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mos jų žurnalui “The 
Voice.”
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Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Metai XX IX, Dienraščio XXI

Skaitykite tą jų atsišau
kimą ir nepadėkite šalin be 
rimto apdūmojimo.

Jaunuoliams parama rei
kalinga. Be talkos viso pa
žangaus judėjimo, aišku, 
išlaikymas jaunimo žurnalo 
neįmanomas.

Labai gražiai eina mitin
gai, suruošti pasitikimui ir 
išgirdimui Vytauto Zablac- 
ko. Tai iš Ispanijos sugrį
žęs kovotojas. Jis kalba 
gražiai abiejose kalbose:' 
anglų ir lietuvių.

Neužilgo Vytautas aplan
kys Connecticut valstiją ir 
visą Naująją Angliją.

Užėjo šalti žiemos orai. 
Prastai su sveikatos reika
lais. Ypač kerpa mūsų se
nąją kartą. Daug draugų 
ir draugių jaučiasi pras
tai.

Medikališkos pagelbos,
žinoma, kreipiamasi pas
gydytojus bei ligonines. Bet rega miestelį, viduriniame 
reikia susirūpinti ir drau- Katalonijos fronte, ir sako, 
gišku paguodimu draugų, kad daėję iki 35 mylių nuo 
kurių santikįai su sveikata1 Barcelonos.
yra paprastėję. Tam tik-1 
ruošė atsitikimuose, kar
tais, draugo ;

Prieš respublikiečius šia- 
aplankym£§,1 me fr°nte veikia 350 tūks- 

padrąsinimas, sustiprini- tančių italų, nazių, maurų 
reiškia be- generolo Franco fašistų 

veik tiek pat, kaip didelė kariuomenes. su didžiausiu 
kvorta brangių gyduolių.

Tą pasakys gydytojai. 
Tą pripažins visi, kuriems 
kada nors reikėjo nesava- 
noriaiyatgulti lovon.

mas dvasioje

Gal kaip svietas svietu 
gyvena, jokia šalis neatsi
žymėjo tokiu šinipinėjimu, 
kokiu dabar atsižymi na- 
ziška Vokietija. Kaip ko
kios piktos gyvatės, nazių 
šnipai sulindę į visus visų 
kraštų plyšius.

Kai Sovietų valdžia*pra
dėjo tuos sutvėrimus me
džioti, tūli nevierni Tamo- 
šiai ir abejojo ir Sovietus 
koliojo.

Bet nuo to laiko viskas 
pasikeitė. Sovietų valdžia 
ištiesų atidarė akis visoms 
demokratinėms šalims.

Skaitau laikraščiuose, 
kad ir maža Danija pradė
jo ablavas ant nazių šnipų. 
Suėmė jų daug.

Pasirodė, kad labai aukš
toj vietoj policijos depart- 
mente sėdėjo nazių šnipas 
vardu K. Yttesen.

Keista tik tas: Tie, kurie 
šunis korė ant Sovietų val
džios už šnipų gaudymą, 
dabar klemsiškai tyli apie 
Amerikos, Danijos ir kitų 
šalių valdžių medžiokles 
ant nazių šnipų.

Tokia jau pas juos dora. 
Tai žmonės, kurie jau senai 
paėmę divorsą su papras
čiausiu žmoniškumu.

Vėl pagarsėjo Missouri 
valstija. Stambieji žemės 
savininkai išvijo iš savo 
ūkių pusininkus ir tegul jie 
verčiasi, kaip išmano.

O kaip jie versis, neturė
dami nei duonos, nei prie
glaudos? Jų šeimos, jų mo
terys, jų vaikai...

Franco Užėmė Tarra-
goną Daugiais Nazių

Ir Italijos Ginklų
------------- H----------------------------------------------------------

Fašistai Vadina Tatai Di
džiausiu Savo Laimėjimu
Burgos, Ispanija. — Fa

šistai užėmė Tarragoną 
prieplauką ir pramonišką 
miestelį Reus, pietinėje Ka- 
talonijoje. Generolas Fran
co laiko tatai didžiausia 
savo pergale šiame kare.

Fašistai pripažįsta, kad 
respublikos kariuomenė sė
kmingai pasitraukė į nau
jas pozicijas, ale vis tiek 

' fašistai, būk suėmę “5,- 
1000” respublikiečių į ne- 
I laisvę.

Fašistai užkariavo Tar-

I iki šiol skaičium vokiškų ir 
itališkų kanuolių, tankų, 
lėktuvų ir su “begaliniu” 
daugiu amunicijos.

Pasak fašistų, tai per 
dabartinę savo ofensyvą 
Katalonijoj jie užėmę 
200 miestų, miestelių 
kaimų.

Fašistų radio šaukia res- 
publikiečius pasiduot ir pa
sakoja, būk nebaus tų, ku
rie nėra “asmeniškai krimi
naliai prasižengę.”

jau 
ir

FAŠISTŲ LĖKTUVAI MA
SINIAI ŽUDO BĖGAN

ČIUS CIVILIUS

Barcelona, Ispanija.—De- 
sėtkai Vokietijos ir Italijos 
lėktuvų nuolat bombarduo
ja kelius, kurie užsikimšę 
bėgančiais nuo fašistų žmo
nėmis tarp Tarragonos ir 
Vendrell.

Bombininkai turi po 4 iki 
8 kulkasvaidžių kiekvienas, 
ir jų kulkų kruša skina bė
gančius senius, moteris ir 
vaikus. Tai keliai užversti 
lavonais žmonių, gyvulių ir 
griovėsiais automobilių ir 
vežimų.

Iš Tarragonos nuo fašis
tų pabėgo 70,000 nekariš- 
kių žmonių.

Baisi tragedija. Dvylika 
šimtų šeimų atsidūrė atvi
ram ore po lietum ir šal
čiu.

Žiaurių barbarų esama ir 
pas mus. Tie žemės savi
ninkai, tie Missouri valdi
ninkai mažai kuomi besis- 
kiria nuo vokiškų hitleri
ninkų.

Kas būtų,' jeigu šitie pik
ti, beširdingi sutvėrimai 
užviešpatautų visoje Ame
rikoje?

Klaipėdos Naziai Pasisavino 
Vokiečių Kalbai Pirmenybę 

Prieš Lietuvių
Klaipėda, sausio 13 d. — 

Šiomis dienomis išėjusiose 
Klaipėdos valdybos žiniose 
paskelbta, kad vokiečių kal
bai suteikta pirmenybė. Iki 
šiol abi, lietuvių ir vokiečių 
kalbos, turėjo lygias teises.

SAKO, KAD FAŠISTAI 
NIEKAD NEPAJĖGS UŽ

IMT BARCELONOS

Barcelona, Ispanija.—Mi
nisters pirmininkas Juan 
Negrin pareiškė, jog fašis
tai niekad neužims Barce
lonos, kaip kad jie nepajė
gia užimt Madrido.

Lenkija Tikisi 30 Sykių 
Padidint Prekybą su

Sovietų Sąjunga
Varšava. — Šį trečiadie

nį išvyksta didelė delegaci
ja Lenkijos politikų ir biz
nierių į Maskvą, plačiau pa- 
siderėt su Sovietais apie 
prekybos pakėlimą tarp tų 
dviejų šalių. Jeigu Lenkijos 
pasiūlymai bus Maskvoj 
priimti, tai prekyba Lenkų 
su Sovietais pakilsianti 30 
sykių aukščiau už dabarti
nę.

Lenkija Neina į Sutartį 
prieš Kominterną

Nors Vengrija prisidėjo 
prie Vokietijos-Itali jos-Ja
ponijos sutarties prieš Ko
munistų Internacionalą ir 
Hitleris ragino Lenkiją 
taipgi prisidėt, bet Lenkų 
valdovai atsisakė. Neš Len
kijos saugumas reikalauja 
palaikyt gerus ryšius su 
Sovietais, o sutartis prieš 
Komunistų I n t ernacionalą 
yra ne kas daugiau kaip 
karinė sutartis prieš Sovie
tų Sąjungą.

Respublikiečiai Išgelbėjo Sa
vo Armiją ir Ginklus

B a r c elona, Ispani j a. — 
Valdžia sako, kad jos ka
riuomenė išvengė didžiau
sio pavojaus Tarragonos- 
Reus srityje; sėkmingai iš 
ten pasitraukė su visais 
ginklais ir amunicija.

Anot valdžios, grynai ka
riniu atžvilgiu padėtis res
publikiečių pietinėj Katalo
nijoj dabar ne blogesnė, 
kaip savaitė atgal. Respub
likos , valdžia skundžiasi 
tik, kad permažai turi di
džiųjų ginklų ir amunicijos 
prieš “neribotus daugius” 
priešų ginklų ir amunicijos.

NAZIS LIETUVIS BERTU
LAETIS--KLAIPĖDOS 

PIRMININKAS
Klaipėda, saus. 13. — Su

vokietėjęs lietuvis Bertulai- 
tis, nazis, tapo pirmininku 
Klaipėdos krašto direktori- 
jos-valdybos. Kitais direk
torijos nariais jis pasirinko 
Žygaudą, Monyną ir Boet- 
tcherį.

Klaipėdos ūkininkas lie
tuvis Žygandas jau buvo

PRANCŪZAI REIKALAUJA GREITAI 
GELBĖTI ISPANIJOS RESPUBLIKĄ

FAŠISTŲ LAIMĖJIMAS BŪTŲ DIDELIS PAVOJUS 
PAČIAI FRANCI JOS RESPUBLIKAI

Paryžius. — Radikalų 
“socialistų” partijos komi
tetas pareikalavo, kad 
Franci jos valdžia apsvars
tytų žingsnius, reikalingus 
dėlei pagelbos Ispanijai, 
idant generolas Franco 
(Mussolinis ir Hitleris) ne
laimėtų karo Ispanijoj.

Franci jos ministeris pir
mininkas Ed. Daladier, vie
nas tos partijos vadų, pa
reiškė jos valdybai, jog pa
čiai Francijai būtų pavojus, 
jeigu fašistai laimėtų Ispa
nijoj.

Senatorius Aime Berthod 
sakė: Jeigu Italijai bus leis
ta pasilikt ispaniškose Ba

Respublikiečiai Laimėjo 
Kelias Pozicijas To

ledo Fronte
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikiečiai atakavo fašis
tus Toledo fronte ir atėmė 
iš jų kai kurias pozicijas.

E s t r emaduroj respubli
kiečiai atmušė smarkias fa
šistų kontr-atakas.

P r a našauja Amerikos-An- 
glijos-F r a n c i j o s Bendrą 

Frontą prieš Japonus

London, saus. 16. — An
glijos politikai pranašauja, 
kad Anglija išvien su Fran- 
cija ir Amerika (gal) darys 
žingsnių prieš Japoniją, 
idant priverst ją pripažint 
laisvas biznio teises Angli
jai, Amerikai ir Francijai 
tose vietose Chinijoj, ku
rias užima japonai. 

______
Planuoja Padaryt Jibutį 

Laisva Prieplauka

Geneva, saus. 16.— Fran- 
cija ir Anglija nesutinka 
priimt Italiją į Suezo kana
lo partnerius, bet svarsto 
padaryt Jibutį, Francūziš- 
koj Somali jo j, laisva prie
plauka ir Italijos laisvams.

ORAS
Šiandien giedra ir šal

čiau. — N. Y. Oro Biuras. 

nariu ankstyvesnių direk
torijų. Nuo .lietuvių orga
nizacijų jis laikosi nuoša
liai ir daugiau yra linkęs 
į vokiečių pusę.

Monynas — darbininkas, 
kadaise neva “komunista
vęs”, o dabar veiklus nazis.

Boettcheris yra jaunas 
advokatas, teisių daktaras.

learic salose, tai “bus galas 
Franci jos imperijai,” nes 
Mussolinis tada galėtų iš 
tų salų perkirst Francijai 
susisiekimus su jos koloni
jomis.

K o m u n istai reikalauja, 
kad Franci jos valdžia tuo- 
jaus siųstų pagelbą Ispani
jos respublikai, “kol dar ne- 
pervėlu?’ . h

Pranešama, kad ir socia
listų vadas Leon Blum 
kreipėsi į ministerį' pirmi
ninką Daladierą atidaryti 
Franci jos sieną praleidi
mui ginklų į Kataloniją, 
šiaur-rytinę Ispanijos dalį.

Ispaną Kom. Partijos 
Atsišaukimas Visiem 
Gelbėti Respubliką

Barcelona, Ispanija.—Ko
munistų Partija išleido pa
reiškimą, kuriuom sveikina 
respublikos valdžią, kad ji
nai mobilizuoja visus žmo
nes apsigynimui ir darbui, 
nuo 17 iki 55 metų amžiaus.

Moterys jau desėtkais 
tūkstančių suplaukė į fabri
kus, kad vyrai darbininkai 
galėtų eit į frontą.

Savo pareiškime komu
nistai smerkia demokrati
nių šalių bailumą ir svy
ravimą. Sako: jeigu tos ša
lys padarytų tik vieną 
energingą žingsnį, tai iš
gelbėtų ne tik Ispanijos re
spubliką, bet apsaugotų ir 
pasaulį nuo visuotino karo.

KADA GAZOLINAS 
NEDEGA

Roosevelt Field, L. L, N. 
Y. — Sušaldžius gazoliną 
iki 100 laipsnių žemiau ze
ro pagal Centigrado termo
metrą, gazolinas nedega 
net nuo.’ karščiausios ug
nies, kaip įrodė lakūnas 
Assen Jordanov.

Kaunas. — Tūkstančiai 
kauniečių, sausio 11 d. va
kare, entuziastiškai išlydė
jo Vilniaus Varpo Chorą.

Hitleris Pakartojo
Intenciją Prijungt
Klaipėdą Vokietijai

Naziai Neduoda Lietuvių 
Susirinkimams Patalpą

Klaipėdos Krašte
Klaipėda, sausio 13 d. — 

Lietuviškų organizacijų su
sirinkimams nebeduodamos 
patalpos, kur tik jų savi
ninkai yra nelietuviai.

Kaunas. — “Seimas” pri
ėmė neutralumo įstatymą.

SENATAS TAIP PAT KA
POSIĄS PAŠALPINIUS 

DARBUS

Washington, saus. 16. — 
Atrodo, kad ir senatas nu
balsuos tik $725,000,000 
WPA pašalpiniams dar
bams iki liepos 1 d. vietoj 
prez. <Roosevelto reikalau
jamų $875,000,000.

