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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos ’ 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Ateina Kalėdos ir Nauji 
Metai. Krautuvės užkimš
tos žmonėmis. Perka dova-
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nas. Tokia jau amęrikinė 
mada.

Geriausia gi dovana tai 
gera knyga ir geras laik
raštis. Kurie “L.” skaityto
jai sugyvena su doleriu, tu
rėtų savo seniems pažįsta
miems, dar neskaitantiems 
“Laisvės”, ją užrašyti.

Be to, ne vienas galėtų 
nupirkti ir pasiųsti Lietu
von savo giminėms ir arti
miems Lietuvių Literatūros 
Draugijos vėliausią knygą 
“Lietuvių Tautinio Atbudi
mo Pionieriai.” Ją galima 
Draugijos centre gauti už 
vieną dolerį.

AMERIKA PERLEIDŽIA 44 NAUJUS, 
GREIČIAUSIUS SAVO LĖKTUVUS 

SENIAI SUOMIJOS VALDŽIAI

Naujausios Žinios
Raudonarmiečiai Atkerta Suomiją nuo Norvegijos

KAPITALISTAI BLOFINA APIE DAR
BININKŲ “STOKĄ;” CIO SAKO, KAD 
BOSAI NORI PANAIKINT PAŠALPAS

Chicagos menševikų ga- 
zieta (gr. 16 d.) sako: 
“Suomiai veja rusus į pel
kes”. Bet ar gali žmogus 
vyti kitą pats bėgdamas? 
Faktas yra, kad Raudonoji 
Armija jau nužygiavo Suo
mi jon už 80 mylių nuo rube- 
žiaus.

Taigi į pelkes veja ne 
suomiai rusus, bet rusai 
suomius. Bet kaip viskas, 
taip šis faktas menševikų 
laikraščio redaktoriui eina 
ne kojomis, bet galva.

Mirė Heywood Broun, 
Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos prezidentas, pla
čiai paskilbęs kolumnistas, 
sulaukęs tik 51 m. amžiaus. 
-Paskutinėmis gyvenimo die
nomis Broun persikrikštijo į 
katalikus ir perėjo į anti- 
sovietinį frontą. Už tai mes 
jį kritikavome.

Tačiau negalima neati
duoti kreditas Brounui už 
jo gana didelį pasidarbavi
mą apgynimui Amerikos 
liaudies teisių. O»jo vaidme
nis Laikraštininkų Gildijoje 
buvo nepavaduojamas. Jis 
buvo jos.širdis. Jo mirtis— 
didelis Gildijai smūgis.

Netenka abejoti, kad da
bar reakcinis elementas, ku
rį savo didele įtaka Broun 
nustelbdavo, Gildijoje pa
kels galvą.

Vilniaus arkivyskupas 
Jalbžykovskis įsakęs visoms 
bažnyčioms melstis, kad 
“Dievas duotų laimėjimą 
Anglijai ir Francijai ir kad 
greičiau prikeltų Lenkiją su 
jos rytiniais kresais ir Vil
nium.”

Ką daro Lietuvos vyriau
sybė, kad šitą nelemtą ele
mentą suvaldyti? Nieko. 
Dar veikiausiai iš Lietuvos 
iždo mokės kunigams algas, 
idant jie linkėtų Lietuvai 
pražūties. Tuo tarpu ta pati 
valdžia įkalino bei ištrėmė 
iš paties Kauno visą eilę žy
mių lietuvių literatų ir vei
kėjų.

Dar vis labai daug Lietu
vių Literatūros Draugijos 
narių tebėra nepasimokėję 
narines duokles už šiuos 
1939 metus. Taip draugijos 
sekretorius šolomskas ra
portavo naujo komiteto po- 

įi sėdyje.
Ko tie nariai laukia ir ką 

jie galvoja? Toks apsileidi
mas yra nusidėjimas Drau- 

. gijai. Draugija negali gy- 
' * K venti ir verstis vien oru. Jai 

reikia įplaukų. Ji leidžia 
? žurnalą ir knygas, kurias

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno ministerija 
nutarė parduot senajai Suo
mijos valdžiai 44-ris grei
čiausius, n a u joviškiausius 
karinius lėktuvus, kurie da
bar baigiami būdavot Long 
Island City, N. Y. Šie lėk
tuvai turėjo būt pristatyti 
kariniam Amerikos laivy
nui. Bet laivyno ministerija 
nusprendė, kad jie greičiau 
reikalingi . Helsinkio suo
mių valdžiai negu Ameri
kai; todėl ir perleidžia šiuos 
lėktuvus Helsinkio valdžiai 
karai su Sovietais.

Jugoslavų Policija 
Nušovė Bankieriy, o 
Medžiojo 'Raudonus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Du policijos detektyvai at
ėjo pas žymų bankininką 
Edą Markovičių, norėdami 
areštuot jo sūnų. Nes poli
cija nužiūrėjo, kad Marko- 
vičiaus sūnus esąs komunis
tų rėmėjas ir dalyvavęs stu
dentų demonstracijose.

Markevičius pasipriešino 
detektyvams; dėl to detek
tyvas jį čia jau ir nušovė. O 
detektyvai sako, kad Mar- 
kovičius pirmas pradėjęs į 
juos šaudyt.

Markovičius, persikrikš
tijęs žydas, buvo direkto
rius, Jugoslavų monopolijos 
grūdams vežt į užsienius 
parduoti.

Paskutiniu laiku visoj 
Jugoslavijoj daromos abla- 
vos prieš “raudonuosius” ir 
daug jų areštuota.

KUMŠTININKAS UŽMU
ŠĖ NAZIŲ KONSULO 

SEKRETORIŲ

New York. — Areštuotas 
kumštininkas Ernie Haas 
prisipažino, kad jis užmušė 
generalio Vokietijos konsu
lato sekretorių dr. W. R. 
Engelbergą jo namuose.

nariai gauna veltui. Susida
ro rimta finansinė proble
ma.

Beje, Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos kasmet 
išaukauja visokiems reika
lams šimtus dolerių. Bet bū
tų labai gerai, kad jos taip
gi nepamirštų ir savo orga
nizacijos centralinio iždo. 
Žinote, kad narinėmis duok
lėmis, kuomet tiek daug be
darbių ir temoka po 10 cen
tų, Centrui darosi sunku be- 
išsiversti. Šiemet vos tik ga
las su galu bus suvestas.

Taigi, tegul kiekviena 
kuopa padaro tokią Nau
jiems Metams rezoliuciją; 
1940 metais nors po dolerį 
kitą paskirsime Centrui dėl 
knygų ir žurnalo leidimo.

AMERIKA PARDUOS 
DAUG GINKLŲ SENAI 

SUOMIŲ VALDŽIAI
Jungtinių Valstijų vy

riausybė leis Helsinkio suo
mių valdžiai pirkt daugius 
kulkasvaidžių ir kitų ginklų 
ir amunicijos iš šios šalies. 
Helsinkio valdžia apmokės 
už tuos karo reikmenis pi
nigais ir kreditais laikomais 
Amerikos bankuose, o šiuo
se bankuose yra 4 milionai 
dolerių Suomijos pinigų- 
kreditu.

Sovietų Kariai Nu
žygiavo 140 Mylių 
Šiaurinėj Suomijoj
Maskva, grd. 19. — Sovie

tų kariuomenė užėmė mies
telį Pitkaejaervi ir kelis 
kitus į pietus nuo Petsamo, 
šiaurinėje Suomijos dalyje.

Karei i jos pusiausalyje, 
pietuose, sovietinė artilerija 
daužė Suomijos Mannerhei- 
mo tvirtovių liniją. Šios 
suomių b a 11 a g v a rdiečių 
tvirtovės yra įrengtos pagal 
naujausius planus aukš
čiausių Anglijos karininkų.

Svanvik, Norvegija, Suo
mijos pasienis. — Sovietų 
raudonarmiečiai, v e ikdami 
didžiosiomis kanuolėmis iš
vien su bombiniais Sovietų 
lėktuvais, ištaškė Helsinkio 
suomių apsigynimo linijas 
už 11 mylių į pietus nuo 
Salmijaervi. Tuom sovieti
niai raudonarmiečiai užka
riavo šiaurinį Suomijos 
sklypą 140 mylių ilgio, iki 
Ivalo, ir daugiau kaip 50 
mylių pločio, kaip parodo 
United Press pranešimas ir 
New Yorko Times žemlapis, 
gruodžio 19 d.

Argentina Laikys Nelaisvė
je 1,000 Nazių Karo Laivo 

Jūreivių

Buenos Aires.— Argenti
na internuos ir laikys kaip 
belaisvius iki karo pabaigai 
tūkstantį jūreivių ir oficie- 
rių “Grafo Spee,” Vokieti
jos karo laivo.

Patys nazių jūreiviai nu
skandino šį savo laivą Uru- 
guay’aus vandenyje po to, 
kaip trys Anglijos šarvuot
laiviai jį sužeidė ir penki 
talkininkų karo laivai jį už- 
blokadavo, o Uruguay’aus 
valdžia nedavė jam gana 
laiko pasitaisyt. Po to, na
zių jūreiviai nuvyko į Ar
gentiną.

