn. — V. J.
Valaitis. 10)

WEST PHILADELPHIA,
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- 
tašius kviečia jaunus ir senus daly
vauti, bus gera muzika, užkandžių 
ir tt. Nuo karo eikite tiesiog, niekur 
nereikia sukti. — A. Skališienė, Ko- 
resp. (9-10)

PA.
MAHANOY CITY, PA.

LDS 104 kp. susirinkimas bus lai
komas sekmadienį, sausio 15 d., pas 
A. Aponiką, 2 
yra kviečiami 
ir atlikti savo 
Kuržinskas.

vai. p. p. Visi nariai 
lankyti susirinkimus 
užduotį. — Sekr. S.

(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. 
Užkvicčia Valdyba. (9-lUj

South Bostone. šiuomi nuo
širdžiai prašome visų organi
zacijų nerengt parengimų tą 
dieną ir tuomi pagelbėt pa- 
remt mūsų pirmą radio kon
certą.

Lietuvių Radio Korporacija 
visuomet bando nuoširdžiai vi-i 
som organizacijom patarnaut 
ir klausytojus palinksmint, 
tad ji dabar prašo Jus, kad 
Jūs paremtumėt ją nerengda
mi jokio parengimo tą dieną, 
tai yra, bal. 23.

—o—
Šeštadienio, sausio 14, ra

dio programa per stotį WORL, 
8 vai. ryte, bus sekanti:

1— Dainininkė Ona Turaus- 
kienė iš Cambridge.

2— V. Minkienė pasakys pa
saka.

3— žinios iš Amerikos ir 
Lietuvos.

Sekmadienio, sausio 15, ra
dio programa per stotį W0RL, 
nuo 9:30 iki 10:30 vai. ryte, 
bus sekanti:

1— Bagdono orkestrą iš 
Easthampton.

2— Dainininkės Zosė Vait- 
kiūtė ir Agnes Byanskiūtė iš 
Brocktono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

------------------ j—

Lowell, Mass.
MŪSŲ ŽINIOS

L. i D. Kliubas laikė savo 
metinį susirinkimą sausio 7 d. 
Labai gerai, kad nariai pasirū
pino dalyvauti ir todėl susirin
kimas buvo geras. Kuomet 
reikėjo rinkti komitetą, tai 
likosi vienbalsiai užtvirtintas 
senas komitetas ir šiems me
tams. Kliubas turi gerą or
ganizatorių, tai drg. Stasį 
Paulenką, kuris gerai darbuo
jasi Kliubo reikaluose ir todėl 
visi reikalai klojasi tvarkingai 
ir sėkmingai.

—o—
Lowellio Darbininkų Kliu

bas, ’ tai yra tikras lietuvių 
centras mūsų kolonijoj, nes 
veik visi šeštadieniai ir sek
madieniai kuomi nors būna 
užimti ir kas nors vykdoma 
kliubo svetainėj. Čia penkios 
skirtingos organizacijos laiko 
savo susirinkimus; čia tankiai 
organizuotų grupių eina pasi
tarimai įvairiais klausimais; 
čia choras Balsas laiko susi
rinkimus ir dainų praktikas; 
čia jaunuoliai grupuojasi ir 
žaidžia. Tai daržas, kuriame 
Lowellio lietuvių jaunieji dai
gai pradeda dygt? ir augti de
mokratinėj darbininkiškoj 
dvasioj.

Taipgi kliubo svetainėlėj 
vykdomi visi mažesni parengi
mai, kurie visuomet duoda 
gražaus pelno rengėjams. Šio
je svetainėlėje yra rengiamo^ 
ir( prakalbos (žinoma, lietu
viškos), nes čia gali sutilpti 
apie pusantro šimto žmonių.

Iš šių tik paviršutiniai su
minėtų dalykų skaitytojas 
lengvai supras, kodėl Lowellio 
lietuviams būtinai yra reika
linga palaikyti tokis darbinin
kiško judėjimo centras, kaip 
šitas kliubas. Todėl visi pa
žangūs ir demokratinio nusi
statymo lietuviai esate kvie
čiami tapti nariais šio kliubo, 
tuomet dar daugiau kultūri
nio ir visuomeninio darbo ga
lėsime atlikti. Tuomi pasi
džiaugsite patys ir savo vai
kams paliksite gerą pavyzdį.