Mussolinis Grūmoja 
Francijai, jeigu Ji 
Gelbėtą Ispaniją

Roma. — Negalės būt 
pagerinti santikiai tarp Ita
lijos ir Franci jos, kol baig
sis karas Ispanijoj, pareiš
kė Mussolinis atsilankiu
siam Chamberlainui, An
glijos ministeriui pirminin
kui; o jeigu Francija vėl 
pradės remt Ispanijos res
publikiečius Katalonijoj, tai 
Italija jau “visai laisvai” 
veiks, kaip pagrąsino Mus
solinis.

Jis taipgi užreiškė Cham
berlainui, kad Italija neat
šauks savo kariuomenės iš 
Ispanijos, kol bus pripažin
ta karo teisės generolui 
Franco’ui ir kol bus iš ten 
ištraukti “visi raudonieji” 
tarptautiniai liuosnoriai.

(Bet Mussolinis puikiai 
žino, kad visi tarptautiniai 
liuosnoriai yra ištraukti iš 
respublikos karo frontų ir 
beveik jau visi išsiųsti iš 
jos ribų.)

Mussolinis griežtai atme
tė kišimąsi bet kokių tar
pininkų dėlei karo baigimo 
Ispanijoj. ■

Japoną Orlaiviai Užmušė 
200 Civilią Chiną

Chungking, Chinija.—Bū
riai Japonijos lėktuvų, bom
ba r d u odami Chungkingą, 
laikinąją Chinijos sostinę, 
užmušė per 200 nekariškių 
gyventojų.

Neima Laimėtų Pinigų

Oneonta, N. Y. — Prie 
vaidinimo teatre buvo lošia
ma ir loterija. Miss Blan
che Beebe atsisakė imt 
$187.50, kuriuos ji laimėjo 
loterijoj; aš, girdi, neatėjau 
čia gembleriaut.

Naziai įkalbinėja Lenkam 
Nesipriešini Tam Žygiui
Berlin. — Hitleris sakė 

atsilankiusiam pas jį J. 
Beck’ui, Lenkijos užsienio 
reikalų, minister iui, jog 
Klaipėda, galų gale, turės 
būt p r i j u n g ta Vokieti
jai, ir išreiškė pageidavi
mą, kad Lenkija tam nesi
priešintų. Jis Beck’ui taip 
pat nurodė, kad su laiku 
Danzig turės sugrįžt Vo
kietijai ir reikėsią pada
ryt pertvarkymus^ Lenkiš
kame Koridoriuje, kuris 
dabar skiria Rytinę Prūsi
ją nuo didžiosios Vokieti
jos.

Už “nuolaidas” Vokieti
jai kas liečia Klaipėdą ir 
Danzigą Hitleris žadėjo 
Lenkijai atlygint kitur (lė
šomis Lenkijos kaimynų, 
kaip kad Lietuvos ir Sovie
tinės Ukrainos).

Hitleris pageidauja, kad 
Lenkija vienais- klausimais 
būtų bepusiška ir nekištų 
kojos Vokietijai (pavyz
džiui, Klaipėdoj), o kitais 
klausimais, kad Lenkija ka
riškai veiktų išvien su na- 
ziais, kaip kad Hitlerio 
planuojamam kare prieš 
Sovietų Ukrainą. Mainais 
už tai Hitleris ketino dar
buotis, kad “ir Lenkija” 
gautų kolonijų.

Tiems planams geriau 
apdirbt, Hitlerio užsieninis 
ministeris J. von Ribben
trop šią savaitę važiuoja į 
Varšavą.

Valstijos Kazokai Išardė 
Pusininką Stovyklas

Sikeston, Missouri.—Val
stijos kazokai sumetė į 
trokus šeimynas negrų ir 
baltųjų randauninkų ir pu
sininkų, stovyklojusių prie 
vieškelių, ir varu išgabeno 
juos į laikinas palapines, 
pastatytas klampynėse; ki
tus sumetė į tvartus ir dar
žines ir grūmodami liepė 
jiem grįžt pas buožes-dva- 
rininkus dirbt jau ne kaipo 
pusininkam ir randaunin- 
kam, bet kaipo padieniam 
darbininkam. Taip valstijos 
policija išgabeno apie 1,- 
700 žmonių iš stovyklų pa
keliais į publikai nemato
mus užkampius.

Kai kurie jų pavojingai 
serga plaučių uždegimu, o 
kai kurie kitomis ligomis 
dėlei bado ir šalčio.

St. Louis’o Industrinių 
Unijų Taryba atsiuntė tiem 
varguoliam du trokus mais
to. Bet šerifai ir valstijinai 
kazokai tuoj aus šiurkščiai 
išvijo keturis tų unijų at
stovus iš apylinkės.

Australijoj per miškų 
gaisrus sudegė jau 63 žmo
nės.
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Kam Jie Patarnavo?
Chicago j e Hearsto laikraščių darbi

ninkai senai kovoja už žmoniškas sąly
gas. Jie organizuoti į Amerikos Laikraš
tininkų Gildiją, prie kurios priklauso ir 
visas “Laisvės” redakcijos štabas.

Kaip žinoma, Laikraštininkų Gildija 
yra dalis C. I. O.

New Yorko laikraštininkai laiko susi
rinkimus ir tiesia savo brolišką ranką 
Chicagos streikuojantiems laikraštinin
kams. Jie šaukia visur boikotuoti Hear
sto laikraščius.

Hearstas, žinoma, atsidūrė desperatiš
koj padėtyje ir visais būdais stengiasi 
nukreipti visuomenės dėmesį nuo Chi
cagos streiko. Tam tikslui jis priemonių 
nesirenka.

Št;ai ką jis sugalvojo New Yorke: Var
du savo laikraščio “Mirror,” Hearstas 
pradėjo rengti taip vadinamus tautinius 
vakarus, idant * pasigauti į savo streik- 
laužišką bučių sveturgimius.

Neužmiršo jis ir lietuvių, taipgi ru
munų. Ir štai sausio 11 dieną jis suruošė 
lietuviams ir rumunams tokį “pokilį.”

Tikslai buvo du: padaryt pinigų laužy
mui streiko ir išgarsinti savo laikraščius 
tarpe lietuvių ir rumunų.

Įžanga buvo padaryta 35 centai tiems, 
kurie nusipirks “Mirror” ir išsikirpę 
atsineš tam tikrą kuponą.

Žinoma, netenka stebėtis iš šio Hear
sto gudrumo, nes jis prie tokių triksų 
pripratęs. Juk profesorius Beard anais 
laikais pasakė, kad jis nenorėtų nei de
šimties pėdų ilgio paika prisilytėti prie 
pono Hearsto. Hearstas yra atviras fa
šistas ir bjauriausias liaudies priešas.

Bet reikia stebėtis iŠ to, kad prie šitos 
apgavystės ir streiklaužystės prisidėjo 
Brooklyno ’’lietuvių katalikų, smetoninin- 
kų ir sklokininkų-socialistų spauda. Ji 
sušilus agitavo lietuvius pirkti “Mirror,” 
nešti kuponus ir 35 centus šitam Hears- 
tui. O kas peiktiniausia, tai, kad tą visą 
Hearsto apgavystę apipuošė gražiomis 
tautiškomis plunksnomis ir įkalbinėjo 
lietuviams.

O gal lietuviai, kurie gyvena už Broo
klyno ribų, tam netikės? Jie gal nenorės 
tikėti, kad ta spauda būtų nuėjus taip 
toli, jog atvirai paremtų streiklaužį ir 
fašistą Hearstą.

Todėl tegul kalba faktai. Pirmiausia 
paimkime katalikų “Ameriką.” Sausio 6 
d. ji rašė:

“Tūkstantinės minios žmonių lankė 
jau įvykusius suomių, ukrainų, italų, 
lenkų ir kitų tautų vakarus.

“Lietuviai irgi turės progą pasirody
ti su savo dainomis ir šokiais. ;.

“Sausio 11 d. lietuviai turėtų gausiai 
atsilankyti, parodyti savo vieningumą ir 
stiprumą...

“Nepamirškite lietuvių vakaro sausio 
11d....”

Fašistų “Vienybė” sausio 11 d. šaukė:
“Šį trečiadienį, sausio 11 d., Manhat

tan Center... įvyksta lietuvių ir rumu
nų tautų meno vakaras su šokiais ir 
muzika.

“Prašomi lietuviai skaitlingai daly
vauti taip svarbiame kitų tautų akyse 
pasirodymo vakare ir parodyti savo vie
ningumą. Tikimasi, kad atvyks lietuvių 
ir iš tolimesnių kolonijų, kaip Pennsyl- 
vanijos, New Jersey'ir Naujosios An
glijos.

“Vakaras rengiamas pagelbstint ‘New 
York Mirror’...

“Nežiūrint politinių įsitikinimų mūsų 
pareiga yra dalyvauti šiame lietuvių 
tautą reprezentuojamame vakare.”

Bet su šita Hearsto apgavyste skloki

ninkų-socialistų “Naujoji Gadynė” (sau
sio 5 d.) pralenkė visus. Strazdas ir 
Stilson dar net tokį dviejų špaltų antgal- 
vį uždėjo savo šaukimui eiti ir nešti 
Hearstui savo centus: “šį kartą visi lie
tuviai turi masiniai dalyvauti lietuvių 
vakare New Yorke.” Ir šitaip agitavo?

“Ar jūs norite, kad kitataučiai užpil
dytų svetinę, kuomet bus lietuvių va
karas New~'Yorke, ar patys ją užpil
dys! te ?

“Tai bus demonstracija lietuviškų me
no jėgų, kurios vėliau dalyvaus Pasau
linėje Parodoje...

“Šią tautinių jėgų demonstraciją ruo
šia New Yorko dienraštis ‘Mirror’...

“Jau daugelis lietuvių išsireiškė, kad 
jie ne tik patys dalyvaus tame vakare, 
bet ir kitus paragins dalyvauti. O ką 
veiksit JŪS?

“Trečiadienį pamatysime, kaip lietu
viai įvertina SAVO DAILĘ.”

Komentarų nereikia. Strazdas ir Stil- 
sonas šaukia: Eikite pas streiklaužį-fa- 
šistą Hearstą, paremkite jo laikraštį, o 
būsite patys išganyti ir išganysite visą 
lietuvišką meną!

Kokiais Išrokavimais Kunigai 
Perša Lietuvą Hitleriui?

Mes tuo tarpu nepastebėjome Lietuvos 
katalikų spaudoje atviro pasisakymo, 
kur ji stovi šioje rimtoje Lietuvos gyve
nimo valandoje. Nežinome, kaip ji at
sineša linkui Hitlerio besilaižymo pra
ryti Lietuvą.

Bet Jungtinių Valstijų katalikų spau
dos durys plačiai atidarytos kunigų agi
tacijai už Hitlerį.

Štai Brooklyno “Amerikoje” (sausio 
6 d.) tūlas kun. Dr. B. J. Končius šitaip 
vilioja Lietuvą Hitlerio glėbin:

“Dabartiniais laikais Rusija ir Lenki
ja yra silpnos ir gali greitai subyrėti. 
Lietuvai dėtis su jomis yra pavojinga. 
Be stipresnės sąjungininkės Lietuvai ne
saugu išsilaikyti nepriklausoma. Jei bū
tų galima sudaryti tampresnių santikių 
su Vokietija, ir laikant savo suverenu
mą, visas teises ir Klaipėdą, tai būtų ge
riausia ir patogiausia Lietuvos diploma
tijos kryptis. Galingai Vokietijai užtik
rinant, Lietuva lengvai atgaus iš Lenki
jos 1920 m. pagrobtas teritorijas: Vil
niaus, Gurdino ir Suvalkų. Tokie gali
mumai lengyai gali įvykti, sudarant ne
priklausomą ^Ukrainą, Lietuvai draugin
gą. Iš Lenkijos tada atims Ukrainos*da
lis—Galiciją ir Volyniją; tose dvejose 
provincijose gyvena apie 8 milijonai uk
rainų. Žinoma, Lenkija be karo tų pro
vincijų neatiduos. Vokietija, su Čeko
slovakijos pagalba, lengvai savo planus 
įvykdys ir galingą Ukrainą sudarys; be 
to, atims iš Lenkijos Dancigą, koridorių 
ir Sileziją. Tame momente su Berlyno 
pagalba Lietuva atsiims iš Lenkijos sa
vas teritorijas su Vilniumi.”

Ir Vėl Automobilistų, 
Unijo j e Nėr am u

Kai mėnesių pora atgal pagelba CIO 
vadovybės įsimaišymo automobilistų uni
joje (United Automobile Workers 
Union) buvo padaryta taika, tai buvo 
manyta, kad triukšmadariai nusiramins. 
Bet kur tau. Tuojau po to trockistų-lo- 
vestoniečių grupelė suorganizavo komi
tetą ir pradėjo purvais drabstyti unijos 
Pildomąją Tarybą ir CIO paskirtus tar
pininkus Sidney Hillman ir Philip Mur
ray.

Kiekvienam savo pareiškime tie dar
bininkų judėjimo priešai pakartojo, kad 
jie šimtu procentų užgiria poną Martiną 
ir jo visą politiką.

Iš sykio pats Martin tylėjo. Bet neil
gai. Praėjus kelioms savaitėm, jis vėl 
pradėjo savo seną frakcinę kovą. Dabar 
ta kova vėl labai įtempta.

Prieš Martiną išstojo daugiau kaip du 
trečdaliai Pildomosios Tarybos. O buvo 
laikai, kai, po unijos konvencijos, Pil- 
domojoj Taryboje didelė didžiuma buvo 
Martino pasekėjų.

^Už užvirimą frakcinės smalos auto
mobilistų unijoje vyriausia atsakomybė 
krinta ant Martino galvos.

Ką turi daryti unijistai? Jiems ne
sunku į šį klausimą atsakyti. Jie be jo
kio svyravimo turi palaikyti Pildomo-
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Atsišaukimas Gelbėti
Jaunuolių Žurnalų 

'’Voice”

WPA Padidino Saugumą
Trafiko saugumas toli pa

stūmėtus su WPA pagelba, ra
portuojama iš mūsų svarbiau
sių miestų. Su žymiu padidi
nimu mirties surašų kas met, 
mūsų apylinkės galų gale 
kreipiasi prie mokslo atrasti 
išrišimą problemos. Daugumoj 
vietų stoka pinigų sulaikė tra
fiko sukontroliavimo darbą, ir 
buvo galima vesti tą darbą tik 
kada federalinė valdžia pa
skyrė tam tikslui pinigų. WPA 
trafiko tyrinėjimai pasibaigė 
su didesniu saugumu visur.