Paryžius, grd. 19.—Pran
cūzų komanda praneša, kad 
jie Vosges miško srity j pra- 
sibriovę kelias mylias į vo
kiečių pozicijas, sumušę na- 
zius ir pagrobę keturis 
nazių oficierius.

Copenhagen, Danija, grd. 19. — Pasitvirtino prane
šimai, kad Sovietų kariuomenė užėmė daugiau kaip šim
tą mylių Suomijos pasienio su Norvegija ir baigia at- 
kirst Suomiją nuo susisiekimų su Norvegija.

Sovietų lėktuvai bombardavo kariškai svarbias vie
tas priemiesčiuose Helsinkio ir kelių kitų Suomijos 
miestų.

Sovietų lakūnai smarkiai apdaužė Helsinkio orlaivių 
stovyklą ir Abo ir Viborgo amunicijos sandėlius.

SENOSIOS SUOMIŲ VALDŽIOS PASAKOJIMAI
Senoji Suomijos valdžia pasakoja, kad “sukriušinus” 

Sovietų raudonarmiečius į šiaurius nuo Ladogos ežero; 
tvirtina, būk suomiai ten sunaikinę 7,000 rusų ir 24 jų 
tankus. Tie suomių valdovai skelbia pasauliui, būk jų 
kareivis esąs “dešimt kartų geresnis” už Sovietų rau
donarmietį ir būk suomiai iki šiol išžudę 30,000 rusų ir 
sudaužę bei suėmę 200 sovietinių tankų.

(žymėtina, kad vienas Jungtinių Valstijų armijos 
vyresnysis karininkas majoras pirmadienį vakare, tarp 
9 ir 10 valandos, per WOR radio stotį nurodė, jog So
vietų kareiviai ir įrengimai yra bent tiek jau geri, kaip 
Suomijos Helsinkio kareivių. Jis taipgi pripažino, jog 
Sovietai vartoja visai tinkamą karo strategiją Suomijoj.)

Talkininkai Visais Būdais Rems Suomiją prieš SSRS

Paryžius, grd. 19. — Francijos valdžia susitarė su 
Anglijos ministeriu pirmininku Chamberlainu duot viso
kios galimos medžiaginės ir dvasinės paramos Helsinkio 
suomių valdžiai kare prieš Sovietus.

Nazių Lėktuvai Nus
kandinę 4 Karinius 

Anglų Laivukus
Berlin. — Nazių koman

da skelbia, kad jų, lėktuvai 
bombomis nuskandinę ketu
ris nedidelius karinius an
glų laivus arti Anglijos.

London. — Suprantama, 
jog naziai nuskandino pre
kinį Anglijos laivą “Stan- 
brook,” 1,383 tonų įtalpos.

Nazių lėktuvai bombomis 
ir kulkasvaidžiais atakavo 
24 Anglijos ir bepusiškus 
laivus per vieną dieną; kai 
kuriuos sužeidė. Nazių la
kūnai buvo užpuolę ir stam
bų Italijos laivą “Valenti- 
nocoda,” Anglijos pakraš
čiuose; bet jokios žalos 
šiam laivui nepadarė.

AR TAI TIK ‘CIVILĖ’ PA
SKOLA HELSINKIO 

VALDŽIAI?

Washington. — Amerikos 
dešimties milionų dolerių 
paskola senajai Suomijos 
valdžiai “civiliams” reika
lams galės būt vartojama ir 
kariškiems tos suomių val
džios tikslams, kaip spėja 
New Yorko Times kores
pondentas F. L. Kluckhohn.

* Brussels, Belgija. — Sa
koma, kad daugelis vokiečių 
kareivių iš vakarų fronto 
perbėgę į Luxemburgą, gre
timą bepusišką šaliukę.

Split, Jugoslavija. — Mi
nia čia demonstravo prieš 
policijos patalpas. Susikir
timuose vienas asmuo nu
šautas ir keli sužeisti.

Anglai Sako Sunai
kinę Nazių Šarvuotį 

Ir Submariną
London. — Anglijos lai

vyno ministerija skelbia, 
kad du jos submarinai pra- 
slinkę pro nazių karo laivus 
ir minas Vokietijos pakraš
čiuose ir nuskandinę vieną 
nazių šarvuotlaivį Koeln 
rūšies, 6,000 tonų įtalpos, 
sužeidę du kitus nazių šar
vuotlaivius ir sunaikinę vie
ną Vokietijos submariną.

NAZIAI UŽGINČIJA
Berlin. — Aukštoji kari

nė nazių komanda pareiškė, 
kad Anglijos submarinai 
nesunaikino jokio Vokieti
jos šarvuotlaivio ar sub
marine ir gal ‘tik truputį 
sužeidė vieną lengvą nazių 
šarvuotlaivį.

JAUNI VIŠTININKO ĮNA
MIAI TEISIAMI KAIP 

ŽMOGŽUDŽIAI

Dedham, Mass. — Helena 
E. Hayes, 17 metų amžiaus, 
ir jos vyras H. C. Howes, 
18 metų, abudu bedarbiai, 
apleisto vištininko gyvento
jai, liko areštuoti kaip įta
riami žmogžudžiai. Jiedu 
kaltinami, kad užmušę 
miesto sąšlavyno prižiūrė
toją Simoną Danilovičių, 
55 metų amžiaus.

Nužudę Danilovičių, jie
du apiplėšę jį, bet radę pas 
jį tiktai 48 centus. Abiem 
jaunuoliam gręsia numari
nimas elektros kedėje.

ORAS. — šį trečiadienį 
šalčiau ir būsią lietaus.

TIK 300 SVARŲ ANGLIES 
PER MĖNESĮ ŠEIMAI 

VOKIETIJOJ

Berlin. — Pagal nazių 
valdžios įsakymą, kiekviena 
šeimyna tegali gaut pirkti 
tik 300 svarų anglies per 
mėnesį. Uždrausta apšildyt 
daugiau kaip vieną kamba
rį-

Berlin. — Valdžia leidžia 
tik vieną porą pirštinių nu
sipirkt per metus kiekvie
nam Vokietijos gyventojui; 
bet visai uždraudė megsti- 
nes pirštines.

Naziai Sako: Nušovėm 34 Anglų Lėktuvus; 
Anglai Sako: Sunaikinom 12 Nazių Lėktu

vų, o Savo Praradom Tik 1 Lėktuvus
Berlin. — Naziai sakoj 

kad pirmadienį jie “pra-i 
gaištingai” sumušę 44 bom- 
binius Anglijos lėktuvus, 
kurie atskrido bombarduot 
Vokietijos laivus ir vanden- 
lėktuvus Hėlgolando ūžia-1 
joj ir kitose artimose sto
vyklose. Pakilę nazių lėktu
vai užpuolė anglų bombi- 
ninkus virš Šiaurinės Jū
ros. O atskridus anglų bom- 
bininkam arčiau Vokietijos 
kranto, į juos pradėjo pyš
kinti priešorlaivinės nazių 
kanuolės. Įvyko didžiausias 
oro mūšis šiame’ kare. Kova 
prasidėjo 10 valandą -dieną 
ir tęsėsi penkias valandas. 
Ir kaip naziai praneša, tai 
jie sunaikinę 34 Anglijos 
orlaivius, o iš savo pusės 
praradę tiktai du lėktuvus.

Keli anglų orlaiviai buvo 
pasprukę pro nazių ugnį 
ir paleido tris bombas į di
džiulę vokiečių laivyno sto
vyklą Wilhelmshavene, bet 
bombos nepataikę į tikslą.

Dauguma Anglijos orlai
vių nukritę į marias. Naziai 
suėmę kelis anglų lakūnus, 
kurie su parašiutais nušo
ko žemyn.

Kiek Sunaikinta Talkinin
kų ir Nazių Laivų

London. — Vokiečiai iki 
šio menesio 18 d. sunaikino 
113 Anglijos ir Francijos 
laivų, 474,405 tonų įtalpos; 
tuo tarpu anglai ir francū- 
zai sunaikino du nazių lai
vus ir pagrobė 19 Vokieti
jos laivų, viso 103,736 tonų 
įtalpos, kaip kad Anglija 
oficialiai skelbia.

Berlin. — Nazių valdžia 
tvirtina, kad jų submarinai, 
minos, kariniai laivai ir lėk
tuvai iki šiol sunaikinę mi- 
lioną tonų įtalpos anglų ir 
francūzų laivų ir tų bepu- 
siškų kraštų laivų, kurie va
rė biznį!-su Anglija.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos Rūmas 
ir kiti didieji kapitalistai 
skelbia, būk jau “stokuoja 
išlavintų darbininkų.” Bet 
CIO pramoninių unijų or
ganizacija parodo, kad, ne
žiūrint karo biznio, dar te
bėra 9,500,000 bedarbių, la
vintų ir nelavintų. CIO sa
ko, jog kapitalistai blofais 
apie “darbininkų trūkumą” 
nori tiktai panaikint viešus 
WPA pašalpinius darbus ir 
bedarbių šelpimą abelnai. 
CIO vadai reikalauja, kad 
valdžia geriau sutvarkytų 
bedarbių šelpimą.