Tėvai, žinokite tai, kad

Gi Lowellio Progresyvė Ly
ga turės krutamas paveikslus 
“Petras Pirmasis” ir dar vie
ną filmą, kurios vardo nepa
menu. Tai įvyks šio mėnesio 
(sausio) 28, šeštadienio vaka
re, 7 vai., Graikų Darbinin
kų Apšvietos Kliubo, 5 Ha
nover St.

—o—
Na, o kaip su mūsų Lietu

vių Literatūros kuopa ? Aha. 
Literatūros 44-ta kuopa sku
biai šaukia metinį susirinki
mą šį šeštadienį, sausio 14 d., 
7 vai. vakare, Kliubo svetai
nėj* 338 Central Street.

Draugai ir draugės, daly
vaukite visi, nes svarbus dar
bas mus laukia jau iš kalno. 
Gauname labai gerą kalbėto
ją, Ispanijos liaudies kovoto
ją, jauną ir energingą draugą, 
Vytautą Zablacką, kuris ką 
tik sugrįžo iš Ispanijos kovos 
laukų.

Šiame susirinkime kalbėsi
me, kokiu būdu galėtume su
traukti kuodaugiausia publi
kos. Taipgi ir dėl kitų svar
bių reikalų susirinkite visi ir į 
laiką.

—o—
Lowellio miesto pakrašty 

sausio 6 įvyko didelė nelaimė 
draugui Juozui Kasparavičiui 
iš Haverhill, Mass. Jis va-1 
žiavo su automobiliu - labai 
slidžiu keliu ir mašinai smar
kiai paslydus į šoną, labai su
sikūlė su kita mašina, tuokart 
greit važiuojančia pro šalį. 
Gal būt draugas Kasparavi
čius nepavojingai sužeistas,’ 
kadangi dar galėjo operuoti 
kad ir sukultą mašiną į Lo
wellio priemiestį ir užrapor- 
tuoti policijai apie įvykį. La
bai apgailestauju draugą Kas
paravičių, gerą veikėją, kad 
taip įvyko tokia baisi nelaimė.

Taipgi gaila, kad negaliu 
sužinoti smulkmeniau apie tą 
įvykį. Draugai hąyerhilliečiai 
turėtų greit apie tai plačiau 
parašyti. Ypatingai apie d. 
Kasparavičiaus padėtį.

Aš tik iš mūsų vietinio laik
raščio sužinojau, kuomet pa
mačiau paveikslą—dviejų ma
šinų baisų susikūlimą.

Draugas J. Kasparavičius 
yra Literatūros Draugijos 7- 
to Apskričio komiteto narys. 
Vėlinu greit išsveikti iš smar
kaus sutrenkimo, kad vėl ga
lėtumėm bendrai darbuotis 
didelės organizacijos reikaluo
se.

Nelaimės dienoje buvo labai 
slidūs keliai ir tą dieną dau
gybė nelaimių Lowellio apie- 
linkėje įvyko. Buvo ir užmu
šimų. . Ant rytojaus, skaitant 
laikraščius, vienos žinios bu
vo liūdnos, tai iš nelaimingų 
įvykių. O kita žinia be galo 
linksma ir istoriniai svarbi, 
kuriai tą dieną visam pasau

Chester, Pa. lv___ 2
Iš Draugo Lenino Mirties 

Paminėjimo

Sausio 8 d. čia įvyko drau
go Lenino mirties paminėji
mas Lietuvių Kliubo svetainėj. 
Publikos prisirinko virš 200, 
taip pat mažas būrelis daly
vavo ir lietuvių. Pirmas kal
bėtojas buvo Joe Vorth, kai
po chesterietis ir geras raše- 
jas' ir “Daily Worker” kores
pondentas. Jis aiškino apie 
dabartinę Ispanijos padėtį, 
nes drg. Vorth ką tik sugrį
žo iš Ispanijos karo fronto. 
Jis pareiškė, kad Ispanijos 
liaudiečiai laimės kovą prieš 
fašizmą, jei darbininkai pa
rems Ispanijos liaudį.

Kitas kalbėtojas buvo Sam 
Adams, iš Philadelphijos, 
Komunistų Partijos organiza
torius. Jis nurodė, kad Ko
munistų Partija lošia svar
biausią rolę tarpe darbininkų. 
Drg. Adams pareiškė, kad Ru
sijos darbininkai po caro lete
na gyveno pusbadžiai, nusku
rę, vaikščiojo basi, tamsūs, be 
mokslo. Bet šiandien Sovietų 
Sąjungoj darbininkai yra pri
valgę ir apsirengę, subudavo-

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.