Per daug metų Clevelandas, 
Ohio valstijoj, turėjo aukš
čiausią mirties ratą nuo au
tomobilių nelaimingų atsitiki
mų. 1936 m. miestas ir WPA 
suorganizavo trafiko kontro
liavimo projektą. Samdė 120 
balto - kalnieriaus darbininkų, 
tarpe jų inžinierių, planų brai
žytojų, tabeliuotojų ir papras
tų darbininkų. Projektas vedė 
prie rekomendacijų dėl trafi-

yra apsaugoti vyrus ir moteris 
nuo užmušimo arba sužeidimo 
automobiliu. Taipgi suranda 
būdus, kaip atgabenti pieną ir 
daržoves iš kaimiškų vietų į 
miestus. Turi palengvinti žmo
nių vykimą į ofisus ir fabri
kus. Turi sutvarkyti automo
bilių, gatvekarių ir pasažierių 
trafiką. Ir WPA darbininkas, 
stovėdamas prie kampo su 
mašinėle, kuri suskaito karus, 
yra tik vienas iš darbininkų 
prie trafiko kontroliavimo 
projekto. Kiti gamina žemla- 
pius ir piešinius, nuo kurių in
žinieriai daro mėginimus.

Miestu valdininkai tiki, kad 
šitie trafiko kontroliavimo 
projektai už save per daugelį 
sykių užsimoka su gyvasčių iš
gelbėjimu ir didesniu paran
kamu visiems, kurie tik varto
ja gatves ir kelius.

Padarant permainas su
tikti su saugumo rekomenda
cijomis daug pastatymo darbų 

ko kontroliavimo, kurias vieti- j atlikta, ir tie darbai samdo 
niai valdininkai priėmė. Ir to WPA darbininkus. WPA pa- 
visko pasekmė buvo, pereitą 
vasarą Columbus pergyveno 
net 40 dienų be nors vienos 
mirties nuo 
nias skleidė 
raščiai.

Tai tik
Pereitais trejais metais WPA 
praleido daugiaus, kaip 12 
milionų dolerių algoms darbi- 

1 ninkams prie trafiko kontro
liavimo projektų, visi darbi-

Reikėjo ne mažiau negu metų ir pusės laiko neatlai
daus veikimo ir prisirengimo iki “Voice of Lithuanian- 
Americans” pasirodė lietuvių Amerikos spaudos scenoje, 
kaipo mėnesinis angliškas žurnalas dėl Amerikos jau
nuolių. Per šį periodą pinigai ir prenumeratos buvo 
renkama tarpe lietuvių ir organizacijų. Daug lietuvių 
ir jų organizacijos varė šį darbą pirmyn be sustojimo, 
suteikdami finansinę paramą ir jų laiką ir darbą be jo
kio mokesčio—visą tą, kad padėt ir įsteigt šį žurnalą.

Ir kai nustatytos kvotos finansų ir skaitytojų buvo iš- 
• pildytos, tai žurnalas buvo išleistas. Su išleidimu pirmo 
numerio, daug mūsų rėmėjų, ypač mūsų suaugę lietuviai 
jautėsi, kad žurnalas jau pradėtas, ir dabar tegul jis bū
na tiktai jaunuolių problema. Kiti, atsidusę, sakė: 
Mašinerija jau paleista darban, ir dabar jau pati suksis. 
Bet nors reikia jėgos pradėt sukti ratus, tačiau dar dau
giau jėgos reikia, kad jie veiktų tolyn be sustojimo.

Dabar pų šešių numerių pasirodymo;, finansinė padėtis 
“Voice of Lithuanian-Americans” pasidarė bloga ir pa
vojinga. Bepajėgsime išleisti tik apie du numeriu, ir tai 
su dideliu taupymu ir ekonomija, jeigu nesulauksime 
greitos pagelbos nuo plačios lietuvių visuomenės. Kaštai 
spausdinimo, klišių, paštas ir tūkstančiai kitų reikalų- 
reikalėlių, sudaro didelę sumą pinigų. Tuo tarpu įplau
kų labai mažai įeina.

Ar tikrai reikalingas toks angliškas jaunuolių žurna
las, kaip “Voice”? Atsakymas yra garsus, TAIP.

Trumpą pusmetį atgal Amerikos lietuviai rėmė ir pri
tarė tikslui įsteigti šį žurnalą, bet dabar tas visas en
tuziazmas ir pagelba jau netoli visai atslūgus. “Voice of 
Lithuanian-Americans” dėl tokių priežasčių susitiko su 
finansiniu krizių.

Tokis žurnalas, kaip “Voice,” buvo ir bus reikalingas ^^vb(Tvo patati nuo pašal
tam dideliam progresyvini lietuvių judėjimui Amen-, pos surašų šitam darbui, 
koje. Reikėjo ir reikia palaikyti šį galingą instrumentą Reikalingi žingsniai aprūpi- 
dėl skleidimo tų reikalingų svarbių žmoniškų idealų:Snimui saugumo mainosi įvai- 
Taikos, Progreso ir Demokratijos. Diena po dienai tie riose vietose. Kartais rasta, 
du nežmoniški pavojai, Karas ir Fašizmas, gręsia mums kad užlaikymas trafiko regu- 
daugiau ir daugiau, ne vien tik Amerikoje, bet ir Lie- liacijų yra per silpnas, jį rei- 
tuvoje. Tokiuose laikuose, kaip dabar, reikia mobilizuoti kia pastiprinti. Vėl, kad reikia 
visas spėkas, kad apginti Amerikos demokratiją.prieš ivesti naujus trafiko žiburius, 
reakciją ir augantį fašizmą, ir kovoti už įsteigimą de-|Ir kartai® 
mokratinės santvarkos Lietuvoje. Ir tokis žurnalas, i .pa1roA°Vka 
kaip “Voicė;” yra drūta spėka tojĄ kovoje ir dėl to 
tikslo jį reikia palaikyti.

Vien tik jaunuoliai negali panešt šį darbą be pagel
bos senesnių. Tą parodė mūsų patyrimas.

Finansinis raportas, kuris pilnai išdėstys visas mūsų 
žurnalo “Voice” įplaukas ir spausdinimo išlaidas ir lie
čiančias kitus reikalus, bus išleistas už kelių dienų ir bus 
patalpintas visuose lietuviškuose laikraščiuose. Jis pa
rodys kritišką 'padėtį mūsų žurnalo ir paaiškins, kodėl 
finansinė parama yra reikalinga greitai, jei norime, kad 
šis žurnalas tęstų ir pildytų savo pažangų darbą.

Su šiuomi atsišaukimu mes paskelbiame mūsų žur
nalo “Voice of Lithuanian-Americans” trijų mėnesių va
jų. Per vajų mes norime žurnalą ne tik sustiprinti, bet 
užtikrinti jo. gyvavimą.

Mes, žurnalo leidėjai, dėsime visas pastangas šiame 
vajuje, tačiau be jaunimo ir suaugusių judėjimo nuošir
džios paramos ir kooperacijos mes negalėsime atsiekti 
tą didelį tikslą. Todėl prašome talkos.

Tikimės, kad rasime plačioj lietuvių visuomenėje to
kios pat nuoširdžios paramos, kokią radome pradėdami 
žurnalą leisti.
\ terašome pagelbėti mums visais jums prieinamais bū
dais: aukojant pavieniai ir iš organizacijų iždų, paren
kant žurnalui aukų savo susirinkimuose, renkant pre
numeratas ir abelnai skleidžiant “Voice” išlaikymo idėją.

Žurnalo “Voice” prenumerata: metams $1.50, pusei 
metų $1.00.

Visais reikalais rašykite bei aukas siųskite:
The Lithuanian-American Publishers,

- Box 38, Station W,
Brooklyn, N. Y.

trafiko ir tas ži- 
visos šalies laik-

vienas pavyzdis.

: prašalinti 
’ nekurtuos trafiko žiburius. 

Gal reikalinga pastatyti sau
gumo salelių. Arba įvesti nau
jas apsistojimo reguliacijas.

New Yorko miestas, 1936 
m. po toli siekiančių trafiko 
ištyrinėjimų gavo National 
Safety Council nusprendimą. 
Trafiko ištyrinėjimą vedė 
WPA darbininkai.

Trafiko inžinierystės moks
las, kuriuom visuomenė nau
dojasi, yra beveik naujas da
lykas. Jis yra būtinai reika
lingas su padidėjimu automo- 
biliško trafiko. Studijuoja tra
fiko problemas, sutiksiu pada
ryti pilną ir saugų vartojimą 
mūsų kelių prie moderninių 
aplinkybių.

Šitie trafiko inžinieriai lygi
na gatvių ir kelių trafiką su 
upėmis ir jų potvinių proble
momis. Tik su smulkmeniško
mis informacijomis apie trafi
ko bėgimą jie gali rasti, kaip 
geriausia sutvarkyti kelių var
tojimą taip, kad žmonės gali 
atlikti savo reikalus greitai ir 
saugiai. Svarbiausias tikslas

Hitleris Priverstas Nusileist 
Dėlei Amerikos Pilie

čiu Žydų Teisiu
Washington. — Vokieti

jos valdžia gruodžio pabai
goj pranešė Amerikai, kad 
naziai negalėsią “iš princi
po” duot Jungtinių Valsti
jų piliečiam žydam užtikri
nimo, kad Vokietija neat
ims jų turto ir biznio teisių.

Jungtinių Valstijų užsie
nio reikalų ministeris C.

Hull tad sausio 11 d. pa
siuntė notą Vokietijai, kad 
jinai turi gerbt' Amerikos 
piliečių žydų teises lygiai, 
kaip ir visų kitų šios šalies 
piliečių Vokietijoj. Ir ši, 
‘smulkiai nemalanti,’ Ame
rikos nota taip paveikė Hit
lerį, kad jis atsakė, jog pri
pažins visiem Jungtinių 
Valstijų piliečiam tokias 
teises Vokietijoj, kokias už
tikrina sutartys tarp šių 
dviejų šalių.

sios Tarybos didžiumą, kuri, mums at
rodo, nuoširdžiai nori unijos reikalus su- 

. tvarkyti.
Martinas tapo, sąmoningai, ar nesą

moningai, įrankiu trockistų ir lovesto- 
niečių. O tiems gaivalams darbininkų /

statė beveik penkis tūkstan
čius mylių naujų kelių ir per
taisė ir pagerino daugiau, 
kaip penkias dešimts tūkstan
čių mylių senų kelių. Pastatė 
mylias apsaugos tvorelių, tūk
stančius tiltų ir mylias ke
liams ramsčių, žymiai prisidė
jo apsaugoti ir pagerinti trafi
ko nuolatinį bėgimą.

W.P.A.I.S.

Tardymas
Žmona: “Ar tiki Jonai, 

kad tu vakar svečiams pa
sakojai, jog. tu niekad ma

inęs patarimo neklausi?”
Vyras: “Taip, tikra tei

sybė! Juk ar tu pati neži- 
i nai,' kad tu nelauki, kol aš 
ko tave paklausiu!”

Darbštumo Pavyzdys
Plaukienė yra reto darbš

tumo pavyzdys.
Plaukius ja negali skųs

tis ir dažnai išdidžiai apie 
ją papasakoja:

—Mano žmona prieš piet 
dirba* biure, po piet tarnau
ja kasininke kine, naktį 
skambina vienam restorane 
pianu.

—Na, ir kada ji miega?

giuose, kur reklamuoja 
naktinius marškinius bei 
kitus apdarus.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Kai kalbama apie įvedi
mą visuotinos senatvės ap- 
draudos sistemos ir kai sa
koma, kad visi žmonės, su
laukę 65 metus amžiaus, 
gaus tokią pensiją, tai ar 
galėtumėte pasakyti, kiek 
šandien Jungtinėse Valsti
joje yra tokių, kurie jau su
laukė 65 metus ir juos per
bėgo?

milionus ir 
tūkstančių

komunistai

Senelis e
Atsakymas

Nežinome, ar yra apskai-

reikalai neapeina. Jie geriau uniją su
daužys, jeigu pajėgs, negu liausis su
irutę ib smalą virę.

Mes, tačiau, turime vilties, kad nei 
Martinui, nei jo promotoriams nepavyks 
atsiekti savo tikslą.

čiuota iki paskutinio žmo
gaus, sulaukusio tokį am
žių. Tačiau paviršutiniai 
apskaitoma, kad jų yra 
apie septynius 
šešius šimtus 
(7,600,000).

Kaip žinoma,
(siūlo, kad pensija būtų iš
mokama visiems, kurie su
laukė 60 metų amžių. Ypač 
dabar, kai tiek daug jaunų, 
sveikų žmonių vaikštinėja 
be darbo, o norėtų dirbti, 
jokio pateisinimo nėra, ko
dėl žmogus, sulaukęs 60 
metų, dar turėtų rūpintis, 
kaip darbą susirasti, kaip 
gyvastį kūne palaikyti. 
Valdžia gali ir turėtų juns 
aprūpinti pilnu pragyveni
mu.
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ROAD FOR AMERICA

WITH MUNICH a tombstone in history and with Lithuania counting 
its days of existence wo can look ahead and know that a long and 

arduous struggle is ahead for us if peace and democracy are to survive
the attacks of fascism. .

The ruling classes of France and England have entered into a collective 
pact with Hitler and Mussolini. The democratic people of the world must 
also enter into a collective pact to defend themselves against the attacks 
of reaction.
, The democracies have in their hands a potential weapon—collective 
action— with which the march of reaction can be stopped. The united 
action which the people of America and those who seek a democratic 
and peaceful life must follow is ably expressed in the following declara
tion of principles and objectives concerning immediate issues which the 
American League for Peace and Democracy has set for itself as a pro
gram of activity for the opening months of 1939.

FOREIGN POLICY of the State Department 
representatives abroad to 

peace by the aggressive of the people.
Because of the threat to demo

cracy and 
policies of 
demand a

and its 
the will

we 
on:
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the Fascist powers, 
foreign policy based
distinction between 
and their victims.

denial of our economic 
to the war-making, treaty
aggressors.
granting of our economic 
to victims of the aggres-

theA. The 
aggressors

B. The 
resources 
breaking .

C. The
resources 
sors nations under conditions de
signed to remove the risk of our 
being drawn into war.

D. The promotion of concerted 
action to withhold from invading 
aggressors the means to make war.

This program, if vigorously and 
consistently carried out will make 
war unnecessary.

We demand also a foreign policy 
which will continue and extend the 
program of Pan American coopera
tion adopted at Lima.