ANGLAI SAKOSI LAIMĖ
JĘ ORO MŪŠĮ

London. — Anglų oro lai
vyno ministerija praneša, 
kad įnirtusio j e kovoje tarp 
Anglijos ir Vokietijos lėk
tuvų virš Helgolando užla
jos anglai nušovę žemyn 12 
naziu “Messerchmitt” orlai
vių, o iš savo pusės anglai 
praradę tik 7 lėktuvus. Pa
sak anglų, tai mūšyje daly
vavę 24 Vokietijos lėktuvai.

100 Amerikonų Nuvyko į 
Angliją Karui prieš Nazius

London. — Laivais atvy
ko į Angliją pirmieji Kana
dos kariuomenės būriai ka
rui prieš nazius vakarinia
me fronte.

Su kanadiečiais yra bent 
100 liuosnorių kareivių iš 
Jungtinių Valstijų.

Nazių Bombos Sužeidė 
Anglų Karo Laivą

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Jūreiviai Anglijos karinio 
laivo “Ark Royal,” lėktuvų 
išvežiotojo, pripažįsta, jog 
naziai oro bombomis sudau
žė vieną šio laivo kanuo- 
lę ir keliose vietose pramu
šė plieninius jo šarvus rags. 
26 d., Šiaurinėj Jūroj.

Gilinai Atkariavo Tris 
Pozicijas nuo Japonų

Chungking, Chinija, grd. 
19. — Chinai pradėjo ojfen- 
syvą prieš japonus pietinė
je Chinijoje ir atkariavo 
Kunlungkwaną ir ĮGutan-; 
gą, tvirtoviškas pozicijas 
netoli Nanningo, pajūrio 
miesto.

Centraliniame fronte chi
nai atakavo japonus Nan- 
change ir Yochowe ir atka
riavo Lohua geležinkelio 
stotį.

j
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nas kadaise buvo įstojęs į socialistų par
tiją. Paskui ją paliko, nepasitenkinda
mas dėl josios dešinumo. Vėliau jis ilgo
kai veikė išvien su komunistais—dauge
lyj kampanijų dalyvavo, komunistus rė
mė. Bet vėliau dėl pastarųjų Europos 
įvykių Brounas ir vėl susimaišė ir pra
dėjo suktis atgal. Tiesa, jis visuomet pa
brėžė, kad darbo unijose komunistai ir 
visoki asmenys turi tiesą užimdinėti vi
sokias vietas, jei tik jas sąžiningai atlie
ka. Brounas, vadinasi, buvo griežtai nu
sistatęs prieš raganų gaudytojus. Jis bu
vo griežtas Dieso Komiteto priešas.

Šiais metais Brounas kažin kokiais su
metimais priėmė katalikų tikybą. Vadi
nasi, gimęs protestonu, gyvenęs laisva
maniu, paskui patapo kataliku. Tai vis, 
aišku pasėka to liberalistinio nepastovu
mo.

Nežiūrint visko to, Heywood Broun 
buvo žymus žmogus ir Amerikos pažan
giajai visuomenei gerai nusipelnęs. Kai New Yorke buvo pareikalauta keliolikos gatvešlavių, susirinko apie 1,- 

500 aplikanty-bedarbiu tiems darbams gauti. Šitaip dalykai reiškiasi turtin
giausios šalies turtingiausiam mieste!

tas kalėjime per kelius mė
nesius ir išvežtas į Volo- 
godską. 1911 metais Stali
nas pabėgo ir pribuvo į 
Peterburgą, Bolševikų Par
tijos Centro Komiteto ži
nion. Tais pat metais Peter
burge jis areštuotas, atgal 
ištremtas, bet už kelių mė
nesių Stalinas vėl veikia 
Peterburge tarpe prieplau
kų darbininkų ir laivų bū
davo tojų.

(Tąsą ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai

Kas Kam Moka?
Dabar stambioji mūsų krašto spauda 

labai daug rašo, kad Suomija tai viena
tinė šalis esanti “teisinga” ir moka Jung
tinėms Valstijoms skolas. Gruodžio 15 
dieną Suomija vėl įteikė Amerikai čekį 
$234,693 sumoje už skolas. Iki šiol ji bu
vo skolinga Jungtinėms Valstijoms 
$8,790,192.

Dėl to “atmokėjimo” buvo didelis 
spaudoj Šurnas. Bet juk visi žino, kad po
nas Rooseveltas patvarkė ne vien tą čekį 
grąžint atgal Suomijos pagalbai, bet net 
penkių metų atmokėtas skolas atiduoti. 
Prie to, Jungt. Valstijos Helsinkio val
džiai vėl “paskolino” $10,000,000 ir po 
visą šalį renka aukas.

Reiškia, Helsinkio valdžia atmoka 
Jungtinėms Valstijoms, per metus virš 
porą šimtų tūkstančių doleHų. §iQ$ ša
lies valdonai tuos pinigus atiduoda jai 
atgal ir dar paskolina dešimts milionų ir 
milionus surenka aukomis. Gįeras “atmp- 
kėjimas,” ar ne? Ir Anglijos imperialis
tai sutiktų tokiomis sąlygomis “atmo
kėti” Amerikai skolas.

Heywood Broun
Pereitą pirmadienį New Yorke numi

rė žymusis Amerikos kolumnistas Hey
wood Broun. Jis sirgo plaučių uždegimu. 
Mirė turėdamas 51 metus amžiaus.

Heywood Broun — žymi asmenybė 
Amerikos žmonių gyvenime. Tai vienas 
populiariškiausių Amerikos laikraštinin
kų •— kolumnistų. Jo kasdieniniai straip
sniai tilpo daugybėje Amerikos dienraš
čių. Kas dien jo rašinius skaitydavo mili
jonai žmonių. Jis rašydavo nuolatos ir 
savaitraščiams—pirmiau “The Nation,” 
o vėliau “New Republic.” Ilgą laiką buvo 
kolumnistu jau -užsidariusiojo liberalų 
dienraščio “The World.” Paskui rašinė- 
o “liberališkam” dienraščiui “World-Te
legram,” o dar vėliau—persikėlė į New 
York “Postą,” bet čia tespėjo parašyti 
tik vieną kartą ir mirė. New Yorko dien
raščiai buvo jo patys vyriausieji laikraš
čiai, iš kur gaudavo daugiausiai apmokė
ti. O apmokėti jis gaudavo riebiai.

Broun buvo liberalas ir savu laiku yra 
daug Amerikos visuomenei pasitarnavęs. 
Tais laikais, kai buvo teisiami, paskui 
nužudyti, Sacco ir Vanzetti, Broun smar
kiai juos gynė ir smerkė tuos, kurie juos 
žudė. Dėl to jis turėjo pasitraukti iš 
New Yorko “Worldo” bendradarbio vie
tos—jo raštus atsisakė spausdinti.

Be to, Broun daugelyj kitų atsitikimų 
išstodavo už teises tų žmonių, kuriuos 
reakcininkai persekiodavo. Išstodavo jis 
ir prieš ateivių persekiojimą, ir prieš ki
tokių mažumų puolimus.

Bet didžiausias Brouno nuopelnas gal 
būt bus tame, kad jis suorganizavo 
Amerikos Laikraštininkų Gildiją (CIO). 
Jei ne jis, tai vargiai Amerikos laik
raštininkai—redakcijų ir administracijų 
darbininkai—būtų susiorganizavę. Nuo 
pat tos unijos įsikūrimo Brounas buvo 
josios prezidentu iki savo mirties.

Brounas buvo liberalas. Kadangi ma
žai rasime liberalų pasienių, tai tas pats 
buvo ir su velioniu HeywuuJ. Brounu.

Kai tik žymesnis žmonijos istorijoj pa
sisukimas esti padarytas, tai liberalai, 
paprastai, ima ir suklumpa, susimaišo. 
Panašiai buvo ir su Brounu, kuriam ra
šytojas Mikas Goldas ne kartą patarė 
studijuoti marksizmą, kaipo vienintelį 
kompasą nuo paklydimo. Dėlto tai Bru

Ir Kas Jiems Tikės?»
Veikiausiai dar pasaulis nėra matęs 

tiek daug melagysčių, kiek šiuo metu 
mes gauname iš Helsinkio apie karą.