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312 
_______ / 

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

nedeliomis
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

■ • t

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Wilkes-Barre ir apylinkes lietu
viai! Jūs pirmą kartą turėsite pro
gą pamatyt juokingiausią komediją 
“Bostone.”

Tą 2-jų veiksmų komediją scenon 
stato LLD 43 ir LDS 7 kuopos. 
Apart vaidinimo bus muzikos, už
kandžių ir išsigėrimo. Nepamirški
te, kad tas linksmybių vakaras 
įvyks sekmadienį, sausio 15 d., Cry
stal Ballroom, 325 E. Market St. 
Pradžia 6 v. v. — Kom. narys P. 
Jozokas.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo

vė atjausdama J. Tautvaišą, rengia 
jam parę. Įvyks šeštadienį, 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 j trumpą laiką pa
sveiks. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti šiame pokilyje. — Kom.

(9-10)
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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

NORWOOD, MASS. nariai kviečiami pribūt. — A. Več- 
Lietuvos demokratiniai ’ tvarkai kys, Sekr. (9-10)

atsteigti, vietos pažangiųjų Draugi-1 
jų Bendras Komitetas rengia vaka
rienę, sausio 15 d. Liet. Svet. Tikic- 
tas, kurie dalyvaus vakarienėje, tik 
50c. Kurie nenorės dalyvauti vaka
rienėje, galės laisvai laiką praleisti 
apatinėj svetainėj, „prie skanaus šal
to ir putojančio alaus nemokamai.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ii GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visotfių 
vynų ir gero alaus.

Connecticut Valstijos Visų 
Apskričių ir Chorų Valdybų 

Šaukiamas Bendras 
Posėdis

šiame posėdyje bus nustatyta pa
vasarinė ir vasaros veikla, o ypa- j 

I tingai moterų nacionalė konferenci- : 
ja ir visų chorų dalyvavimas pasau
linėj parodoje, kuomet įvyks Lietu
vių Diena.

Todėl LK, ALDLD., LDS, LMS ir 
visų chorų valdybos pasistengkite 
pribūti į posėdį su nurodymais, kaip 
geriausiai prisirengti prie čia sumi-

£
£

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves-'• 
tuviu, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
---- paveiks- 

ir krajavuR 
sudarau su ame-, 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6U1

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

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

I^ARTFORD, CONN.

Penktadienį, 13 d. sausio, Lincoln 
Battalion Draugai ruošia parengimą 
pasilikimui trijų kovotojų hartfor- 
diečių, kurio sugrįžo iš Ispanijos iš
buvę apie metus ir pusę kovoje 
prieš fašizmą. 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)
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1939 Metij Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai

£ 
£

IB
H

Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 
kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventes 

raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas

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

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
V

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

yra pažymėtos ir Lietu-

£
naujus 
lūs

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—

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

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

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

kos neįvyks, kadangi choro mokyto
ja labai užimta operetės lošime. 
Choro praktikos būtinai įvyks kitą 
savaitę, penktadienį, 20 d. sausio, 8 
v. v. LDP Kliubo, 408 Court St. Šį 
pranešimą patėmiję, praneškite ki
tiems Bangos Choro nariams.—Sekr. 
D. Krūtis. '' (9-10)

m

36-42 Stagg St. Tel. 
Varpo Keptuvės Keksai

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kaina*.

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

T

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
z (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarn»vi- 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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 I 
lietuvių kalboje. į

Siųsdami užsakymus karti! "frrisiųskite ir mokestį, j 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais j 
(stampomis) 5c ar 10c vertės. į

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą. Jūsų gi
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 1 
juos duoda Amerikoje. i

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

VARPO KEPTUVE
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Brooklyniečiij Sveikata
Pirmą savąitę

rr c • • ’ Rezoliucija LietuvosKonferencija
ALDLD 2-ro Apskričio kon-! 

ferencija įvyks šį sekmadienį, ] 
sausio 15 d., “Laisvės” salė-Į 
je, 419 Lorimer St., Brookly-1 
ne. Pradžia 10 vai. ryto.

Visi ALDLD 2-ro Apskričio; 
kuopų išrinkti delegatai aty- 
džiai įsitėmykit konferencijos į 
vietą ir laiką, ir būtinai da
lyvaukite konferencijoj.