We demand also an increasing 
popular- participation in the making 
of foreign policy, including frequent 
hearings before Congressional com
mittees and greater responsiveness

proposedIn the matter of the 
constitutional amendment to provide 
for a referendum on war, we have 
stood consistently, and will stand, 
for the right of those who will do 
the fighting to say in each case 
whether they want to or not. Be
cause our primary and immediate 
concern is the prevention of war 
rather than with voting on whether 
we want war, we must devote our 
major energies to measures which 
will remove the threat of war and 
to apply the people’s control to the 
making of foreign 
reaches the stage 
our entry into it is 
table. We cannot
tion from the plans and acts of the 
aggressor nations to proposals which 
offer no guarantee of avoiding the 
war they are making.

ARMAMENTS

policy before it 
where war and 
practically inevi- 
turn our atten-

We are opposed to any increase 
in armaments as a substitute for 
the development of a positive peace 
program. (

The defense of this hemisphere 
against Fascist attack is the coope
rative responsibility of all the na
tions concerned. The United States 
can successfully contribute 
mutual enterprise only 
degree that it continues 
tends the'policy of a real 
mocratic “Good-Neighbor”

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS
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“I’ve been president for 20 yfears 
know what we manufacture.”

and I still don’t

Once upon a time we read H. G. 
Wells’ novels with avidity and thril-

this ! 
the 
ex- 
de-

to 
to 
and 
and

policy.
The best defense of this hemisphere 
is the mutual development of the [

WORLD’S FAIR LEADING ATTRACTION
By Arthur Smith

In order to bring its lesson home 
to your own locality, all that is 

genuinely democratic forces in each' necessary is to change the dialect 
of its nations so that they can sue- 1 and local discussion, implications 
cessfully resist the cultural, political should be used. A concrete know- 
and economic penetration of Fas- ledge of the record of your local 
cism. . ' politicians will also lend itself to

led with the thought of Martians I _ ,sat.ire, 
blasting the ignorant Earthians to 
pieces. Later we romped 
world with the Invisible 
then visited Mars, 
dry planets with 
short stories.

And so bit by 
a splendid illusion 
of gentleman who 
from the Outline

> in 
to be a party to the Fascist con- included.
quest of Spain, the mother-land of i 
Latin America, will achieve more in! x 
the present crisis for the defense of 
democracies in the Americas than

, the largest navy we can build.
I We further recognize the urgent 
need for a great democratic control 
of our armed forces.

| In order to prevent 
mention of Lithuania in the book mot\ve from increasing 
as far as we can remember) to the. 
Shape of Things to Come (hurrah 
for science and the devil with the • 
mass). ;

Even though our youthfull illus-1 
ions dried up in the well of bitter! 
experience and knowledge, we still [ 
kept a place in our hearts for this j 
futurian and fabian gentleman who| 
saw a glimpse of socialist society i 
through the mist but failed, like' 
Mr. Britling, “to see it through.”; 
But alas, that last vestige of 
ect died this past Friday at 
a. m.

On that fateful moment we 
ed up the N. Y. Times and 
to our extreme horror, “H. G. 
is Gloomy on World Prospects.”

“Tut tut,” we tuttered, "maybe 
he has his reasons.”

And then we read on.
In short, dear readers—the world 

is lost unless it listens to Mr. Wells. 
And Mr. Wells has this to offer: a 
mighty intellectual effort to realize 
the present situation, readjust 
world education methods and habits, 
and abolish war through conscious' 
cooperation.

Being, in a 
ourselves we 
send Wells to

No dilly-dallying with intellectual 
meanderings can change the course 
of history. The apparent chaotic 
position of the world is not so hope
less when we see the growing 
strength and consciousness of the 
democratic people. The ruling clas
ses will never make 
intellectual effort” to 
present condition. That can only be 
solved by the collective action and 
collective will of millions of demo
cracy and peace loving people the 
world over.

Wellsian dreamers make a com
mon mistake in underestimating the 
intelligence of the people. Aloof in 
cosmic magnitude they do not see 
the stream of history that is made 
out of the drops of blood shed in 
Spain, China and’ wherever the 
people resist thę attacks of fascism.

To the present fighters for peace 
and democracy belongs the future, 
not to the dabblers in dreams, no 
matter how amusing their 
tions may be. Speaking in 
terms of the future and 
at efforts to realize it is 
Fighting daily the battle 
ours for security and progress is the 
only road that will make us, not 
dabblers in dreams, but Builders, 
of Tomorrow.

Saturn 
sundry

over the
Man and 
and sun- 
Wellsian

bit we 
about 
knew everything 
of ' History (no

built up 
this type

the profit 
the arma- 

nationaliza-ment race, we advocate
; tion of the manufacture of arms, 
• ammunition and other inplements of 
, war, forbidding export except to 
countries invaded by an aggressor.

FASCIST MOVEMENT

resp- 
10:30

pick
read, 

Wells

measure, intellectuals 
feel duty-bound to

Pluto:

a "mighty 
solve the

occupa- 
glowing 

sneering 
childish.
that is

I politicians will also lend itself to 
this skit and can be

brother Simon

wouldn’t go so 
the reason our

liked your

far as to 
honorable

whcn I was confirmed and Mrs. 
Schwartz, our neighbor, gave me 
a tie for a present—Mrs. Schwartz, 
I want to say here and now, by 
golly, my 
taste.

Now I 
say that
Assemblyman talks about religion 
here is just to rouse your sympa
thies so he can get your vote. He 
is just an honest man. So wuz Cea- 
sar....... >

[ For hours and hours he debates

against 
minorities 
We will

organized 
and reli- i

counteract
using our

Fascism by nature seeks to des
troy all democratic institutions. It 
proceeds inevitably to lawless and 
violent action 
labor, racial 
gious groups.
Fascist propaganda by 
civil rights through mass meetings, 
demonstrations and picketing.

Whenever and wherever fascist 
groups undertake incitement to acts 
of violence or preparation for such 
action by drilling with or carrying 
arms, we demand suppression of 
such unlawful acts under existing 
laws or through 'strengthened laws.

RIGHTS OF LABOR
endorse the Federal Govern- 
stand toward labor’s rights

VETE ZABLACKAS TO VISIT CONN
ECTICUT LITH CITIES THIS WEEK

During this week Vete Zablackas, a Lithuanian-American 
veteran of the Abraham Lincoln Brigade in Spain, will speak 
in various Connecticut communities on his experiences in Spain 
and the importance of the Spanish War to democracy and 
peace in America.

Tuesday, January 17—New Haven, Conn., Lithuanian 
243 Front Street, 7:30 p. m.

Wednesday, January 18—Waterbury, Conn., Venta 
103 Green Street, 7:30.p. m.

Thursday, January 19'—Torrington, Conn., Lithuanian 
125 Beechwood Ave., 7:30 p. m. (Movies of Spain also 
shown.)

Friday, January 20—New Britain, Conn., Lithuanian 
354 Park St., 7 :30 p. m.

The Lithuanian youth in each of these cities will have the 
opportunity of hearing first-hand accounts of the war in Spain 
from a youth leader who has spent a year and a half in the 
International Brigade. All readers of the Laisve Youth Sec
tion are urged to cooperate and make these meetings as 
successful as possible.

Hall

Hall,

Hall, 
to be

Hall,

Chinese Woman Volunteer

School for Barbarians
Book Review

School for Barbarians, by 
Mann; 159 pages; Modern 
Books; 50 cents.

THE NAME “Mann” has 
In cvmhn”

Erika
Age

come 
x to symbolize the civilized, at 

present illegal side of Germany. If 
you will pardon the pun, the word 

i means “man.” The book under con- 
| sideration deals with the uncivilized, 
[the now legal side of Germany. Its 
name appears to be “beast.” This is 

, a strong term, but what else could 
'you call an “educational” system 
į which has its children singing:

Though the whole world lie ruined 
around us after the day of war, 

What the devil do we care—we don’t 
give a hoot any more, <

We will go marching forward, 
though everything fall away,

For the world will be ours tommor
row, as Germany is today.

—by Harry Schachter.
She loves a gun now, and cherishes hate;
But she is still a woman—her breasts are warm inside of her.
At night, at starlight,
As she lies down on the battlefield of her land,
She probably straightens her hair.

Now she is pregnant with big ideas.
Others, tomorrow, will have what she has lost.
In her womb is a new .world.
But women were not made to carry all that.

She bears everything—and her shoulders are squared 
like a man’s.

A woman! She was the mat we walked upon as we enter 
the hut, and which said: welcome.

Now we see they have nails so they can scratch
And mouths that can yell
And that bullets from their rifles

do just as much damage. '

•ed

Erika Mann (the daughter of 
Thomas Mann, who introduces the 
book) devotes the greater part of 
her work to quotations from official 

'sources which, like this song, fairly 
j shout for themselves. As one reads, 
his emotions vary from amusement 
at the nine different uniforms given 
students in the Hitler leadership 
schools, to intense disgust at the 
Nazi teachers using Jewish child
ren in their classes as living ex
amples to explain the traits that 
Hitler ascribes to the Jews—such 
as affinity to the ape, thievery, co
wardice, etc.

We are taken into every phase 
and course of the present-day Ger
man school, the family, the church, 
and extra-curricular activity—if the 
military training for youth may be 
graced with so peaceful a title.

B’more Package Party 
Jan. 28th

Scene: A speakers’ stand on the 
corner of a block. There are some 
posters With pictures and “Vote for for us... don’t boondoggle... give 
Greene” signs painted on a platform. | them home relief. We’re a bunch of 
An American flag is next to the' starving dogs. Trow ’em a bone!

Do you know what this wise guy 
did in his last year at the assemb
ly?. .. he was absent 42 times out 
of 69 sessions in his last year... 
he voted against the investigation 

i of crooked politics, against 
child labor law... and against 

; deral Housing proposal... 
states... for decent homes 
bucks a room...

But aside from that we 
be fair. We have to admit 
points... In two years of assembly, 
he proposed a bill... yep, he actual
ly got up on the floor, and said 
to himself, “I’m going to be a 
pride to my people”... (embracing 
gesture)... (Assemblyman motions 
one of stooges to stop him)...

Shut up,- 
it...

Audience: 
Atta kid...

Davie: So

speaker.

Assemblyman Greene: M’friends, 
and I know that when I speak to 
you, .people here, I can call you my 
friends, it was from this very corn
er not so long ago, that I entered 
into that same Shule and was con- į 

. firmed into manhood. Then I resolv- 
1 ed I would be true to my God, faith
ful to my religion and a pride to my 
people... The tallus were on my i 
shoulders and the sader was in my 
hand when I took that vow...’

We 
ment 
as exemplified by the National La
bor Relations Act and the Fair 
Labor Standards Act.

Our democracy can survive only 
if the guarantees of the Constitu
tion are applied so as to fulfill in 
terms of continually rising living 
standards Ihe promise, of the Decla
ration of Independence that all our 
people shall have equal rights to 
iife, liberty and the pursuit of hap
piness.

A sure way to stop Fascism is to 
oppose all attempts of reaction to 
lower the standard of living of the 
people. Democracy in any real 
sense must include as a minimum 
the employment of all persons able1 
to work at adequate wages under 
proper working conditions and with 
ample protection against the econo
mic insecurity caused by illness, 
unemployment and old age.

RIGHTS OF RACIAL GROUPS

for 
for

the 
Fe- 
the 
five

have to 
his good

In my term in the assembly 
last year, those very words were my 
guide. My people, you are my pur
pose, I am but a means of fulfilling 
your wishes..... It was you that I
fought for, hour after hour, debating 
with committees and committees to ( 
pass new traffic laws, to abolish red 
tape in Home Relief, and stop ex
penditures of your money on foolish 
W.P.A. boondoggling projects. ..

I am but a man, and you all 
know me for...

Voice in Audience: For a crooked 
politician!

Greene: I do not know who you 
are, friend. But if you have not the 
courtesy to allow others free speech, Į Oh, I forget the name of the 
then we’ll enjoy your company all, bill. The bill will first go into effect 
the more from a greater distance.' in 1946. It says that beginning with 
If you have anything to say... why 1946, every house^ that has more 

n it must have 
every apartment 'of over

now... you asked for

right, Davie, 
to him...

people’s 
poverty 
of the 
of the

That’s 
give it 
he fought like a lion. .. 

like a tiger. .. to make his
lot easier... to rid them of 
and misery they know... 
sicknesses and diseases... ■ 
filth they were forced to live in...
of unemployment and Insecurity... 
(stop and look at speaker loathing- 
iy).

A Vet in Spain Greets a Returned 
Lith-American Comrade-in-Arms

Grupo Americana 
Valencia, 
Spain \

Dear Charlie:
I *Tis a long time since I last saw 
you-wayback in Albacete wasn’t it? 
I am unable to tell you just exactly 
how I know that you are no longer 
in Spain, 
me, 
on 
one

I 
joys 
you 
that

We are all preparing ourselves, as 
you must surely know, to return 
and furthermore, have been doing 
so for over a month and I suppose

shall keep on doing so for over 
another month! But we soon expect 
to be back.

At our first meeting of the year 
our new president, J. Deltuva asked 
for closer cooperation from all the 
members to make our chorus more 
successful throughout the coming 
year.

Ida Balses, Virginia Ekewise, 
Charles Jacobs, Jr., and A. Žemai
tis were elected to a committee to 
get new members for our chorus.

In preparation for our concert to 
be given on February 12, 1939, a 

1 duet has been formed which consists 
of the Misses Virginia Ekewise and 
Mildred Deltuva.

told 
over 
just

Whether someone 
or whether it just drifted 
the waves of rumor—it’s 
of those things of Spain,
shall extend no greetings, no 
beyond saying I am glad that 
were able to return and hope 
your eye is o. k.

Scholarships to tie
Americas I

granting 
scholar
students

Remember at Albacete? Say! I 
still owe you 50 pesetas! (I’ll bring 
it back to you!) I still remember 
quite clearly, I was pretty well j 
tired of waiting but soon hit Al- 
manso ok. Stayed there just a bit booklet among the members, 
under a month — and left for | ...
Tcruel as chief topographer. Then 
we pattered about from front to three new members. They are Mrs. 
front until the Levante affair. *

We have voted to sell ten copies 
of the L.M.S. VIII Suvažiavimas

At our last rehearsal we acquired

A. Žemaitienė, Mrs. Deltuva, and 
Budrevičiutė.

Of course we 
(airplanes), no 

and they kept up 
of everything,

had no 
artillery 

a steady 
including

Gee the Levante affair was pretty 
tough, 
avions 
support 
barrage
tanks. By this time we have receiv
ed 37 mm. anti-tank guns. Brand 
new, rapid, good. We had one hel
luva^ time. Everyone’s nerves- going 
to hell fast—if not already gone. 
I stuck it out pretty gopd, and then 
heard of Negrin’s decision to retire 
all International volunteers.