Rusai ir į ledą įlūžta ir tūkstančiais 
jų į nelaisvę pasiduoda, tai suomiai bom
barduoja Murmanską ir ten “naikina 
60 naujų lėktuvų,” o paskui vėl prisipa
žįsta, kad niekur jų lėktuvai nebuvo už 
Suomijos sienos! Kiti vėl pasakoja, būk 
raudonarmiečiai “baidyklių biją,” būk 
Sovietų kruizerį “Kirovą” nuskandinę, 
bet žiūrėk, tas laisvas, kaip veikė, taip 
veikia prieš Suomijos fortus pajūryj. 
Paskelbė, kad gavo iš Italijos 80 lėktuvų, 
kad italų lėktuvai bombardavę Sovietų 
gelžkelį tarpe Murmansko—Leningrado 
ir net 12į- mylių kelio išnešė, čia vėl pa
sitvirtino, kad jokio bombardavimo ne
buvo. Vienas pranešimas iš Suomijos sa
kė, kad suomiai sunaikino “tris Sovietų 
•kuopas,” .kitas jau “tris batalionus,” o 
trečias ■ “tris* divizi ja&’YPasMiL p^tslrąde, 
kad suomiai tuo ruožu yra stumiami at
gal, kaip ir pirmiau!

Čia ta pati spauda tik ką šaukė, būk 
Sovietai bombarduoją miestus, paskui 
apsisukus stato klausimą: kas’ pasidarė, 
kad Sovietų Sąjunga, turėdama tūkstan
čius karo orlaivių, nebombarduoja Suo
mijos? Kiti vėl klausia: kodėl Sovietai 
neardo iš didelių kanuolių Mannerheim 
linijos?

Iš Helsinkio nuolatos pranešimai tvir
tina, būk “rusus atmušėme su dideliais 
nuostoliais,” o kai sumini miestus, prie 
kurių tie einą mūšiai, tai, pasirodo, jie 
yra 45, 65 arba 70 mylių Suomijoj, nuo 
Sovietų Sąjungos sienos. Iš Maskvos pra
nešimai yra trumpi ir pažymį, kad Rau
donoji Armija nuolatos žengia pirmyn.

Juo daugiau buržuazinė spauda rašys 
apie “suomių pergales,” tuo mažiau jai 
skaitytojai tikės, nes kiekviena “perga
lė” galų gale pasirodė tik grynas išmis- 
las!

Ką Reiškia “Graf Spee” Įvykis?
Tarpe Argentinos ir Uruguajaus, La 

Plate upės žiotyse, vokiečiai susprogdino 
vieną savo “kišeninį” šarvuotį “Admiral 
Graf Spee.” Po to, kai tas laivas mušėsi 
prieš tris Anglijos karo laivus, jis susto
jo Montevideo prieplaukoj ir, pasire
miant tarptautiniais Hagos nutarimais, 
reikalavo dviejų savaičių laiko pasitai
syti. Uruguajaus valdžia, Anglijos ir 
Francijos spaudžiama, atsisakė suteikti 
tiek laiko.

Vokietijos naziai manė per tą laiką pa
taisyti laivą, susilaukti iš Vokietijos sub- 
marinų pagalbos ir vėl į jūras prasimuš
ti. Anglijai ir Francijai rūpėjo priversti 
sužeistą laivą stoti į mūšį, arba inter
nuoti (įkalinti) iki karo pabaigos Mon
tevideo prieplaukoj. Vokietijos imperia
listai nesutiko internuotis, nes jie tur 
būt numatė, kad ilgainiui prieš juos pas
kelbs karą ir Urugujus, o tada galėtų 
ne vien pasiimti jų laivą, sužinoti jo 
konstrukciją, bet jį naudoti prieš Vokie
tiją. Todėl jie išplukdė jį į upę, susprog
dino ir nuskandino.

Tas parado ne vien Vokietijos kietą 
nusistatymą, siekimą pakelti Vokietijoj 
žmonių patriotinį ūpą, bet kartu sumuša 
ir tas pasakas, būk dabar galinti įvykti 
tarpe Vokietijos, Francijos ir Anglijos 
taika liksiu bendro karo prieš Sovietų 
Sąjungą. Jeigu ioLis .susitarimas būtų 
galimas, tai nebūtų tas atsitikę, at
sitiko su “kišeniniu” šarvuočiu “Admiral 
'GraiTSpee?’ r ’ "/*

Juozo Stalino Šešiasdešimties
Metų Amžiaus Sukakties Proga

Gruodžio 21 d. sukanka 
60 metų Juozui Stalinui, ku
rio tikra pavardė yra Džiu
gašvili. Stalinas gimė 1879 
metais, Gruzijoj.

Ta proga mes norime pla
čiau mūsų skaitytojus su-

Gegužės, 1901 metais, Sta
linas vadovauja darbininkų 
demonstracijai. Po demon
stracijos, ant rytojaus, ca
ro policija daro kratą pas 
Staliną ir nori jį areštuoti. 
Juozas priverstas gyventi

pažindinti su Stalino praei- slaptai ir nuo tada iš jo iš-
timi, veikla, jo role,, darbo 
žmonių judėjime ir kovose.

Juozas Stalinas gimė Go
ri mieste, Tifliso guberni
joj,. Užkaukazijoj. Jis yra 
gruzinas. Jo tėvas buvo 
batsiuvį?į ir Tifliso. fabrikų 
darbinirikas. "tėvas, kaip ir 
didžiuma žnionių, buvo die
votas. Juozą leido į mokyk-
ją, o kada jis baigė pradinę, 
tai į Gori miesto religišką 
mokyklą; vėliau į Tifliso se
minariją, siekdamas Juozą 
išmokyti dvasiškiu.

Bet Juozas buvo linkęs 
būti mokyto jum tik ne re
ligijos, o mokslo, kuris tar-
nautų darbo žmonijai. Dar 
seminarijoj būdamas, 1897 
metais, Juozas įstojo į slap
ta studentu marksistu rate- L y o
lį. O greitai jis susisiekė ir 
su nelegališka Social-De- 
mokratų organizacija Tifli- 
se, pradėjo skaityti slaptą, 
marksistinę literatūrą, da
lyvavo nelegaliuose darbi
ninkų susirinkimuose, ypa
tingai gelžkeliečių, kurie 
tuo laiku buvo veiklūs. 1898 
metais Stalinas įstojo į So- 
cial-Demokratų Tifliso or
ganizaciją ir nuo tada pra
sideda jo energinga veikla.

Čia mes turime pabrėžti, 
kad 1898 metais, Minske, 
buvo įkurta Rusijos Social- 
D e m o k r a tų Darbininkų 
Partija, iš kurios vėliau iš
sivystė Rusijos Komunistų 
Partija. Kaip matome, Juo
zas Stalinas pradėjo veikti 
studentų, marksistų ir so- 
cial-demokratų r a teliuose 
dar pirm įkūrimo partijos. 
Todėl, visos pasakos, kad 
Stalinas yra jaunas bolševi
kų veikime yra prasimany
mas.

Kova Prieš Carizmą
Seminarijoj Stalinas grei

tai buvo nužiūrėtas revoliu
ciniame veikime ir už “ne
ištikimybę” pavarytas iš 
jos. Tada Stalinas su visa 
energija metėsi į darbą or
ganizavimui studentų, dar
bininkų, pavergtų tautų 
prieš carizmą. 1899—1900 
metais jis organizuoja dar
bininkų ir studentų revo
liucines grupes. 1900 metais 
Juozas jau vadas Tifliso 
Social-Demokratų organiza- 
cijuo Ii ’esto komiteto vei
kliausias »• a r v s Pi rmo j oj
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Stalinas dalyvauja dele
gatu Stockholme, Švedijoj, 
Rusų S o c i a 1 - Demokratų 
Darbininkų Partijos Ketvir
tame Suvažiavime 1906 me
tais ir 1907 metais Londo
ne—Penktam Suvažiavime.

sivysto profesionalis revo
liucinis veikėjas. Jis veikia 
po slapyvardžiais: David, 
Koba, Nižeradze, Čižikov, 
Ivanovič ir Stalin. Pastaro
ji slapyvarde jam taip pri
lipo, kad dabar visas pa
saulis jį ir žino, kaipo Juo
zą Staliną.

1901 metais Stalinas or-

1908 metais caro valdžia,
dėka išdavystei, sugavo 
Staliną, išlaikė 8 mėnesius 
kalėjime ir ištrėmė trims 
metams į ' Salvyčegorską, 
V o 1 o g o dskon gubernijom 
Bet Stalinas po kelių mėne
sių pabėgo ir sugrįžo į Ba
ku miestą, tarpa n savo 
draugų. 1909 metais caro 
valdžia vėl areštuoja S tali

ganizuoja Batumo prieplau
kos darbininkus ir vadovau
ja Rošildo fabrike streiką. 
Sekančiais metais Stalinas 
vadovauja vienai politinei 
demonstracijai, kurioj jis 
areštuojamas. Caro valdžia 
nuteisė jį trims metams iš-
trėmimui ir išvežė į Novaja 
Ūdą, Irkutsko gubernijon, 
Sibiran.