Klausimu
Rasti tosterio Užrašai 

įvardija Sukčius

Priimta Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno ir Apy
linkės Konferencijoj Sausio 8-tą, Liet. Am. Pil. Kliubo 

Svetainėj, Brooklyno

REDAKCIJOS PASTABA
Už rezoliuciją balsavo 64 delegatai. Po šios rezoliucijos 

priėmimo, Stilsono rezoliucijai tegavus tik 25 balsus, Stilsonas 
su saujale savo pasekėjui pabėgo iš konferencijos. Kiti bal- 

Atsakomingi delegatai ne- gavusių už Stilsono rezoliuciją likosi konferencijoj.
pamirškite pasiimti ir duoklių ! 
nuo kuopų pasimokėjimui į 
Apskritį: Prtsirengkite ir rei
kalingus kuopų raportus kon- tainėj 
ferencijai.

Taipgi dikciai pageidauti
na, idant kiekvienas delega
tas apmąstytų 
naujus sumanymus, 
būtų galima tinkamai priduo
ti konferencijai dėl 
tymo ir priėmimo.

A. Gilman,
ALDU) Antro Apskr. 

Pirmininkas.
P. S. Ši konferencija turė

jo įvykti Bayonne, N. J., bet 
Brooklyno Aido Choras tą 
dieną perstatys operetę “Iš
eivis,” Brooklyne, ir daugelis 
delegatų norės ją pamatyti. 
Todėl Apskričio komitetas 
konferenciją perkėlė į Brook- 
lyną.

------o-------
Amerikos-Lietuvių Kongreso Brooklyno Skyriaus konfe

rencija, įvykusi sausio 8, 1939, Lietuvių Piliečių Kliubo sv?- 
atstovaujanti 31 organizaciją su 3..374 nariais, priėmė 

s e k a m ą re z o I i u c i j ą :
šiandien Lietuva vėl pergyvena didelį pavojų. Nazių Vo

kietija pasikėsino pasigrobti Klaipėdą ir tuo pačiu sykiu pa- 
. O Lietuvos dabartinė tautinin- 

slopindama demokratines spėkas, varžydama 
žmonių laisvę, darydama didelių nuolaidų nazių užpuolikams, 

apsvars-j nega]į įr nenori sudaryti geros atsparos prieš užpuolikus.
Ši konferencija, pasisakydama už gynimą Klaipėdos ir sy- 

| kiti Lietuvos nepriklausomybės visais galimais būdais, tuo 
pačiu sykiu pažymi, kad Klaipėdos apsaugojimas ir Lietuvos 
nepriklausomybės apgynimas glūdi suvienytos tautos bendram 
veikime. Ypatingai šiuo laiku Lietuvai reikalingas demokra
tijos atsteigimas. Taipgi būtų naudinga Lietuvai didesnė 
kooperacija ir su kitomis tautomis, kurios kovoja prieš nazių 
siekimus.

Mes pasižadame ir toliau darbuotis už rėmimą Lietuvos 
demokratinės liaudies, kuri kovoja atsteigimui demokratijos ir 
sykiu pasiryžusiai gina Lietuvos nepriklausomybę.

Mes kviečiame visus Brooklyno ir apylinkės- lietuvius ben- 
i drai veikti demokratinių Lietuvos žmonių labui.

iš anksto apie ; imti visą Lietuvą savo apiekon. 
kuriuos į c

Albert Schumano kūnas] 
rastas auto frontinėj sėdynėj į 
prie tuščio loto, priešais 623 
E. 98th St., Canarsie. Jis bu
vo senas požeminio pasaulio 
šulas.

TARP LIETUVIU
Kur tik susitiksi būrelį lie

tuvių, ten išgirsi kalbantis 
apie šauniąją operetę 
vis,” kurį Aido Choras 
šį sekmadienį, 
um.

Migla Yra Jjims įspėjimu
Iš visų močiutės gamtos 

įrankių priverst finis judėt lė
čiau, sėkmingiausiais yra mi
glos ir darganos. Joms užė
jus, viskas daroma lėtai. Lai
vai daro kelias mylias ma
žiau į valandą, orlaiviai 
laikomi, traukiniai 
greitį.

Visa tai rodo, 
didesnės atsargos 
tams, v

Migloj, svarbiausia yra nu
statyt šviesas žemvn, kad 
spinduliai muštų tiesiai ant 

i kelio. Lygiai svarbu, kad ge- 
j rai veiktų ir mašinos užpa- 
i kalinė lemputė. Ir, pirm vis

ko, važiuok lėčiau.
Trafiko Stotis “K.”