On January 28 we are going to 
have a package party with an in
teresting package for everyone. An 
orchestra will play both Lithuanian 
and ‘ American dances for old and 
young alike. We are expecting a 
large crowd at the doors at 7:30 
P. M. The admission ' price is 
twenty-five cents.

Corresp. Committee.

Consumer
Beware!SANTIAGO, Chile.—The 

of forty-two United States 
ships to Latin-American 
was announced last Thursday at the 
closing session of the first Amer
ican Conference of National Com
mittee on Intellectual Cooperation. 
The parley was in session here for 
seven days, with delegates present 

I from most of the American count- 
YOU POLITICIAN! 'ries, including the United States.
You’re a good man.. .^ you was, The conference adopted fifty-three 

, the recommendations 
covering a broad field of cultural 
relationships among American coun
tries. Since the delegates represent
ed unofficial organizations rather 
than governments, their work had 
to be confined to recommendations 
to the governments.

... why don’t you come up here and than ten tenants 
say it...

Voice. (Davie) All right, by God, [rooms lighted by at least one win-
I will! (separates from audience) dow.
I don’t have to introduce myself.
You people all know me. I ain’t,
been to Congress, but I was also [ confirmed.... maybe Landon oughta resolutions, 
comfirmed here. Maybe things/ were ' been confirmed so he could get

, better in his time or maybe he’s elected... but so far as. I’m con- 
got a rich relative. All I remember cerned, you’re nothing but a crooked 
is the boys throwing walnuts at me politician and I’m telling it to your

three

face... you and your whole rotten 
Party... sure, you can sling lan
guage around... Ten years ago, 
when you lived on Columbia Street, 
you wuz Yussel Greenberg... now 
it’s Jeremiah Greene... Well, Mr. 
Greene, here’s our answer to you... 
hunger-jobs - security - education for

x.. x.~^6ULl. x,x.x-,our Children.., and save your back-[ that ?
We recognize that the American [ versity has broken off its relation wash for your Party committees, 

people is a composite of many [ with Nazi universities. 
races derived from all parts of the i No longer is there 
world and, as such, can best make exchange student at 
its contribution to the human race there has been for the four years 
through the fullest development of the student plan 
its tradition of racial equality. 
Therefore, we pledge ourselves to 
work unceasingly to make the idea 
a reality, by fighting racial discri
mination wherever it arises whether 
in Jim Crowism, anti-Semitism, or 
any other manifestation of intoler-

Colgate Univ. Severs 
With Nazi Schools

HAMILTON, N. Y.—Colgate Uni-

American

I stand for Americanism!
Voice in Audience: How about 

for, toilets in the halls ? Who stands

We wpre sent to Valencia for 
about a month where I managed 
well. The people I stayed with kept 
me well provided with
cigarettes, food, good bed, etc.

Then they turn around and ship 
us to small towns; so now we await 
the Intern. Commision in a one 
mule town, eating rice soup at noon 
and lentica at nite. Plenty of or
anges, though. They arc ripe and 
the trees are loaded.

That’s about all that has taken 
place with me on the Valencia side. 
Nothing of news. We held the lines 
pretty well. We still need big guns 
.and avions, also more food. Oh 
yeah! Did you see the new rifles 
before you left? Very few Mexi- 
canskis left. New Mausers which 
we call “Checks.”

Well, I’ll be seeing you and all 
in perhaps two or three months. 
All we need now is a boat and the 
commission to check us over.

Be seein’ you!

The non-profit organization, Con
sumers’ Union of the United States, 
devoted to helping people to get 
their money’s worth and to avoid 
falling victims to fake advertising 
claims, warns us against the “serv
ice bureaus” set up by certain re
putable magazines?

It tells us the so-called “Seal of 
Approval” of Hearst’s Good House
keeping magazine has been put on 
at least 40 products which the 
Federal Trade Commission has or
dered to cease and desist from mis
leading statements.

This, of course, should make one 
a little wary of Good Housekeep
ing’s stamp of approval. It should 
also make one doubly alert in read
ing ads in less scrupulous maga
zines which do not make even a 
pretense of protecting their read
ers from the advertising “copy” in 
their pages.♦

CU in December, 1938, Reports 
warns us against the “Consumers’ 
Service Bureau”’ recently established 
by Parents’ Magazine, one of the 
best journals of its kind in the 
country. CU finds that this ma
gazine, which of course lives from 
the advertising of private profit
making corporations, gives its of
ficial blessing to a number of ques
tionable and even proved dangerous 
drugs, laxatives and mouth washes.

—Bali Kilas.i for the people who pay you your 
a German campaign expenses... the banker... 

the child-labor employer and your 
lot of petty politicians and 
crooked grafters...

Greene: I know now with 
we have to deal... and it 
you religious loving people 
address my Answer... If 
to foster Atheism, 1 
that terrible dictatorship 
scatter brains as this

Colgate as

has been in ope-

he

their

Bunk! That’s what 
unvarnished bunk’ 
you to name it 
smell it if you

Plain 
upon 

can

st)ate federations
posed of unions of vario

> Com- 
of unions of various traces 

and city central labor bodies with- 
Į in the boundaries of given state, 

do jobs have to. These bodies deal with mattęrs of 
I statewide concern to wage-earners.

whom 
is to 

that Ii 
you • want sharing one toilet in the hall have [ moting the passage of legislation

. The state fe- 
. _ derations of the American Federa-

boy, who, The 1939 World’s Fair’s leading tion of Labor are open only to 
ance fomented to divide the people of the university president said the merely bumbles out what was bum- ■ attraction... (points)... The Mod- members of unions affiliated with 
and defeat American democracy. suspension would last“ indefinitely. bled in, then don’t vote for me. ern Politician...! that body.

four Colgate stu- 
sent to Germany 
study and four

ration.
Under the plan 

dents have been 
for a year of
Germans have spent a year each 
here.

An announcement from the office

Greene: I stand for freedom!
Davie: 

stands for! 
an’ I call 
where you 
wanted...

What the hell 
do with religions?

What the * hell does twelve people [ They are especially valuable in pro-

free love, and to do with free love? You politi—[favorable to labor, 
rship of such Gentlemen, I present... \ I derations of the A



3

Ketvirtas puslapis

UPTON SINCLAIR

(Tąsa)
" Kambarys buvo taip įtaisytas, kad jame galima bū

tų studijuoti. Vidury stovėjo dailus stalas, apkrautas 
knygomis ir prietaisomis rūkymui; sienos padabintos' 
visokiais kolegijų vėlokais, fotografijomis ir kitokiais! 
dalykais. Labai didelė briedžio galva su ragais šešių pė
dų ilgio buvo pritaisyta prie, vienos sienos, o prie kitos, 
baibolo (buffalo) galva, o ant grindų patiesti buvo tig
ro ir meškos kailiai. Ten buvo puikiai apmuštos kėdės 
ir sofos, didelis langas ištaisytas su puikiomis sėdynė
mis aplinkui; vienas kampas buvo ištaisytas visai per
sišku būdu su dideliu baldakymu ir brangiais akmenimis 
išsodinta lempa po juom. Toliau ėjo durys į miegrūmį, o 
už to, buvo kitas kambarys, su įtaisyta maudykle, ku
rioje galima plaukioti; toji buvo įtaisyta iš puikiausiojo i 
marmuro ir tik ją vieną ištaisyti atsiėjo apie keturias- 
dešimts tūkstančių dolerių.

Fredukas stovėjo valandėlę dairydamasis aplink, 
kai iš kito' kambario pasirodė šuo,—didelis, baisus bul
dogas, baisiausias, koks Jurgiui teko kada-nors matyti. 
Jis žiovavo atidarydamas nasrus, kaip smakas, ir ėjo 
link vaikino švytuodamas uodega. “Ei, Dewey!” pašau
kė ponas. “Bandei prasnausti, vyruk? Na, na—ei, tenai, 
kas yra gi? (Šuo urzgė žiūrėdamas į Jurgį). Na, Dewey 
—tai mano draugas, ponas] Rednose—senas gubernato
riaus draugas! Bonas Rednose, Dewey, pasisveikinkite, 
hik. Ar jis ne puikus? New \orko parodoj gavo dova
nas.”

Kalbėdamas tai, jis atsisėdo į puikiai ištaisytą kėdę, 
o Admirolas Dewey susirietė po juomi; jis jau neurzgė, 
bet nenuleido akių nuo Jurgio.

Tarnas uždarė duris ir stovėjo palei jas saugiai 
dabodamas Jurgį. Už durų davėsi girdėti žingsniai iri 
jam atidarius duris, uniformuotas žmogus įnešė išske- J°- 
čiamąjį stalą, o paskui jį įėjo kiti du, nešdami uždeng
tas tacas. Tuodu stovėjo, kaip stovylds, kol pirmasis iš- 
tiesė stalą ir išdėstė viską iš tacų ant jo. Ten buvo ir šal- i 
tų kepsnių ir plonai supjaustytos mėsos, sviesto ir dailiai; 
supjaustytos duonos su apipjaustyta pluta ir kitokių! 
pridėjimų prie mėsos ir bliūdelis supjaustytų persiškųjų' 
slyvų su grietine, nors tai buvo sausio mėnesį; visokių! 
pyragaičių ir pusė tuzino bonkų vyno, kąAiktai nuimto. 
nuo ledo.

“Na, tas tai gerai!” sušuko Fredukas linksmai, pa-įmio 15 iki 20 metų amžiaus, 
matęs tą viską. “Eikš artyn, žmogeli, pasijudink.”

Jis pats atsisėdo prie stalo; tarnas ištraukė kamštį,rais eidavo vogti, 
iš bonkos ir pradėjo pilti, o jis išgėrė tris stiklus vieną Neapsižiūrėjimas, 
po kito. Po to jis smarkiai atsiduso ir vėl paragino Jur-

Tarnas laikė kėdę kitoje stalo pusėje ir Jurgiui pa
sirodė, kad tas todėl ją taip laiko, kad jis negalėtų at
sisėsti; pagaliau suprato, vienok, kad tas nori pakišti 
kėdę po juomi, taigi jis atsisėdo atsargiai ir su neužsiti- 
kėjimu. Fredukas patėmijo, kad prie 
labai bailus pasidarė, taigi, linktelėjęs 
“Galite eiti sau.”

• Tie išėjo, apart stalų patarnautojo.
“Tu taipgi gali eiti sau, Hamilton,”
“Pone Freduk...” pradėjo tas kalbėti.
“Eik!” suriko vaikinas piktai. “Prakeiktas tu, ne

girdi, ką sakau?”
Tarnas išėjo ir uždarė duris; Jurgis, kuris taipgi 

tėmijo, pamatė, kad tas ištraukė raktą iš spynos, kad 
per skylutę galėtų matyti, kas viduje dėsis.

Fredukas vėl atsigįžo link stalo. “Na,” ištarė jis, 
“dabar imkis.”

Jurgis žiūrėjo j jį, nežinodamas, ką pradėti. “Val
gyk!” šaukė tas vėl. “Kimšk, žmogeli!”

“Tamsta nieko nenori?” užklausė Jurgis.
“Ne alkanas,” atsakė jis, “tik buvau ištroškęs. Kat

rytė ir aš turėjom cukreliu,—tamsta valgyk.”
Taigi Jurgis, metęs pasišnekėjimą, pradėjo. Jis val

gė, kaip būtų su šiupele į burną metęs; pradėjus valgyti, 
apetitas pakilo pas jį, kaip pas vilką, ir jis nesustojo 
atsikvėpti, kol neištuštino lėkščių. “Na, tai...” sakė Fre
dukas, kuris tėmijo su žingeidumu.

Paskui jis padavė Jurgiui bonką. “Pažiūrėsime, kaip 
tamsta gersi,” ištarė jis; Jurgis pasiėmė bonką ir užsi
vertė prie burnos ir puikus gėralas pradėjo bėgti į jo

tarnų Jurgis 
aiva, pasakė:

pasakė jis.

LAISVE

10-25-38—69

■ ■ —... , ;'":rrg

Mussolinio-IIitlerio klapčiuką 
Franco lyginti prie Washing- 
tono ir Lincolno. Franko ne
kariauja prieš svetimšalių 
priespaudą, o su jų pagelba 
nori Ispanijos' liaudį pavergti.

Po jo kalbės buvo paklausi
mų. Chicagoj sugrįžęs iš Is
panijos Lincolno Brigados 
kareivių būrelis pusėtinai Car- 
deną ant juoko išstatė su savo 
klausimais ir visa publika tu
rėjo gardaus juoko. Cardenas 
yra buvęs Ispanijos ambasa
dorius Francijoj 1936 metais 
ir po sukilimo pradėjimo tuoj 
jis į Franco pusę perėjo.

Šis jo vizitas Chicagoj vai
sių jam nedavė,, didžiuma pu
blikos už vyriausybės pusę 
stoja, kaip ir dalinai visa A- 
merikos visuomenė.

—o—
Per šią žiemos sezono pra

džią gana daug lietuvių nu
mirė Chicagoj ir gana daug 
aktyvių organizacijų-draugi j ų

O ypač oro permainos

jo rūme, arba, geriau sakant, buvo įgyvenę, kol valgant 
jis nepradėjo į ją indais svaidyti; tada ji telegrafavo 
šaukdamas! pagalbos ir senis nuvažiavo į Italiją pažiū-

I rėti, ko jo mylistai tenai reikia. Taigi jie paliko Ereduką 
i vieną sau ir tai su mažiau kaip dviem tūkstančiais dole
rių kišeniuje. Bet Fredukas pasišiaušė ir visai nemanąs 
apsileisti, ką pagaliau pamatysią—jeigu jau nebus kito 
būdo priversti išpildyti jo norus, tai jis pasirūpinsiąs, 
kad Katrytė telegrafuotų, jog jiedu ketina apsivesti ir 
pažiūrėsiąs kas tada įvyks.

Taip tas vaikinas tarškėjo, kol pailso. Jis gana ma
loniai nusišypsojo į Jurgį ir primerkė susnudusias akis. 
Paskui jis praplėšė akis, dar kartą nusišypsojo, paga
liau užsimerkė ir, regimai, visiškai užmigo.

Keletą' minutų Jurgis sėdėjo nei nepasijudinęs, da
bodamas jį ir gėrėdamasis tuo, ką jautė šampano atsi
gėręs. Kartą jis pasijudino ir šuo suurzgė; po to jis 
sėdėjo beveik bijodamasis kvėpuoti, kol už kiek laiko 
durys tykiai prasivėrė ir įėjo tarnas.