Bėga iš Sibiro
1904 metais Stalinas pa

bėgo iš Sibiro, sugrįžo atgal 
į Tiflisą ir vėl vadovauja 
darbininkų judėjimui. Stali
nas’leidžia nelegališką laik
raštuką “Proletariato Ko
va”. Jis išvien su Leninu ve
da griežtą kovą prieš men
ševikus. Menševikai Stalino 
labiausiai neapkenčia iš vi
sų Užkaukazijos bolševikų, 
jo vardu skelbia visokius 
melus. Stalinas ruošia dele
gatus į Trečią Partijos ’Su
važiavimą. Jis parašo bro
šiūrą “Trumpai Apie Par
ti jinius Skirtumus.” Prasi
dėjo 1905 metų revoliucija. 
Stalinas dalyvauja kovų 
priešakyje. Metų gale Ti- 
metfoze įvyko Užkaukazi
jos bolševikų konferencija. 
Čia Stalinas pirmu kartu 
susitiko su Leninu ir nuo 
tada iki Lenino mirties, 
prasidėjo jų tarpe glaudus 
draugiškumas ir revoliuci
nis bendradarbiavimas. Sta
linas tuo pat kartu reda
guoja gruzinų kalboj laik
raštį “Dro” (“Laikas”).

1906 metais Stalinas dąu- 
giausiai" veikia Bakų prie
plaukoj, tarpe žibalo darbi
ninkų masių ir redaguoja 
nelegališką darbininkų lai
kraštį “Bakinskyj Rabočyj” 
(“B akinis k as Darbinin
kas”). Rašo visą eilę straip
snių prieš menševikus ir 
anarchistus, prieš caro pa- 
taikąutojus, kurie po 1905 
metų revoliucijos pralaimė
jimo nusigando ir pasisuktr 
Wd ■'revoliucijos kelio. — : J

■ G;

ną ir ištremia šešeriems 
metams. Stalinas ir vėl pa
bėgo. Bet už kelių mėnesių 
išnaujo areštuotas, išlaiky-

Klausimas:
Gerbiama Redakcija:

. Mes čionai pešamės ir ne
galime susitaikyti dėlei 
skaitlinių apie Lietuvą. Bū
kite tokie geručiai ir atsa
kykite per dienraštį į seka
mus klausimus:

1. Kiek ištiesų dabar visa 
Lietuva turi gyventojų ir 
kokį žemės plotą ji užima?

2. Kaip Lietuvos didumas 
lyginasi su Latvijos ir Es- 
tonijos didumu?

3. Kiek ištiesų Lietuva 
gavo nuo Sovietų Sąjungos 
žemės ir gyventojų su Vil
niaus kraštu?

Būsiu visuomet dėkingas 
už paaiškinimą.

Amžinas Skaitytojas.
Atsakymas:

1. Lietuva dabar užima. 
59,473 kv. kilometrų plotą ir 
turi 2,879,070 gyventojų.

2. -Latvija užima 65,791 
kv. kilometrų plotą ir turi 
1,971,000 gyventojų. Estoni- 
ja užima 47,549 kv. kilo
metrų žemės plotą ir turi 
1,131,000 gyventojų.

3. Su Vilnium ir Vilniaus 
kraštu Lietuva gavo nuo 
Sovietų Sąjungos 6,626 kv. 
kilometrų, plotą ir 457,500 
gyventojų.

“Laisves” Vajus Baigiasi
Senelis Ramanauskas jau dovanų ruožte. Jis išstūmė Shi-* 

maitį iš dovanų ruošto ir peržengė Vindžiulį. Pasirodo, kad 
senatvė veiklai nekenkia.

Vajus baigsis su 1 d. sausio. Per šventes reikia rūpintis 
gavimu naujų skaitytojų. Prašome vajininkų darbuotis ir pra
šome visų apšvietą branginančių žmonių gauti nors po vieną 
naują skaitytoją savo dienraščiui.
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“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kų sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš I 
moterų šiemet laimės dovaną?

Moterų darbai kas metai puošdavo 
“Laisvės” bazarus ir suteikdavo dienraš
čiui daug paramos. Draugės prašomos ir 
šiemet pasidarbuoti—paaukaut pačios ir 
parinkt aųkų. Bus vasario 9 iki 12-tos.

TtrČia* pttslaph

Kam Pelninga Nedamoketas
- Moterų Darbas?

Pabėgėlių Vaikų 
Skurdo Dienos

Obuoliai - Sveika 
Valgyti

“Oi Varge, Var
ge, Vargeli...”

Pasionaria Šaukia Amerikos 
Moteris Kovot už Taiką

Atrodo keista, kad mūsų 
t": demokratinėje šalyje dar te-

betoleruojama-leidžiama mo- 
4 kėt moterims mažesnė mokes

tis už lygų darbą. Ta prakti
ka taip plačiai paplitus, kad 
ji dirbantiems šapose ir ofisuo
se nei ne naujiena. Dar keis
čiau, tai kad tos praktikos ža
lingumo daugelis pačių darbi
ninkų pilnai neįmato, prieš ją 
nekovoja taip stipriai, kaip 
turėtų kovot.

Laipsniavimas darbininkų 
ne sulyg išsilavinimo darbe, 
bet pagal lytis, rases bei am
žių yra labai pelningas fabri
kantams. Užtenka kaitą tam 
tikrą darbą pakrikštyti “mo
terišku”, tai jau sveikas tam 
darbui “vyriškos” algos ge
ruoju nebeatgausi. Yra buvę 
atsitikimų, kur toki darbai už 
tūlo laiko vėl pavirsta “vyrų” 
darbais, bet kuomet bosas jau 

f pasako: “čia.riymkos vertės 
darbas, ana ve ‘boba’ jį dirbo. 
Daugiau nemokėsiu. Nenori, 
nedirbk.” Bet nepajėgiąs kito 
darbo rast vyras dirba, tik 
jau už ‘bobišką’ algą.

Reikia atsiminti, kad dabar 
Veik visi darbai yra gali
mi padaryt “bobų” darbais 
juos moterys gali taip gerai 
dirbti, kaip ir vyrai. Taigi, lei
dimu nedamokėt už darbus, 
dėlto, kad jie “moteriški”, su
daroma didelis pavojus visų 
darbininkų algoms. Tas taip 
pat kenkia darbininkų vieny
bei, išstato vienus darbininkus 
prieš kitus.

Vienų prieš kitus kiršinime 
4r_ panaudojime bosams iki šiol

Grožybės Salionas
Rašo V. Sūnus

(Pabaiga)
VI

Kada policija atvyko į Gro
žybės Salioną, tai Freidos 
Edson lavoną atrado kamba
ryje. Vir^ jo prie sienos buvo 
prisegtas raštelis: “Let this be 
a warning that you can’t do 
that to me and get away with 
it.”

Ji buvo visa nuoga, kaip už
gimus, tik ant jos kaklo rete
žėlis su mažu kryželiu. Mau
dynėj gulėjo kruvini rankš
luosčiai ir sudraskyti jos dra
bužiai. Vandens ryna užkim
šta kruvinais drabužiais, ku
riuos Henry norėjo nuskan
dinti.

Kiek prieš tai žmonių tar
pe ėjo girdai, kad Henry’s ve
sis. Buvo numatyta, kad jis 
vesis su Freida Edson, kuri 
gimė ir augo šiame miestelyje. 
Ji trečias kūdikis Lathropų, 
1928 . metais su pagyrimu bai
gusi Lebanon Aukštą Mokyk
lą, kur knygose apie ją atsi
liepime užrašyta: “Saldi ir 
švari, rami ir gera.” ' Toliaus 
mokyklos dokumentai rodo, 
kad ji buvo gera, artistė, pa
kėlė mokyklos garbę, “nors 
pati garbės nesiekė.” Mokyk
loj užimdinėjo įvairias atsa- 
komingas vietas sporto orga
nizacijoj. Savo vyrą divorsavo 
du metai atgal. Tokia jos 
trumpa praeitis. Ji mirus, tyli, 
negali savęs apginti, pateisin
ti. Bet Henry’s kalba ne tik 
patsai vienas, jo broliai ir mo
tina, bet ir pasamdyti advo
katai. Jis savo žmogžudystės 
pateisinimui pasikvietė ir die
vą, pasakoja, būk jam prisi
sapnavo. dvasia apsireiškė ir 
įsakė nutraukti reikalus su 
Freida. Bet ar tas pagelbės 
išsukti jo kailį?

Valdžios daktaras Miller 
pridėjo dar savo paaiškinimą 

daug padėjo tas faktas, kad 
didelės masės darbininkų, 
ypatingai moterų neorgani
zuotos. Amerikos Darbo Fe
deracijos viršininkai, įsikabinę 
amatinio unijizmo, per virš 
pusę šimtmečio visai buvo ap
leidę moteris, leisdami bo
sams jas nustumt žemesnėn 
padėtin kaipo pigaus darbo 
jėgą.