Nainy Savininkų Dėmesiui

SU- 
sumažina

kad reikia 
ir motoris-

Cbsterio diena dienon vesti 
privatiški visos savo veiklos 
užrašai įvardija tikraisiais 
vardais eilę tų, su kuriais jis 
turėjo ryšius ir vedė suktus 
darbus per pastaruosius 17 
metų. Užrašuos randama var
dai tų, kuriuos prieš mirtį pa
rašytame savo pareiškime jis 
bendrai paminėjo, kaipo Wall 
Stryto “bankierius, sąskaiti
ninkus, advokatus ir viršinin
kus.”

šių metu, 
Brooklyne susirgo plaučių už- i 
degimu 220, mirė 40. Padau
gėjo susirgimai ta liga 73-mis.' 
influenza susirgo 12, mirė 3. 
Abi šios ligos iš karto gali būt 
palaikytos paprastais šalčiais, 
todėl sveikatos komisionierius 
dr. Rice ragina neužleist šal
čių. Difterija susirgo 12. Nuo 
jos galima apsaugot vaikus

čiepijimu.
Mirė nuo įvairių priežasčių 

566.
Gimė per savaitę 798.

William Ellmon, 66 m., Rich
mond Hill, BMT linijos sig- 
nalistas, užmuštas traukinio 

' prie Parkside Ave. stotię^.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 *NO. 6th STREET

VAI, ANDOS:
8—10 ryte
1 -2 p. p.
6 -8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
302 FLATLANDS AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutartį.

Tel. Navarre 8-1919

“Išei- 
statys

Labor Lyce- 
Apart įspūdingų scenų, . 

joj yra taip skambių liaudies j 
dainų, kad laike praktikų i 
praeinantį pro “Laisvės” salę 
sustoja pasiklausyt.

—o—
Jonas Vaiginis, žinomos ša- 

palo-Vaiginio salės-užeigos da
lininkas, užkluptas sunkoko 
gripo.

"JIS SUGRĮŠ

-—o---
Dr. Antanas Stalnionis, ne

senai baigęs praktikanto kur
są Šv. Katrinos ligoninėj, da
bar įstojo Kings County ligo7 
ninėn, kur specializuosis 
kų gydymo srityj. Ten 
no praleist porą metų.

—o—
Apreiškimo parapijos 

kalams per 1938 metus
tuviai katalikai sudėjo $£2,- 
445.29. Brooklyno yra dar 
dvi parapijos, taipgi Mas- 
pethe ir New Yorke po vieną(

vai- 
ma-

rei- 
lie-

PASIŽYMĖK IT
Sekmadienį

Vasario 26
Y

Dėl Liet. Kom. Frakcijos 
ir 5-tos Kuopos

VAKARIENES
Tai bus šauni vakarienė, 
kurioj kiekvienas tirėtų 

dalyvauti.
•

Ji Bus
PILIEČIŲ KLIUBE

280 Union Ave. Brooklyn

Bus šokiai «ir Puiki 
Programa

•
Tikietas tik $1.25, Vien
Tik Šokiam#—35 Centai
Galit Gaut “Laisvės” Ofise

—Jis sugrįš, — ramina save 
Jievutė, išleisdama savo myli
mą Jonelį į “svetimą šalelę.” 
Ir “kai Jonelis iš Amerikos 
pareis, mes pasi.ętatysime nau
ją grįčią. Jonas po langu ly
seles padarys. ... Prisisodinsi
me visokių-visokiausių gėlių... 
Divnių, gražių : kad žėri, kad 
žydi, kad kvepia!...”

statymą, rodos, kiekvienas na
mų savininkas turėtų supras
ti savo pareigą irV pamatyti 
prie organizacijos prisidėjimo 
svarbumą. Nejaugi teisinga ar 
išmintinga laukti kol kiti ką 
padarys ?

Tie namų savininkai, kurie 
tyli ir nesideda prie organi- 

|zuoto veikimo, yra skaitomi1 
į sutinką su esama tvarka ir, 
įtuo pačiu apsunkina darbą tų,, 
] kurie reikalauja reformų. Tai
gi, eikime talkon tiems, kurie 

i gina mūsų reikalus, o ne tiem, 
kurie ruošia namų savininkam 
dar didesnę taksų naštą.

Kiekvieno namų savininko 
pareiga sausio 13 d. atsilan
kyti į susirinkimą. Lauksime!