Jis ėjo tiesiog prie Jurgio ant galų pirštų, žiūrėda
mas gana rūsčiai; Jurgis pakilo ir traukėsi ūtbulas, n.u.iu t 
taip pat žiūrėdamas gana rūsčiai. Ir taip jis atsidūrė daug'žmionfu susii^ 
prie sienos, o tarnas, priėjęs arti ir rodydamas durų pusėtinai ser^a, o draugijom 
link, tykiu balsu ištarė: “Laukanjš čia!” | daug tenka išmokėt paša'lpo-

Jurgis lyg ir abejojo valandėlę, dirstelėjo į Fredu-Į mis. 
ką, kuris sau knarkė iš lengvo. “Jeigu tu bandysi, tu... 
vaike,” piktai ištarė tarnas, “aš tavo snukį sugrūsiu, 
pirm, negu tu iš čia išeisi!”

Jurgis valandėlę nežinojo, ką daryti, bet pamatė, 
kad ir “Admirolas Dewey” pakilęs ėjo^prie tarno urgza- 
damas, taigi pasisuko ir leidosi prie durų.

Jiedu taip ėjo neištarę nei žodžio, kol atsidūrė prie 
priešakinių durų, Jurgis apsistojo ir tarnas priėjo prie

Šiuo laiku Chicagoj oras ga
na gražus, šilta, lijo per dvi 
dienas po 'biskį, lyg 
vasaris; bet laukiam ir

nes oro pranešėjai tą sa- 
Oras atšals. Dėl šilto

pa-

(Bus daugiau)
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Policija suėmė kelias vaikų 
“gcnges,” kurio specializavosi 
namų apiplėšimais ir pusėti
nai daug namų apvogė. Visi

visi mokyklą lankė, o vaka- 
Tai tėvų 
nedaboji- 

mas. Jeigu su vaikais geriau 
elgtųsi, susidraugautų, išaiš
kintų dalykus, jie to nedary
tų.

—o---
Maniau, kad ir Chicaga tu

rės “taxi-cab” streiką, kaip ir 
New Yorke, bet kompanija su
sitaikė su “draiveriais,” pa
keldama tik 1 % % uždarbį. 
Šoferiai norėjo 42% gaut, bet 
susitaikė už 39%. Gal ir uni
jos agentai perdaug nusileido.

—o—
Sustrcikavo nuo 500 iki 600 

darbininkų šiandien, sausio 
10‘, Wilson Jones Company, 
po 3300 Franklin Blvd. Kom
panija turi ir Elizabeth, N. J., 
šapą, ir ten darbininkai, apie 
250, streikuoja. Unija, United’ 
Loose Leaf and Blank Book 
Workers Federation Union 
Local 148, CIO, reikalauja, 
kad priimtų neteisėtai paleis
tus darbininkus iš darbo. 
Kompanija išdirba popierius. 
Pereitą pavasarį darbininkai 
irgi buvo sustreikavę ir lai
mėjo streiką, gaudami ir “col
lective bargaining.”

.—o—
Hearsto laikraščių streikie- 

riai dar tebestreikuoja, ir sun-
gerklę taip, kad net jam Visam darėsi linksmiau. Kada Įpa^ak^tiy kaip užsibaigs, 
jau nurijo paskutinį lašą, $tsikvepė, išleisdamas kvapą 'Laikraščiai išeina menki, gar- 
gana smarkiai—“A-a!”

“Geras gėrimas, ei?” klausė Fredukas gana links
mai; jis atsilošęs savo didelėje kedėje ir užsikišęs ranką 
už galvos, žiūrėjo į Jurgį.

Jurgis taipgi žiūrėjo į jį. Jis buvo apsirėdęs dai
liomis’ drapanomis ir pats išrodė gana gerai—dailus vai
kinas su šviesiais, gelsvais plaukais. Jis šypsojosi į Jurgį 
gana užsitikinčiai, o paskui vėl pradėjo kalbėti. Kalbėjo 
kokią dešimts .minučių nenustodamas, ir tos kalbos bė
gy išpasakojo Jurgiui visą savo šeimynos istoriją. Jo 
didysis brolis, Charlie, buvo įsimylėjęs į nuoširdžią mer
giną, kuri “KamČatkos Kalifas” veikale turėdavo “Ma
žytės Šviesiaakės” rolę. Kartą'jis jau visai buvo pasi
rengęs su ja apsivesti, bet gubernatorius prisiekė, kad 
jei tą darys, jam nepaliks nieko iš savo turtų. Dabar 
Charlie tapo atleistas iš kolegijos ir leidosi kelionėn 
savo automobiliuje. Gubernatorius grasino ir kitiems 
savo vaikams nepaliksiąs dalies—seserei Gvendolenai, 
kuri ištekėjo už Italijos markyzo, kuris turėjo prie savo 
pavardės visą eilę titulų ir dvikovų. Jiedu gyveno

sinimų labai sumažėjo ir no 
visos laidos išeina. Kompani
jos, leidėjai, visaip bando 
streiką sulaužyti, samdo sko
bus ir mušeikas.

—o—
Policija suėmė bankierių 

John Taylor Wilson, kuris 11 
So. La Salle St. turėjo ofisą, 
žmonės nusiskundė policijai 
apie jų pinigų pražuvimą jo 
firmoje, ir yra manoma, kad 
kelius šimtus tūkstančių dole
rių šita firma žmonių pinigų 
prarado, 
tą.”

belošiant “marke-

tai labai lėtai tas darbas ve
dama, tik apie 100 darbinin
kų tedirba, ir tik pavasarį pri
ims daugiau.

“Subway” darbas užsitęs 
per kelius metus ir kainuos 
apie $40,000,000.

—o—
“Vilnies” vajus šiemet la

bai puikiai išėjo, sumušėm

pereitus metus. Chicagoj lie
tuvių judėjime dabar di
delis užsiėmimas, įvairių drau
gijų organiacijos rengia savo 
šokius, balius, lošimus, koncer
tus ir tt. Tai labai daug pa
rengimų kas savaitė. O ' bus 
apie 200 lietuviškų draugijų, 
draugijėlių Chicagoj.

Antanas.

f- AMERIKIEČIU KONGRESAS DELEI 
TAIKOS IR DEMOKRATIJOS

čio, 
ko.
oro vištos labai daug kiauši
nių pradėjo dėti ir dėl to nu
krito kainos.

. —o— #
Darbai Chicagoj negerėja, 

nors ir daugiau žmonių dirba, 
negu pernai. Prie WPA dirba 
virš 120,000 žmonių Chicagoj.

Ypač motorų darbininkių 
skaičius labai padidėjo, paly
ginus su puse metų 
mat, joms mažiau 
Beveik visi darbininkai

nas, kuris visaip kaip įmany
damas bandė sukilėlių-fašistų 
pusę išgirti ir lojalistų pusę 
paniekinti su senais visiem | skundžia nedarbu, nes 
žinomais gandais. Jis bandė sas dienas teišdirba, o 
Įrodyti, kad Franco susilygins 
su Lincolnu ir Washington!!. 
Buvo juokinga, kaip tai jis ga
lėjo tiek drąsos turėti, kad

pragyventi, o maistas 
gus.

atgal; 
mokama.

nosi
ne vi
rei ki a 
bran-

—o—
Kas link Chięagos “subway”,
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Chicago Council 
turėjo.

SaUsio 
on Foreign Relations 
receptiją, Palmer House, mies^ 
te dėl gen. Franco atstovo 
Amerikoje Juan F. dę Carde-

o

< >

Penktas taikos ir demokra-Į Nepirkti Hcarsto laikraš- 
tijos kongresas įvyko Wash- čių.
ington, D. C., 6-7-8 sausio, | 
1939, su 1255 delegatais, at
stovaujant 7,469,937 narius, 
šimtus visokių unijų ir kitų 
draugijų. Toks skaičius paro
do, kad šioj šalyj davė smū
gį prieš fašizmą ir nazių žiau
rumą.

Kongreso pirmininkas Dr. 
II. F. Ward atidarė kongresą 
su prakalba, pasmerkdamas 
griežtai fašizmą ir raginda
mas fašizmo neįsileisti į mūsų 
šalį ir prilaikyti demokratiją 
mūsų šalyje.

Po jo prakalbos sekė kiti 
kalbėtojai ir visi aštriai pa
smerkė fašistinį judėjimą ir 
nurodė, kad mūsų šalyje gali 
tas pats įvykti, jeigu mes į ei
les nestosim.

Svarbūs Nutarimai
Nutarta reikalauti nukelti 

embargo nuo Ispanijos ir už
dėti embargo ant Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos.

Duoti pagelba Chinijai, kiek 
galima.

Boikotuoti viską, kas tik 
perkama iš Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos.

Kad 
liečiai, 
D. C., 
miesto

Kad
pelių reikalui nukelti embar
go nuo Ispanijos.

Siųsti rezoliucijas ir protes
tus prieš Dies komitetą, kad 
nebūtų duodama jiem para
mos.

Kad atšaukt 1872 kasyklų 
aktą public interests, o ne 
privatiškam (?—Red.).

Kad nebūtų permaina Wag
ner akte.

WPA, kad būtų duodama 
darbai tiems, kurie nori dirb
ti ir kad 76-tas kongresas su
teiktų reikalingus fondus.

Kad visos valstijos prisitai
kytų prie Child Labor Act.

Remti Social Security ir 
Old Age Pension.

Teachers tenure law.
Ir daugiau svarbių tarimų 

padaryta, kuriuos matėte ar 
matysite lairaščiuose.

ALDLD 12 Apskr.
Delegatė,

Ona Žiurienė.

4

Jungtinių Valstijų pi- 
gyvelianti Washington, 
galėtų • balsuoti savo 
valdybos rinkimuose.
išleisti 10 milionų la-

VALENCIJA GAL VĖL 
BUS LAIKINA ISPA

NIJOS SOSTINĖ
Paryžius. — Pranešama, 

kad dauguma Ispanijos re
spublikos ministerijų ren
giasi persikelt iš Barcelo- 
nos į Valenciją; bet Barce- 
lonoje ketina pasilikt mi- 
nisteris pirmininkas J. Ne
grių ir užsieninis ministe- 
ris J. A. del Vayo.

NEWARK, N. J <f)
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Vakarienė
RENGIA SIETYNO CHORAS

įvyks SeIcnadšeKi|r Sausio 22 January
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE 180 New York Avė NEWARK, N. J
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LIETUVOS ŽINIOS» mes 
Per šiuos paskuti

nius trejus metus, kada Ispa
nijoj eina aštri liaudies kova, 
velionis sakydavo: Aš jau se
nas; negaliu eiti ir padėti sa
vo draugams kovoti, kur šian
dien eina karas Ispanijoj, tai 

j aukausiu, kiek išgalėdamas, 
| kad tik nugalėjus tą fašizmą. 

Tai velionis ir aukaudavo 
kas mėnesis po 10 ir po 20 

; dolerių dėlei Ispanijos liau- 
’ dies.

PORT! AND DRFrDN šventu ir nevargtų, kaip
1 VII 1 LuiHU, VliEiUvli vargome. Per šiuos pas

RIETAVAS

gruodžio 
dalyvavo

Valeskio šermenys 
darbininkiškos, 

vainikų, ‘ kaip
Buvo 

nuo
Port-

Taip drg. Jonas Valeskis 
buvo mūsų brangus draugas, 
skaitė mūsų laikraščius, “Lais-

“Vilnį” ir “Daily Work- 
Feme mūsų spaudą. Jis 
ALDLD 4-tos kuopos,

vę,
orį,”
buvo
Portlande, nariu per 16 metų
ir ilgus metus buvo nariu In
ternational Labor Defense.*

Velionis per savo gyvenimą 
buvo darbo žmogus, rėmė 'sa
vo darbininkišką judėjimą ir 
tą judėjimą būdavo j o kiek ga

Dar apie Velionį Joną Valeskj
Jonas Valeskis mirė gruo

džio 12 d., 1938 m., 8-tą vai. 
vakare, Good Samaritan ligon- 
buty.

Velionis sirgo tik dvi sa
vaites, inkstų liga.

Laidotuvės įvyko 
17 d. Laidotuvėse 
apie 200 žmonių.

Jono 
buvo 
keletas
ALDLD 4-tos kuopos, 
land, Ore., ir nuo ALDLD 
223-čios kuopos, Oregon City, 
Ore., ir nuo kitų organizaci
jų. Prie velionio karsto kal
bėjo drg. L. Prūseika. Jis pa
sakė trumpą ir aiškią prakal
bą apie Jono Valeskio gyve
nimą ir darbavimąsi darbinin
kų judėjime. Sakė, gaila yra 
mums šiandien tokio žmogaus,
kaip Jono Valeskio, kuris nuo. lėdamas. 
mūsų atsiskyrė, kaipo darbo Į Jonas Valeskis sulaukęs 67 
žmogus. Netik mes, jo drau-«metų turėjo persiskirti su šiuo 
gai ir giminės, pasilikome liū- pasauliu, su draugais, su šei- 
dėsy, netekę Jono Valeskio
bet ir visas darbininkų judė-[seseris Lietuvoj ir vieną, Rose 
jimas jaučia didelį nuostolį.

Po drg. L. Prūseikos kalbos 
kalbėjo advokatas Irwin Good-! labai nuliūdę, 
man nuo Tarptautinio Darbi- • 
ninku Apsigynimo brganizaci-j 
jos, kurioj velionis priklausė. Į 
I. Goodman kalbėjo 
kalba. Jis savo kalboj liepė 
pasilikusioms darbiniu k a m s 
varyti darbą pirmyn ir dirbti 
už darbininkų gerovę taip, 
kaip mūsų draugas Jonas Va- 
leskis dirbo iki savo gyvos 
galvos.

Kalbėjo ir Jim Murphy nuo 
Komunistų Partijos, prisimin
damas apie velionio Jono Va
leskio darbus. Trumpai kal
bėjo ir drg. J. Stūpuras nuo 
ALDLD 4-tos kuopos, kurioje 
drg. Jonas Valeskis priklausė 
apie 16 metų, šios visos pra
kalbos, buvo pasakytos pas 
graborių.

Po prakalbų buvo paskam
binta ant piano “Internacio
nalą,” ir tada drg. Jono Va
leskio kūnas tapo palydėtas į 
Portland© krematoriją. Lydė
jo apie 30 automobilių.

Pasiekus krematoriją, 
buvo paskutinis atsisveikini- tą moderninės medicinos švie 
mas su velioniu draugu Jonu’sojė. Prakalba visi 
Valeskiu.