Pačiame savo bu jojime prieš 
CIO atsiradimo laikus, kuo
met dar nebuvo konkurenci
jos, kad apleistas moteris CIO 
gali suorganizuoti, 1930 me
tais, A. D. Fed. gyrėsi turinti 
300,000 (tris šimtus tūkstan
čių) moterų narių iš pusdevin- 
to miliono tuomet dirbusių už 
algą moterų. Buvo unijų, kur 
visai neleido priimti moterų. 
Ir dar visai nesenai, jau CIO 
tvėrimosi laikais, daugelyje 
unijų susirinkimų pasijausta 
labai nejaukiai, kada ten pra-. 
dėjo ateit moterys. Dabar ma
nytume, kad kas blogo, jei jos 
neateitų.

Darbo žmonių priešai taip 
^abiai yra įpiršę svietui mo- 
Lerų darbo pigumo pasaką, 
kad net šiandieną dar randasi 
unijistų, kurie tebemano, kad 
dėl nedamokėjimo moterims 
nesą ko sau galvą kvaršinti.

Tikrenybėje, ranka atiman
ti centą nuo moterų algos yra 
ranka kiekvieno darbininko 
algos vokelyje ir tik belieka 
palaukti, kada jinai 'ištruks 
nešina grobiu, palikdama 
duonpelnį su tuščiu delmonu 
ir kupina galva rūpesties, 
kaip suvest galą su galu.

iš paskutinių minučių jos gy
venimo: Ji mirė staigiai nuo 
kulkos, kuri pataikė į galvą iš 
užpakalio ir išėjo per dešinę 
akį. Ant jos kūno yra kovos 
žymės, apdraskymai ir sumu
šimai, o tūli gal atlikta, kada 
Henry’s vilko jos lavoną.

VII
Henriui sekasi neblogai, 

kur jis suklumpa, tai advoka
tas pagelbsti. Bet policijos 
viršininkas O’Neil stato du di
delius klausimus: Kas buvo 
praeityj ? Kodėl nuo nuodų 
mirė keli metai atgal jo žmo
na ir sūnus?

Tyrimas rodo, kad Henry 
pirmiau užlaikė Grožybės Sa- 
lionus New Yorke ir New Ha
ven miestuose.. Jis sako, jog 
astuoni metai atgal, kada jis 
laikė biznį New Haven mies
te, kada buvo biznio reikalais 
New Yorke, tai jį pasiekė ži
nią, kad jo moteris ir sūnus 
mirė nuo nuodų. Sūnelis atras
tas greta motinos. Jis padarė 
išvadą, kad tai buvo dubelta- 
va saužudyste. Nieko kito ne
galėjo surasti ir Connecticut 
valstijos autoritetai. Bet Frei
dos mirtis privedė prie to, kad 
Naujos Hampshire valstijos 
autoritetai išnaujo atgaivino 
tyrimą tos dubeltavųs saužu- 
dystės. Iš šios pusės Henrio 
klausimas pablogėja, tartum 
juodas debesys artin’asi.

VIII
Busas kratėsi, prieš akis šo

kinėjo raidės, bet pirm pa
siekiau miestą W. visos trage
dijos vaizdas buvo prieš ma
no akis. Freida buvo auka ly
tinio vampiro, kuris spalių 
mėnesį buvo nubaustas teisė
jo R. B. Jacobso užsimokėti 
$150 bausmės už tai, kad jis 
Grožybės Salione bučiavo vie
nuolikos metų mergaitę ir pra-

----- x-----------

Ispanijos fašistų išvytieji iš 
tėvynės vaikučiai ir suaugu
sieji pabėgėliai dabar pergy
vena juodžiausias dienas, 
kaip praneša U. E. Kershner, 
5-tos misijos Ispanijon direk
torius savo raporte Vaikų Pa
bėgėlių Globos Komisijai.,

Ten buvusį baisų skurdą ir 
nedateklių dar daug užąštrino 
imperialistinis karas ir su juo 
vis didėjąs reakcijos kilimas 
Franci joj. Kershner rašo :

“Nesmagu raportuoti, kad 
moterys ir vaikai dideliais bū
riais siunčiami iš šiaurinės ir 
rytinės Franci jos į Argeles 
kempę, kur jie priversti gy
venti sunkiausiose sąlygose.” 
Be to, sako Kershner, nežinia, 
ką su jais gali padaryti vė
liau.

Dabar kempėse ir šiaip 
prieglaudose Francijoj dar 
esama 40,000 Ispanijos vaikų. 
Pereitą pavasarį jų buvo per 
70,000. Kuriuos šiaip taip bu
vo galima grąžint Ispanijon, 
tie grąžinta. Bet tiems liku
siems vaikams, taipgi dar 
daugiui suaugusių vyrų ir mo
terų labiausiai reikalingi šil
ti drabužiai, blanketai, mais
tas, muilas, medikamentai ir 
kt. Kaip reikalinga pagelba, 
matyt iš sekamo laiškučio:

Saint Cyprien Kempe Mo
terims ir Vaikams: skaičius 
pabėgėlių, turinčių prieglaudą 
šioje kempėje yra apie 1,000 
moterų, 250 vaikų, jaunesnių 
4 metų ir 450 vaikų nuo 4 iki 
12 metų. Jie visi būna bend
ruose barakuose. Lovų visai 
neturi. Įsteigta pieno centras 
mažiesiems vaikams.

Komitetas tuojau užsakė 
jiems 1,500 maišų pasidaryt 
matrasams. O kiti reikalavi
mai likę laukt, kol komitete 
rasis daugiau daiktų ir pinigų. 
Gi tokių kempių desėtkai.

Apie 37 amerikoniški cen
tai, kaip nurodo raportas, nu
pirktų vienam vaikui matraso 
maišą, blanketuką, megstinė- 
lį, dvi poras kojinių ir kalio
šus. Tie mažiukai neturėtų 
būti užmiršti. Kurie išgalim, 
pasidalinkim su jais nors da
limi savo išteklių.

Šeimininkėms
RIEŠUTAI

Riešutai nėra vien tik pa
skaninimas ar pagražinimas, 
bet ir pagerinimas maisto. Tū
li iš jų brangūs, kiti pigesni. 
Vienoms šeimoms išgalima, 
kitoms ne. Ir vieni ir kiti rie
šutai turi savyje gerų verty
bių.

Namų Ekonomikos Biuras 
nurodo? kad tyrinėjant suras
ta, jog visi riešutai turi nema
žai vitamino B, labai naudin
go mūs nervų sistemai. Riešu
tai vadinami Pecans dar turį 
dikčiai ir vitamino A. Dauge
lis riešutų turi gana fosforo, 
svarbaus stiprylo dantims ir 
kaulams, taipgi žievelėse ran
dasi daug geležies, reikalin
gos kraujui stiprinti.

še jos nesakyti motinai, ku
riai tuo kartu kitame kamba
ryje jo darbininkės taisė plau
kus. Visa ši istorija, tai tik 
mažas kamputis to, kas da
rosi įvairiuose šalies kampuo
se, ką tenka pergyventi ir su
tikti jaunai mergaitei ir mote
riškei. Tą vakarą kalbą sa
kiau rūsčią prieš kapitalistinę 
sistemą, motiną viso pikto.

V. Sūnus.

Norint išlaikyt nuo parudi- 
mo kepamus žalius pipirus, 
pirma reikia aptept aliejumi.

Amerikonai turi patarlę, 
kad valgant “kasdien po 
obuolį, išvengsi gydytojo.” Iš- 
tiesų, obuoliai yra skanus ir 
sveikas maistas. Bet tik ne 
vieni obuoliai. Pabandykit per 
dieną, dvi mist tik obuoliais, 
pamatysite, kaip sukrės šiur
pas apie juos tik pamislinus.

O betgi tūkstančiams Cle- 
velando bedarbių tik tiek be
liko—obuoliai ir miltų. Ir pa
starieji vėl baigiama, tūli be
darbiai naujų produktų, sako
ma, negausią iki Naujų Me
tų. Argi Am mik a taip nu- 
biednėjo ?

Tuo tarpu, kaip praneša 
spauda, Clevelande smarkiai 
daugėja susirgimai.

Atminkim
Šventėmis

Švenčių sezonu žmonėse gi
liau atbunda jausmai, jie susi
žavi grože pagelbos nelaimės 
ištiktiems, silpniems. Ir galbūt 
nėra didesnio smagumo, kaip 
suteikt dovanėlę žaismingiems 
mažiukams, kurie nepaprastai 
daug džiaugsmo turi iš dovanų.

Skiriant dovanas savo myli
miems (gal ir ne būtinai reika
lingiems dovanų), neužmirški
me kalinių ir jų šeimų, Lietu
voj ir čionai.

“Lietuvoj per 500 kalinių te- 
bekenčia nelaisvę tik dėlto, kad 
jie mylėjo spausdintą darbinin
kišką žodį, kiti už streiką, o tre
ti, kad išdrįso reikalaut laisvės 
seniau kalėj imuosna pakliuvų- 
siems broliams. Lietuvos kali
nius bei duonos ir džiaugsmo 
išsiilgusias jų šeimas norint 
paremt aukas reikia siųst Lie
tuvos Draugų Komitetui, per 
sekretorių J. Weiss, 857 — 
55 St., Brooklyn, N. Y.