J. P. Mačiulis, Pirm.
Adv. Cl. Voketaitis, Rast.

P. S. Po susirinkimo, dar
bų dalyviai bus pavaišinti.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, yra 

šiltas vanduo, šviesūs. Mažas name
lis. Rcnda ‘ $18.00 j mėnesį. Antra
šas: 133 Devoe St., Brooklyne. At
sišaukite bile kada. <8-10)

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu antJ 

rašų yra puiki sermeninė- 
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

221 SO. 41h ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

New Jersey Lietuvių Radio Valandos
kurią girdite sekmadieniais 9-tą vai. ryte, iš stoties WHOM 1450 kr.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
DAINUOS BALTOS LELIJOS CHORAS

Vedamas Vlado Žuko
Bus pavienių dainų, duetų ir kitų įvairių pamarginimų

ŠOKIAMS GRIEŠ N. J. RADIO ORKESTRĄ
Vedama Adolfo Smelskio

Įvyks Sekmadieni, Sausio (January) 15-tą
Pradžia 5:30 vai. po

GRAND PARADISE/
318 Grand Street

Įžanga 50 centų
VISUS IR VISAS KVIEČIA—

N. J. Lietuvių Kadit) Valandos Vedėjai.

ALL
Brooklyn, N. Y.

metinis susirinkimas
penktadienį, sausio

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organiza
cijos 
įvyks šį
13 d., 7:30 vai. vakare, gra- 
boriaus Shalins-Šalinsko įstai
goj, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y. (Jamaica 
linija važiuojant reikia išlipti 
Poorest Parkway stotyje.)

Šiame susirinkime valdyba 
patieks savo raportus iš per
eitų metų darbuotės ir šiems 
metams numatytus organizuo
tam veikimui planus. Svarbu, 
kad šiame susirinkime daly
vautų visi nariai, nes bus val
dybos ir direktoriato rinkimai.

Kviečiame atsilankyti į virš 
minėtą susirinkimą ir tuos 
namų savininkus, kurie iki šiol 
dar nėra prisidėję prie orga
nizuoto veikimo. Bus gera 
proga susipažinti su organiza
cijos tikslais ir siekiais. Kai 
mūsų ir kitų tautų panašios 
organizacijos veda kovą už 
teisingesnį namams taksų nu-

ALDONA KLIMAITE 
Jievutė, Jono Sužieduotinė

Tokios tai skaisčios viltys

Maisto ‘Demonstracija” 
Ir Prakalbos

Jonas Tamsonas, gerai žinomas 
Brooklyno lietuviams, kaipo Natūra
lūs 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.

Rodys, kaip padaryti iŠ daržovių 
ir medžių vaisių maistą ir iš daržo
vių ir medžių vaisių gėrimus.

Rodys krutamas 
turinčius gydymo 
galėsite pasipirkti 
batų.

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

Duos naturalio maisto ir gėrimo 
paragauti.

paveikslus apie 
vertę žolynus ir 
įvairių žolynų ar-

pasipirkti visokio
nes Thomson’s

Lietuvos mergelės, išleidžianti,/' Mohyn’s (beautician) ir gerai ** ’ I žinomas Rrooklvno lietuviams. rodvs
savo mylimąjį 
ti.”

Aldona Klimaitč yra petik
gera vaidintoja, o ir daininin- kyt’i juos.
kė. J
dina sidabro varpeliu. . .

Matykit ir išgirskit ją
eivyje” sausio 15 d
Lyceum, Brooklyne.
—3:30 p. p.

_ t. v Į žinomas Brooklyno lietuviams, rodys 
laimės įieško-( kūno mankštą, tai yra, kaip išbųda- 

voti gražias kūno dalis, taipgi svar
bu visiems plikiams, nes bus rodo
ma, kaip atauginti plaukai ir užlai-

Neveltui daugelis ją va- I įžanga visiems dykai ir nebus au- 
i kos renkamos.
I Kviečia skaitlingai atsilankytiI Kviečia skaitlingai atsilankyti, nes 

18- gal pirmas ir paskutinis tokis pa- 
Labor rengimas šią žiemą bus.

Pradžia
Pre.

Thomson’s Health Food Store, 
7913 Jamaica Ave., Woodhaven, 

i N. Y. Sk.

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

T •• ... .

VALENČIO VADOVYBĖJARTISTO JONOVAIDINS BROOKLYNO AIDO
MUZIKOS MOKYTOJA ALDONA ŽILINSKAITĖ

CHORAS

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės

Sekmadienį, 15 Sausio-Jan.
LABOR LYCEUM 949 Willoughby Ave. BROOKLYN /
Vaidinimo Pradžia Lygiai 4 vai. po Pietų Įžanga $1.00, 75c ir 50c

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