Tonais jo kūnas tapo pade- ir juokų. Pasirodo, 
tas ant kiek laiko iki velio- nes rūpinasi savo 
nio sesuo, Rose Petkus, pri
bus iš Chicagos, ir tada bus 
sudegintas, nes drg. Jonas Va- 
leskis visuomet prašydavo, 
kad. jį sudegintų.

Dabar biskj prisiminsiu apie 
velionio Jono Valeskio biogra
fiją. Jonas Valeskis paėjo iš 
Lietuvos nuo Tauragės apskri
čio, Kvėdarnos pašto. Į šią 
šalį atvyko visai jaunas būda
mas ir šioj šalyj išgyveno apie 
50 metų, o Portlande apie 30 
metų. Čia Portlande velionis 
daugiausiai dirbo prie gatve- 
karių kompanijos.

Bedirbdamas prie minimos 
, kompanijos, velionis išrado 
žirkles, kurios gali lengviau 
nupjauti geležines vielas, ir 
po išradimo Jonas Valeskis 
SU kitų draugų pagelba pra
dėjo pardavinėti jas. Ir taip 
velionis darė sau pragyveni
mą iš tų žirklių iki gyvas bu
vo.

Drg. Jonas Valeskis buvo be
mokslis, bet savo kalboj mo
kėjo skaityti ir buvo gabus su 
mašinomis? ir su tuom savo 

’išradimu ir bizniu tapo žino
mas visam pasauliui. Jis pats 
išvažinėjo šią šalį labai pla
čiai su bizniu, ir galima saky
ti, nėra to miesto šioj šaly, 
kur nebūtų vartojamos jo iš
rastos žirklės, kurias daugiau
siai vartoja ugniagesiai.

Velionis drg. Jonas Valeskis 
buvo ne tik biznierius, bet bu
vo nuoširdus darbininkų rė
mėjas, kuris yra išaukavęs 
tūkstančius dolerių darbininkų 
judėjimui. Velionis sakyda
vo, kad jis nori matyti, kad 
mūsų jaunuoliai ateity geriau

Suėmė Žmogžudį
Jau buvo pranešta, .kad vagis, 

norėdamas apvogti kelyje pa
liktą sunkvežimį, (keliais revol
verio šūviais peršovė du asme
nis.

Kvočiant ir aišinant aplinky
bes policija nustatė, kad žiau
rusis vagis yra ščerba. Nebe
galėdamas išsisukti, ščerba 
kaltu prisipažino.

Sužeistieji Šimkus ir Venc
kus patalpinti Klaipėdos Rau
don. kryžiaus ligoninėje. Šim
kus sužeistas keliais šūviais į 
vidurius ir gyvybei gręsia pa
vojus. Venckus jaučiasi kiek 
geriau.

Įdomiausia, kad ščerba yra 
pasiturintis žmogus, turi didelį i 
ūkį. Be to, turi autosunkvežimį 
Varniuose, pats yra šoferis ir 
kalvis. Jis norėjęs pagrobti ke
lyje paliktos automašinos 
dangas ir kt., visai menkos 
tės.

pa- 
ver-

myna. Jis paliko savo tris

Petkus, Chicagoj.
Mes, jo draugai, pasilikom 

“ , netekę savo 
mylimo draugo, nuliūdusios li
ko jo seserys, taip pat ir mū
sų darbininkiškas judėjimas 

anglų | apturėjo didelį nuostolį, nete
kęs nuoširdaus darbo žmonių 
gerovei pasišventusio draugo.

Taigi, Jonai, mes, tavo drau
gai, kurie per ilgus metus dir
bome sykiu dėlei darbo žmo
nių gerovės, pasilikę, varysim 
darbą pirmyn.

•_ Pasiliekame labai nuliūdę, 
j ūs

Supjaustė Draugą
Iš Rietavo grįždamas Pečiu- 

liškių km. gyv. Vaclovas Ruta- 
lė kartu išsivežė savo pažįsta
mą Kaulių,Piaulių km. gyv., ir 
beveždamas, dėl kažko susigin
čijęs, išsiėmęs peilį pastarąjį 
smarkiai supjaustė ir iš vežimo 
išmetė.

lyvaukite susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. — 
P. Pečiukonis, rast. (12-13)
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netekę. /
Senas Jono [Draugas, 

J. JStupur.

Hartford, Conn
Pastarieji

Razmukui, 
Stasei Pa- 
Stacinaitei,

NEW HAVEN, CONN.
Antradienį, sausio 17 d. įvyks pra

kalbos, Lietuvių Svet., 243 Front St. 
Kalbės Vytautas Zablackas, nesenai 
sugrįžęs iš Ispanijos. Įžanga veltui. 
Pradžia 8 v. v. Ruošia ALDLD ir 
LDS kuopos. Prašome visų skaitlin
gai dalyvauti ir išgirsti Vytauto 
prakalbą apie Ispaniją. — Komisija.

(11-13)

1939 Mėty Kalendoriai

iš Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalbų

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 79 kp. ir Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija su
rengė dr. J. J. Kaškiaučiui 
prakalbas 8 d. sausio, žmo- 

: nių prisirinko pilna Lyrič sve-
jautainė. Kalbėjo apie sveika-

buvo už- 
[ ganėdinti, nes buvo pusėtinai 

, kad žmo- 
sveikata, 

bando sužinoti daugiau apie 
užsilaikymą ir pailginimą am
žiaus.

Po prakalbos buvo duodami 
klausimai, kuriuos kalbėtojas 
gerai išaiškino.

Pertraukoj^ buvo renkamos 
aukos padengimui išlaidų ir 
parėmimui Ispanijos. Auka
vo: $1.25 R. Zimerman; po 
$1. aukavo : 
Bernett ir F. Bacis 
aukavo šie:
Beržinis, J. Plitnikas, A. Da
gilienė, 
lauskas, 
kus, K.
Boukas, 
Klimas 
kavo A. .Yenkus; po 25c, V. 
žaltauskas, M. Lukštienė, A. 
Griškevičius, A. Totorėlis, V. 
Yokimas, J. Dagilis, A. Mu- 
lerankienė, A. Malinauskienė, 
A. Ramanauskienė, K. Evans, 
J. Petrašiūnas, O. Visockienė, 
J. Kazlan, A. Kasputis, K. 
Buss, A. Rąulinaitis, R. Vait
kienė, Filiksas, A. Mačionis, 
J. Aibavičius, M. Janson, V. 
Tamošiūnas, P. čelkonis, A. 
Kmieliauskas, J. Gudaitis, V. 
Kazlan, M 
Silks, M.
Norbutienė, 
Morkūnas, 
Mačioniene, 
Brazauskienė, J. Vasiliauskas, 
V.* Vasiliauskienė, V. Stau
gaitis, J. Margaitis, S. Silans- 
kis, P. Krikščius, A. Remen- 
čius, M. Sabaliauskienė, M. 
Bartkus, K. Plitnikienė, O. 
Krasnickienė ir J. Kazlauskas. 
Smulkių surinkta $5.07. Viso 
surinkta $28.6,2.

A. Geison, A. 
po -50c

P. Giraitis, J.

J. Veiveris, K. Saka- 
J. Bagdonas, J. Sen- 

AJkscin, J. Alekna, J.
M. čelkonienė, 

ir A. Kicin; 30c au-

Mazalas, J. 
Margaitienė,

A. Akscin, 
E. Klimienė, 
B. Mačiulienė,

M.

buv. Lietuvių mokslo draugi
jos valdybos narius kun. A. 
Viskantą, dir. M. šikšnį, mo
kytoją Br. Untulį ir rašytoją 
A. Valaitį, paskelbė sprendi
mą, kad Pranui 
Emilijui Paukštei, 
kalaitei, Marei
Juozui Mačiuliu! ir Juozui Ai
duliui iš valdinio Lietuvių 
mokslo draugijos kuratoriaus 
adv. St. Vilanovskio priteisia
ma 3,705 zl. šie tarnautojai 
reikalavo 6,201 zl., tačiau 
darbo teismas neėmė* dėmesin 
vadinamojo 3 mėnesių perspė
jimo. Buv. Lietuvių mokslo 
draugijos tarnautojų reikalus 
gynė adv. P. Grybauskas.

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Chester, Pa
Klaidos Pataisymas

“Laisvės” No. 9-tam kores
pondencijoje buvo pasakyta, 
kad Lenino mirties paminėji
mas įvyks sausio 8 d., tuo gi 
tarpu konrespondencija tilpo 
sausio 12 d, Man rodosi, kad 
mano korespondencija buvo 
parašyta sausio 2 d.

P. Šlajus.

Nuo Red. Kadangi praneši
mas apie paminėjimą buvo 
pridėtas prie abelnos kores
pondencijos, tai kai įdėjimas 
korespondencijos nusitęsė, pa
vėlavo ir pranešimas. T($lėl 
pranešimus reikia rašyti atski
rai. .Atskirai atsiųsti praneši
mai telpa greitai, specialiame 
skyriuje.

Fotografas ' 

Traukiu paveikslus familijų, ves- ! 
tuviu, kitokiu jyrupiu ir pavieniu, j
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. __
kai ui esant ir IffiS
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- •
geidaujama. Tai- WHY
nogi atmaliavoju 
ivairicm spalvom.

JONAS STOKES į 
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- j 
way ir Chauncey stočių BMT Line 1 

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

padarau 
paveiks- 
krajarus 
su ame- 

Rei-

WWW

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

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

a
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 Pertekiius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuvišku ar Amerikoniškų.

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

Siųsdami užsakymus
Jei smulki suma, galite prisiųsti l
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

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

0

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

vaizdų ar figūrų.

kokiu kalendorių norite:*. *•

yra pažymėtos ir Lietu-

kartu prisiųskite ir mokestį.
S. pašto ženkleliais

Dideles Žydų Muštynes
Nesenai Rietave buvo kilę di

delės žydų tarpsavio muštynės. 
Muštynėse dalyvavo beveik vi
sas Rietavo žydų jaunimas, ne
išskiriant nei mergaičių. Muš
tynės buvo tarp Rietavo žydų 
ir Plungės žydų, kurie čia bu
vo atvažiavę į vakarą. Dėl kaž
kokių nesusipratimų Rietavo 
žydų jaunimas puolė Plungės 
žydelius mušti su iš tvorų iš
laužtais pagaliais.
priešinosi, todėl muštynėse da
lyvavę rietaviškiai taip įsikarš
čiavo, kad ėmė mušti net auto
buso, su .kuriuo plungiškiai bu
vo į Rietavą atvažiavę, šoferį ir 
konduktorių. šoferis su kon
duktoriumi sėdę mašinon mėgi
no pabėgti, bet rietaviškiai pra
dėjo akmenimis mėtyti, šoferis 
su konduktorium mušeikas no
rėjo sulaikyti, bet šie susilaukę( 
pagalbos nepasidavė ir tik vė
liau buvo išsklaidyti.

Iki pat muštynių pabaigos 
autobusas su plungiškiais eks
kursantais negalėjo išvažiuoti.

Mušeikos buvo sukėlę tokį di
delį triukšmą, .kad pažadino iš 
miego visą miestelį. Rietaviš
kiai žydai smarkiai nukentėjo.

žymėtina, kad pro čia ve
dant plentą Kaunas—Klaipėda 
mušdavosi plento darbininkai, 
o dabar pradėjo muštis ir 
dai. \

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
18 d. sausio, LDP Kliube, 408 Court 
St. Pradžia 8 v. v. Visi nariai būkite 
šiame susirinkime,- atsiveskite ir 
naujų narių prisirašyti. — P. Poš
kus, sekr. (12-13)

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. svarbus susirinki

mas įvyks trečiadieni, 18 d. sausio. 
Lietuvių ^Piliečių Kliubo kambaryje, 
pradžia 7:30 v. v. Nariai, būtinai da-

zy-

d. vadinama- 
ne buvo svar- 
uvių mokslo 
[tojų (byla.
administraci-

VILNIUS 
Lietuvių Mokklo Draugijos 

Kuratoriaus Byla
Lapkričio 29 | 

jame darbo teis 
styta buv. Lie 
draugijos tarnai

Kaip žinoma
nes valdžios sprendimu užda
rius Vilniaus Lietuvių mokslo 
draugiją, nuo pernai metų va
sario pradžios be darbo liko 
šie tos draugijos tarnautojai: 
Pranas Razmukas, Emilijus 
Paukštė, Stasė Pakulaitė, Ma
rė Stacinaitė, Juozas Mačiulis 
ir Juozas Aidulis. Birželio 20 
d. tarnautojams įteikti raštai, 
kad jie 
džiami. 
nautojai 
sioginės
ir be atlyginimo už vadinamą
jį 3 mėnesių perspėjimą. Šį 
kuratoriaus parėdymą Lietu
vių mokslo draugijos tarnau
tojai apskundė darbo teismui.

Darbo teismas, išklausinėjęs

nuo kovo 5 d. atlei- 
Tokiu būdu šie tar- 
buvo atleisti be tie
algos už 5 mėnesius

Visiem aukavusierp tariu 
ačiū.
biskį 
nešit /

Jeigu kurių pavardės 
netaip užrašytos, malo- 
atleisti. J. K.

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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

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

. nn —— mi —- nu —— nn —— iwi —— nu—•iih—hh —— nn——no —— ioi——i»n —— no —— nn—nu —-hk—nn—uw —— no • i—.4.

Office Phone
EVergrcen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Ballis, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night 
© X

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Į I Vapor Room,
\ I Room, Large
NV Artesian Water, Restaurant, Barber /A „

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

VARFO REFTUVfi

Lietu viri Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“blfrner” 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 EVergrcen 7-1661

APTIEKORIUS

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

lBr-1

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

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, sen- 
Hgj vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
|jž|j kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
B R niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake. Cneese 
B l'Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
B 11 Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

:< . »■. v*. ■
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NwYorko^/^M/ZInloi
Penkiolika puošnių ponų ir 

aktorių būsią įvelta deiman
tų ‘ir kitų blizgučių šmugelio 
byloje.

Atleistas Iš Darbo--Pasikorč
m., buvęs 

pereitą 
iš WPA

Aido Choras Nepaprastai Gražiai 
Perstatė Operetę “Išeivis”

Sugrįžo Iš Maršruto
John Yousak, 38 

WPA darbininkas, 
penktadienį atleistas 
darbo einant reakcionierių pri
imtu .nukapojimu paskyrų 
WPA darbams, šeštadienio ry
to 9:50 v. rado jį pasikorusį.

Yousak gyveno ir taip ne 
karališkai. Jis ir jo draugas S. 
Sheron, bedarbis, turėjo kam
barėlius 85 Ridge St., netoli 
Williamsburg© tilto esančioj 
laužynėj. Tą rytą nuo 6 jiedu 
abu jieškoję darbo. Nematyda-I 
mas vilties gaut kitą darbą, jis 
įpuolė į nusiminimą ir nuspren
dė kilpa užbaigt viską.