Amerikoj taip pat yra daug 
kalinių, daugiausia patekusių 
streikuose bei bosų suokalbiais 
sufrėmuotų. Amerikos kaliniais 
ir jų šeimomis rūpinasi Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas (ILD), Room 504, 112 E. 
19th St., N. Y.

Tarp reikalingų šelpt dabar 
randasi ir Lucy Parsons, gar
siojo Haymarket kankinio žmo
na. Per 53 metus ji pati veik
liai dalyvavo kovose už tas idė
jas, už kurias jos vyras galvą 
padėjo. Ji eidavo rinkt aukų ka
liniams ir jų šeimoms šelpt. Bet 
dabar jinai beveik visai apakus, 
reikalinga mūsų seseriškos aty- 
dos. S. Sasna.

Viena Cleveland© bedarbių, kuriai atsakyta pašalpa, 
ęluoda savo vaikeliui obuolį, gautą iš federates 

valdžios. Prie , to ji gavo ir miltų.

Prieš trejetą savaičių minė
jau, kiek daug apgailima Bar
bara Iluttoniutė, kad ji dėl 
suliesėjimo stačiai bėdoj, ne
beturinti kuo vilkėti, šį kartą 
man norisi priminti vėl kai 
kas iš tos panelės vargų. Ne 
tai kad ją labiau mylėčiau už 
kitas, bet kad ji atrodo tipiš
ka turtingojo luomo moteriš
kė, su jo “vargais” ir prieti
kiais, su be galo “sunkiu dar
bu” (mums juk sako, kad pi
niguočiai užsidirba turtus).

Šiomis dienomis Barbutė 
išvažiavo trim mėnesiams pa
silsėti Floridoj. Kaip sunkiai 
ji Čia nusidirbo, sunku pasa
kyti, nes jos “darbų” neteko 
dirbti. Tik žinia, tiek, kad 
išsivežė 10 skrynių ir 24 ran
kines valizas bagažo, 3 metų 
sūnelį Lance ir 4 tarnus. O 
paskui juos išvažiavo šaunus 
vyrukas Bob Sweeney. Gal iš 
to jau ir bus aišku, kaip sun-, 
kiai ji dirbs per sekamus tris 
mėnesius.

Kažin po kiek bagažų vešis 
Woolworth dešimtukinių dar
bininkės, važiuodamos dviem 
dienom vakacijų švenčių su
laukus? Juk jos savo ilgų va
landų darbu ir svaiginančiu 
skubinimu (kartu su vartoto
jų mokamais penktukais ir 
dešimtukais) sudeda Barbu
tei turtus.

Beje, prieš Kalėdas neku- 
rie pirkėjai pridėję ir ekstra 
grašių prie Woolworth Co. lo
bio, kurio Barbutė yra pavel- 
dėja. Jūs veikiausia jau gir
dėjote apie tas kanares, ku
rias daugelis pirkosi šventėms, 
tikėdamiesi, kad jos pragys 
žavingą dainelę. Pasirodo, 
parduota daug pataičių, ku
rios niekad giedorkomis nebū
na. New Yorko Turgaviečių 
Departmentas pagaliau įsiki
šo ir įsakė tokią neteisingą 
prekybą nutraukti, o “Daily 
Workeris” paskelbė viešai 
stambiuosius prekėjus, kaip 
kad Hearns, Gimbels, Wool
worths, F. & W. Grand Co., 
H. L. Green Co.

Taip buvo New Yorke. Ar 
kitur irgi taip pat pasielgta 
ir ar Barbutė asmeniškai prie 
to pridėjo pirštą, sunku būtų 
pasakyti neištyrus. Galimas 
daiktas, kad už ją tą atliko 
kompanijos samdomi viršinin
kai. Tačiau tas nors dalinai 
parodo, kaip “sunkiai dirba” 
piniguočiai už savo turtą, kurį 
jie labai lengvai praūžia.

D-ke.

Dolores Ibarruri, populiariš- 
kai žinoma kaipo Pasionaria, 
pasauliniai garsi Ispanijos ko
munistė, pereitą mėnesį para
šė į Amerikos moteris atsišau
kimą, kuris šiomis dienomis 
pasiekė Amerikos spaudą. 
Pareiškime-atsišaukime į Am
erikos darbo moteris sako:

Dolores Ibarruri (Pasionaria)

“Šiuo laikotarpiu, kada 
Francijos ir Vokietijos žmonės 
sukrėsti įvykiais Antrojo Im
perialistinio Karo, kada mo
terys ir motinos visame pasau
lyje gyvena kančių ir skurdo 
buitimi, tamsoje karo ir pra- 
matyme kruvinų aukų, aš 
siunčiu jums—Amerikos dar
bo moterys—savo žodžius, ku
riuose tebejaučiama aitra pra

Mūsų Grožė
Nors veik pasauline plotme 

yra priimta ir natūralu mote
rims gražintis, tačiau kaip pa
čių moterų, taip ir vyrų ta 
grožė nevienodai suprantama. 
Pavyzdin, gana garsus daini
ninkas Jan Peerce, tenoras, 
išsireiškęs sekamai:

“Parodykit man moterį, kuri, 
jūs manymu, atstovauja tikrą 
grožę, aš jums parodysiu mote
riškę, kuri moka apsieiti, moka 
užsilaikyti, moka išsireikšti.” 
Jis pasakęs: “Ne tiek bruo
žai, kurie sudaryti ant jos vei
do dažais, kiek tie, kurie gir
dimi jos žodžiuose, duoda jai 
tikrąją grožę.”

Jeigu patikėt artisto žod
žiais (o vienos srities artistai 
tankiai neblogai nusimano ir 
kitoje), tai moterims svarbu 
ne tik gražiai atrodyt, bet 
taip pat mokėt save gražiai 
nešt ir patraukliai ir sumaniai 
kalbėt. O tam jau reikia kai 
ką ir žinot; kad žinoti, reikia 
lavintis.. Tas galima atsiekt 
gerose draugijose, skaitymu 
knygų, dalyvavimu švietimosi 
klasėse ir susirinkimuose.

N.

Peršilti Kambariai
Daugelio nesveikatų prie

žastimi gali būti peršilti ir 
peršausi kambariai. Paprastai 
šildomuose kambariuose drėg
mės palaikymui reikia prie 
pečiaus laikyt indelis su van
deniu.

Vienam asmeniui gerai bis- 
kis daugiau, kitam mažiau 
drėgmės, tačiau niekam nes
veika permažai drėgmės. Per
džiūvęs oras džiovina odą ir 
nosies bei gerklės plėveles, o 
tos pažeistos greičiau pasi
duoda “šalčiams” ir kitoms 
kvėpavimo organų ligoms.

Kaip nurodo N. Y. Sveika
tos Departmentas, sveikiausia 
žmogaus organizmui yra kam
barys su apie 68 laipsniais 
(Fahrenheit) šilumos ir 50 iki 
60 nuošimčių drėgmės. 

laimėjimo po trijų ilgų metų 
didvyriškos kovos, metų per
pildytų kančiomis mūs žmo
nių, begėdiškai išduotų ir pa
aukotų. Tačiau tie žodžiai yra 
taipgi pilni vilties, kuri stipri
na mūs didvyrius ir kankinius 
pastatytus prieš žudeikas, tos 
pačios vilties, kuri užgrūdina 
mūs kalinius negarbingose 
koncentracijos kempėse ir 
Franco kalėjimuose, kasdien 
pergyvenančius kančias ne
garbingos mirties.

“Ir ta Viltimi, kuri mus da
ro stipriais akyvaizdoje sun
kumų, yra mūsų gilus įsitiki
nimas, kad pasiaukojimas ge
riausių Ispanijos sūnų nebuvo 
veltus, ir kad išauš diena, ne
tolimoje ateityje, kuomet mes 
atkeršysime už ęavo mirusius, 
ir ant negarbingos praeities 
pelenų prikelsim linksmą ir 
pasiturinčią Ispaniją, už ko
kią mūsų žmonės kovojo.

“Tie, kurie padarė galimu 
mūs sumušimą, tie, kurie at
ėmė iš Ispanijos Respublikos, 
per nesikišimo politiką, gali
mybę gintis, tie, kurie konfis
kavo auksą ir ginklus Ispani
jos Respublikos ir atidavė 
juos atgal Frankui tikslu su- 
stiprint jo teroro jr vergijos 
režimą, tie patys žmonės šian
dien traukia pasaulio žmones 
į prarają karo ir mirties, pri
sidengę demokratijos vėliava.

“Mes kovojome už demo
kratiją, bet mūs rankos buvo 
surištos, kad negalėtume apsi
ginti.

“Mes kovojome už laisvę, 
tačiaū vardan laisvės Anglija 
ir Francija padėjo pasmaugt 
Ispanijos Respubliką.

“Mes kovojom už Ispanijos 
nepriklausomybę, bet Angli
jos laivynas atidavė Minorcą 
Italijos įsiveržėliams.