Visi dalyvavusieji Aido 
Choro vakare, pereitą sekma
dienį, Labor Lyceum, pareiškė 
didelį pasitenkinimą, kad jiem 
teko laimė matyt taip 
choro įgyvendintą 
“Išeivis.”

Ištiesų buvo kuo 
Ilgoka programa, 

artimu

gražiai 
operetę

Mirė Kazimieras Beniulis, 
- IDS Darbuotojas

Kazimieras Beniulis, apie 44 
metų amžiaus, gyvenęs 655 6th 
Ave., So. Brooklyne, mirė sau
sio 14 d., Kings County ligoni
nėj. Pašarvotas šermeninėj ant 
5th Avė., netoli 23rd St., So. 
Brooklyn. Laidos antradienį, 
sausio 17, 2 val.^po pietų, Aly
vų Kalno kapinėse. Laidotu
vėmis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Kazys Beniulis buvo pažan
gus žmogus ir darbuotojas vie
tos lietuvių judėjime. Priklausė 
LDS 50-toj .kuopoj ir buvo jos 
pirmininku; skaitė “Laisvę”, ją 
paremdavo, iš peties padirbėda
vo jos didžiosiose pramogose- 
piknikuose. Priklausė ir Liet. 
Literatūros Draugijoj.

Jisai susirgo apie mėnuo at
gal, kaip jis manė, “šalčiu.” 
Tačiau tas “šaltis” išsivystė į 
plaučių uždegimą ir nuo to mi
rė. Liko didžiame nuliūdime 
žmona, sūnus ir duktė.

Mūsų širdinga užuojauta 
dėsio ištiktai šeimynai.

na iš kompozitorės Šalinaitės 
jaunų mękinių.

čia pat, publikoje, su mo
tina ir d. Sukacku radosi ir 
B. L. Šalinaitė-Sukackienė. Ji 
pasitenkinusiai pareiškė: “Ar 
ne smagu išauklėjus vaikus! 
Pirmu kartu turėjau laimės 
būti publikoje, ramiai pama
tyti- perstatymą. Iki šiol vis 
reikėdavo triustis, rūpintis, 
kas dedasi an£ scenos ir už 
scenos.”

Operetėj dalyvavo Žilinskai
tės^ mokyklos draugų kitatau
čių orkestrą ir savo pareigą 
atlika pagirtinai. šokiams 
griežė G. Kazakevičiaus or
kestrą. Publikos atsilankė vi
dutiniai.

liū-

Svarsto Mokyklų Budžetą
Švietimo Taryba, per bud- 

žeto komiteto pirmininką H. 
C. Turner, pridavė prašymą 
$160,261,654 švietimo reika
lams. Tai būtų $7,756,109 
daugiau, negu pereitais 
tais.

me-

Lankėsi “Laisvėje”
Pirmadienio rytą apsilankė 

“Laisvėj” dainininkas Stasys 
Kuzmickas ir J. Kučinskas iš 
Shenaridoah, Pa. Jiedu čion bu
vo atvykę pamatyt Aido Choro 
perstatomą operetę “Išeivis,” 
pereitą sekmadienį.

MIRE
m. amzAntanas Mielka, 49

57-15 64th St., Maspeth, L. L, 
mirė sausio 13 d., Metropolitan 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas na
muose. Bus palaidotas sausio 
17 d., Kalvarijos kapinėse. Lai
dotuvių apeigas prižiūri grabo
rius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas) .

KONVENCIJŲ CENTRAS

Majoras LaGuardia sako, 
kad New Yorkas yra “pasauli
nis konvencijų miestas.” Per
eitais metais jame įvyko 462 
žymių organizacijų konveifci- 
jos. Jose dalyvavę 270,000 
delegatų, šiais ir sekamais 
metais, sakoma, būsią dar 
daugiau konvencijų. Tarpe jų, 
bus lietuvių moterų suvažia
vimas ir LDS Seimas.

Šimtas žmonių, nematančių 
saulės šviesą, bet suprantan
čių organizacijos ir veiklos 
svarbą, turėjo susirinkimą Ir
ving Plaza ir nutarė reika
lauti, kad valstija daugiau 
gelbėtų neregiams.

gėrėtis, 
pilna vi- 

į siems artimų, suprantamų, 
pergyventų scenų ir skambiai 
išpildytų melodijų įstrigo ne 
tik į Nuaugusius, kaipo išei
vius, bet ir į jaunimą, kuriam 
išeivio pergyvenimai svetimes
ni. Matai ne vieną iš jau
nuoliu braukiant ašara nuo 
veido. Tas rodo, kad veika
las išpildyta artistiškai.,

Amelija Jeskevičiutė, jau 
iš eilės pirmiau matytų veika
lų žinoma puiki motina, ir šia
me veikale gyvai, jautriai at
gyveno rolę motinos, kuri jau
ninusį' sūnelį išleidžia į Ame
riką laimės jieškoti. Taip ly
giai gražiai Pranas Pakalniš
kis įsigyveno josios sūnaus Jo
no rolėje, o Aldona Klimaitė 
martelės, išvykstančio sūnaus 
Jono ' sužieduotinės, kuri suži
nojus iš Jono, kad jis bėga 
Amerikon nuo caro priespau
dos ir kad jinai gali laukti jo 
tada, kada prieš carizmą kils 
revoliucijos audros, savo dai
noj “Oi greičiau, greičiau” 
ugningai šaukia tas audras su- 
kilt.

Tose trijose rolėse yra dai
nų—solo, duetų, trijetas, ku
riuos kaip ir patį vaidinimą, 
jie išpildė įspūdingai, gražiai.

Virš minėtos rolės yra va
dovaujamos, tačiau šį sykį va
dovaujamos nuo nevadovauja
mų neatsiskyrė. Visa didelė 
didžiuma aktorių, nežiūrint, 
kaip ta rolė maža, atrodė va
dovaujamais savo vietoj, pa
traukė atydą, pridėjo ką nors 
ryškaus prie vieno didelio 
bendro vaizdo.

Paimkim pirmo akto scenose 
amerikono rolėj P. Petrauską 
arba šliomkės ir įnamio rolė
se J. Visockį, vado—J. Lazau
ską; arba antram akte Gurie- 
nės rolėj D. Veličkienę, Mai- 
kio—N. Pakalniškį, Mariutės 
A. šertvietytę, arba padyku
sių, burdingierius besivaikan
čių/gaspadinių rolėse A. Pa
kalniškienę, A. Depsiutę ir ki
tus. Jie puikiai pasirodė.

Kitose rolėse buvo: Anta
no—Vytautas Brunza, Guro— 
G. Klimas, įnamio—G. Kaza
kevičius ; amerikoniškų mer
gaičių—M. Browniūtė, M. Su- 
kackytė, L. Peipiutė; Lietuvos 
jaunuolių — J. Grybas, A. 
Kairytė, A. Juškaitė; šaulio— 
J. Adomėnas; muzikantų—V. 
Žilinskas, V. Kvietkutis, A. 
Bastis.

Masinėse scenose—Lietuvos 
jaunimo, šaulių, kaimiečių ro
lėse vaidino-dainavo visas Ai
do Choras. Labai gražiai iš
pildytos dainos ir vaidinimas, 
margi kostiumai, visa tai darė 
neužmirštinai gražų vaizdą. 
Šis buvo vienas iš puikiausių 
Aido Choro pasirodymų pas
taraisiais laikais. Gi daugelis 
iš publikos, pasikalbėjimuose, 
tikrino, kad šis buvo puikiau
sia iš visų.

* Beje, part JeskevičiutėS) Pa
kalniškio, Klimaitės, roles su 
solo dainomis turėjo dar . A. 
Šertvietytė ir N. Pakalniškis. 
Atliko pagirtinai.

Didelis kreditas už gražiai 
sumokinimą šio veikalo dainų 
tenka Aldonai Žilinskaitei, o 
už vaidinimo—artistui Jonui 
Valenčiui.

Aldonai pirmu kartu teko 
sumokinti ir diriguoti operetė. 
Jauna ir tyli mergaitė, tačiau, kad būtų leista ir bedarbiams 
parodė, kad ji turi artistės; nariams dalyvauti sekamuose 
mokytojos gabumus. Tai vie-1 rinkimuose.

Pirmadienį sugrįžo iš virš 
savaitės maršruto po Naująją 
Angliją D. M. šolomskas, LLD 
Centro sekretorius ir “Laisvės” 
red. darbininkas ir darbuoto
jas. Jis ten sakė prakalbas, 
taipgi pagelbėjo draugams pra
dėt savitarpinio lavinimosi mo
kyklas. Grįždamas, pargabeno 
didelį pluoštą “Laisvei” naujų 
ir atnaujintų prenumeratų. Kas 
liečia “Laisvės” patrijotus, va
jus niekad nesibaigia, jie 
rašinėja ir užsirašo “L.” 
pertraukos per visus metus.

Parkų Departmentas per
keistas daug darbininkų ir už- 
veizdų iš vienos vietos kiton. 
Sako, būdami per ilgai vienoj 
vietoj, pasidarą perdaug arti
mi, nepaklusnūs.

0 [steigta 1892

: ROBERT LIPTON ■ • •• r Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

• 701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN •

Tel. Stagg 2-2173

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

GRADUATION SPECIALS

Rep.

ti z-
be

SUIMTAS NAZIŲ VADAS 
KAIP KLASTUOTOJAS

Tarp Lietuvių
Sausio 14-tą, SLA salėje, 

Januškevičius rodė filmas 
Lietuvos 20-ties metų sukak
ties iškilmių. Publikos susirin
ko labai mažai.

iš

Brooklyn, N. Y. — Arės-' 
tuotas amerikiečių nazių 
vadas H. Wolfgang kaipo 
klastuotojas. Jis 1931 m. I 
neišlaikė miestinių kvotimų 
kaip elektros kontrakto- 
rius, ir nuo to laiko, per
dirbęs parašą, naudojo lei
dimą gautų savo buvusio 
darbininko Bakerio, kuris' 
išlaikė kvotimus. Baker mi-1 
re 1931 m.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

■f

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave. 

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

rašu yra puiki šermeninė- 
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

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$3.50

$1.50
Waterman Fontaninčs Plunksnos ir Paišeliai nuo $ J .50
Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

■MŽ
Už mažus rankpjnigius duodame ant tokių išmokėjimų 

kokius jūs patys pasirenkate

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
I

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

ir

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y., 

IR APIELINKĖ
Pranešam Brooklyno ir apylinkes 

Draugijoms ii' visom organizacijom, 
kad Šv. Jurgio Draugystės piknikai 
įvyks sekančiom dienom: Pirmas, 
berželio-June 24, 1939, antras rug- 
pjūčio-August 13 d. Abu piknikai 
įvyks Clinton Park, Maspethe. To
dėl prašome kitų organizacijų bei 
draugijų nieko nerengti viršminėtom 
dienom, — J. Kairys. (12-13)

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Pereitą sekmadienį, SLA sa
lėje, įvyko SLA 5-to Apskri
čio konferencija, kurioj daly
vavo apie 12-15 delegatų. x

Kai kas, beje, ten turėjo 
aukštą ūpą ir didelius norus. 
Pavyzdin : p. Trečiokas pasiūlė 
konferencijai nutart, kad Cen
tro nekelt, nežiūrint, ką na
riai nutars, bet tas įnešimas 
pačių tautininkų buvo pataisy
tas. Palikta tik pageidavimas, 
kad C. nebūtų keliamas.

Norėta užpilti pipirų
“Tėvynės” redaktoriui Jurge- 
lioniui, įnešta papeikimo rezo
liuciją už kokį ten netilpusį 
pranešimą. Vėliau išsiaiškino, 
kad tokius pranešimus tvarko 
ne Jurgelionis, bet kiti. Kon
ferencija praėjo be kokių kam 
nors “dekretų,” draugiškoj 
nuotaikoj. Pasitarta bėgamais 
organizaciniais reikalais ir per
rinkta valdyba. Jon įeina V.

i Bukšnaitis, p. Vinikienė, Ba
joras, Strimaitis. Organizato
riais Trečiokas ir Kazlauskas.

“Laisvės” salėje, sekmadie
nį posėdžiavo Liet. Literatūros 
Draugijos metinė konferenci
ja. Jos teko matyt-girdėt tik 
mažą dalį. Tarpe jos žymes
niųjų tarimų buvo: paremt 
moterų šaukiamą suvažiavimą 
su $5 aukų ; rengt bendrai su 
kitais apskričiais ekskursiją 
ar kokią žymią pramogą “Lai
svės” naudai; ir, žinoma, 
smarkiai pasidarbuot ) gaut 
naujų narių šiame vajuje, ku
ris prasidės su 1-ma vasario ir 
tęsis iki 1 gegužės.

Apie 
plačiau 
lyviai.

konferenciją, tikiuosi, 
parašys patys jos da-

J. ir EI. Mačiulių šei-P-nų 
ma padidėjo, pereitą savaitę 
susilaukė sūnaus. Jie jau auk
lėjo dvi dukrytes. P-nia Ma
čiulienė randasi Lutheran li
goninėje. Sveiksta.

ž. R.

AMERIKOS RAŠYTOJŲ 
MOKYKLA

Lyga
duo

Amerikos Rašytojų 
palaiko mokyklą, kurioj 
darni kursai nuo Shakespearo 
laikų iki darbininkiško žurna- 
lizmo ir radio. Registracijos 
žiemos terminui priimamos 
381 Fourth Ave., N. Y.

ILGWU Kirpėjų 10-to Lo- 
kalo eiliniai nariai darbuojasi,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 18 d., 8 v. v. 
Šapalo-Vaiginio Svetainėj, 147 Tha
mes St. Nariai visi dalyvaukite, nes 
bus daug svarbių reikalų aptarti-.— 
Sekr. P. V. '' (13-14)

RICHMOND HILL, N. Y.
ALDLD 185 kp. įvyks trečiadienį, 

18 d. sausio, pas Paukščius, 101-54— 
UOth St. Pradžia 8 v. v. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes bus kuo
pos valdybos rinkimas. .— V. P.

(13-14)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai su 

kukne. Gerai ištaisyti ir garu šildo
mi. Renda $16.00. Kreipkitės:,.20 
Lawton St., tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave. (Arti Central Ave.) į 
Brooklyn, N. Y. (13-15)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ [STAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valglūs Amerikoniško Ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

rnmmmmTTr^^ WWW

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA 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 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburg h’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrp 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.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.

Tel. Evergreen 7-8451