“Mes prašėm leist mums 
pirktis ginklų ir priemonių 
tęsti apsigynimą, bet Ameri
kos kapitalistai neleido ma
žiausių pataisų tos šalies Ne
utralumo Akte. Bet šiandiena, 
Jungtinės Valstijos patapo 
vyriausiu šaltiniu reikmenų 
Anglijos imperialistams ir 
Francijos buržuazijai. Ginklai 
eina talkininkams, tie patys 
ginklai, kurie buvo atsakyta 
mums, Ispanijos Respublikai, 
jos teisėtam kare už laisvę. 
Amerikos imperializmas gelb
sti Europos imperializmui pa
laikyti savo galią ir išnaudoji-* 
mo režimą.

“Darbo sesės amerikietės! 
Ginkite savo sūnų ir vyrų gy
vybes! Kovokite su visa ener
gija prieš draskūnus, kurie su
sikraus naujus milionus par
duodami ginklus ir amuniciją 
žudingiems liaudies skerdi
kams. Dabokite Amerikos im
perializmo manevrus! Saugo
kite Ameriką nuo imperialisti
nio karo pragaro! Kovokite 
už taiką! Sujungkite viso Am
erikos kontinento moterų pa
stangas prieš imperialistinį 
karą!

“Amerikos moterys! Remki- 
te savo europiečių seserų ko
vą prieš karą, gynimą taikos, 
jų kovas atgaut vyrus ir sū
nus iš karo lauko!

“Už vieningą veiklą visų 
moterų, visų motinų prieš im
perialistinį karą!

“Lai gyvuoja taika! šalin 
plėšikiškas karas!” šūkiais 
baigia savo atsišaukimą Pa
sionaria, kurios meilė liaud
žiai, atsidavimas gynimui liau
dies teisių ir laisvės Ispanijoj 
yra sudaręs apie ją legendiš- 
kų padavimų ir įkvėpęs Ispa
nijos Liaudies Respublikos gy
nėjams jėgų atlikt daugį did
vyriškų žygių.



Ketvirto puslapis E K IB M ■ Trečlad., Gruodžio 20,

Baltasis Aras Svetimais Sparnais Į
i 1 [V'l O’ rx1■ /-n n j t < <Y?/y££tNYiyYt At^cYxYx<_£¥YYY-YYyYxYYYYYYxYYyYxyY^<VyYY2l

Pittston, Pa.
D. M. šolomskas

(Tąsa)

VI.
Kas kaltas? Kas ką užpuolė? Kas gi

nasi? Šie ir daug kitų klausimų atsistojo 
prieš milionus žmonių. Į šiuos klausimus 
atsakė Juozas Melninkas, kalbėdamas 
viename slaptame kareivių susirinkime, 
reikšdamas Lenkijos darbo liaudies va
lią. Jis sakė:
“Draugai ir Broliai Kareiviai!

šis karas prasidėjo už imperialistų rei
kalus. Už jį lygiai atsako, kaip Vokieti
jos, taip ir Lenkijos kapitalistų ir dva
rininku klasės. Todėl darbininkai ir vals
tiečiai negali šį karą remti. Tai nėra ka
ras prieš fašizmą, tai nėra karas už ap
saugojimą mažųjų tautų nuo agresijų, 
tai nėra karas, kuris turėtų nors vieną 
teisingą pobūdį, tai nėra karas už Len
kijos nepriklausomybę.

Šis karas yra karas tarpe imperialis
tų už viešpatavimą pasaulyj; Lenkija 
yra tik Anglijos ir Franci jos imperialis
tų talkininkė. Ir todėl darbo žmonės turi 
prieš šį karą kovoti.
. Vokietijos imperialistai begėdiškai 
stengiasi pateisinti savo pusę ir paslėpti 
tikslus, sakydami, būk Lenkija atmetus 
jų “taikos sąlygas” ir išprovokavus ka
rą. Tai iš jų pusės apgavystė Vokietijos 
darbo žmonių.

Iš kitos puses Anglijos ir Francijos 
plėšikiški imperialistai šaukia, būk Len
kija yra ta kankinė, už kurią reikia ka
riauti ir savo imperialistinius siekius tuo 
teisina. Jos apgavinėja pasaulį, būk “ve
da karą dėl hitlerizmo sunaikinimo.” Tą i 
yra veidmainiškas melas. Nei Anglija, 
nei Francija negynė čechoslovakijos, 
kur tikrai reikėjo fašizmui pastoti kelią. 
Jos abi padėjo Ispanijos liaudį sumušti. 
Joms neapeina kova prieš fašizmą, neigi 
joms gaila Lenkijos, jos kariauja, kad 
išstūmus iš pasaulio rinkų vokiečius pir
klius. Anglija ir Francija tiksliai aks
tino Lenkijos ponišką valdžią priešintis, 
karą provokuoti, kad jos galėtų pereiti 
prie užpuolimo ant Vokietijos imperializ
mo, kad jos galėtų paslėpti savo tikslus 
neva Lenkijos gynimui.

Lenkijos poniška valdžia aklai pildė 
Chamberlaino ir Daladier įsakymus, ji 
atmetė Sovietų Sąjungos pasiūlymą ben
drai išstoti prieš karo agresorius. Angli
ja ir Francija sabotažavo Maskvoj tuo 
klausimu derybas, nes jos pačios rengėsi 
pereiti į karo agresijas. Anglija ir 
Francija reikalavo iš Lenkijos, kad ji 
nepriimtų Raudonosios Armijos ir Orlai
vy no pagalbos. Jos bijojo, kad tokis su
sitarimas tarpe Lenkijos ir Sovietų Są
jungos gali neprileisti prie karo.

Anglijos imperialistai patys išaugino 
Vokietijos fašizmą ir apginklavo. Jie 
net gamino fašistams karo lėktuvus. Jie 
leido laužyt įvairias sutartis. Per visą 
eilę metų Anglijos ir Francijos imperia
listai ginklavo Vokietijos fašistus ir ruo
šė juos užpuolimui ant Sovietų Sąjun
gos. Tam tikslui jie leido Hitleriui įsi
galėti Rhinelando krašte. Tam tikslui 
jie leido Hitleriui užimti Austriją. Tam 
pačiam tikslui Anglijos ir Francijos im
perialistai išsižadėjo Čechoslovakijos ir 
leido ją sumėsinėti Tam pačiam tikslui 
jie padėjo Italijos'ir Vokietijos fašis
tams pavergti didvyrišką Ispanijos liau
dį. Tam pačiam tikslui jie leido Musso- 
liniui užimti Ethiopiją ir Albaniją. Tais 
pat sumetimais jie į juoką pavertė Tau
tų Lygą ir daro nusileidimus Japonijąi 
Chinijoj. Pagaliau tam pačiam tikslui 
ir Lenkiją įtraukė į katastrofą.

Kodėl gi Lenkijos valdžia pasidavė to
kiam Anglijos ir Francijos valdonų są
mokslui, kuris atnešė jos pačios sunaiki
nimą? Todėl, kad Lenkijos valdžia yra 
fašistinė, agresyvė, išnaudotojų. Todėl, 
kad ji pati galvojo apie kolonijas Afri
koj ir Azijoj. Todėl, kad ji manė su pa- 
gelba Anglijos ir Francijos pasaulinių 
plėšikų ir pati virsti pasauline valstybe. 
Todėl, kad ji per daugelį metų dalyvavo 
suokalbiuose prieš vienatinę pasaulyj 
darbo žmonių valdžią—Sovietų Sąjungoj. 
Todėl, kad dar nesenai Lenkijos ponų 
valdžia ranka rankon dirbo prieš Sovie
tus su Vokietijos naziais. Todėl, kad per
eitą rudenį ji padėjo Hitleriui sudraskyti 
demokratinę Čechoslovakijos respubliką. 
Todėl, kad Lenkijos valdžia yra tironiš
ka kapitalistų, dvarponių ir kunigaikščių 
valdžia prieš darbininkus, valstiečius ir 

"tautines mažumas.

štai kodėl, mano mieli broliai, mes ne
galime remti Lenkijos poniškos valdžios 
karą, štai kodėl mūsų kovos, gyvasties 
aukavimas bus tik bergždžias darbas.

Lenkijos valdžia nevengė šio karo, nei
gi sudarė sąlygas sėkmingam jo vedimui. 
Už šį karą lygiai atsako visos kariau
jančių''šalių grobikiškos valdžios. Lenki
jos liaudis nori taikos. Lenkijos valdžia 
nesirūpino taiką palaikyti. Už Lenkų 
Koridoriaus ir Danzigo ginčus lygiai yra 
kalta Lenkijos valdžia, kaip ir Anglijos, 
ir Franci jos, ir Vokietijos. Tas klausimas 
buvo galima išrišti be kraujo praliejimo!

Mes, Lenkijos žmonės, likome auka 
Anglijos ir Franci jos imperialistų, kurie 
nori suvesti su Vokietijos imperializmu 
sąskaitas. Mūsų visų uždavinys, lygiai, 
kaip Vokietijos, Anglijos ir Franci jos 
darbo žrfionių, dirbti, kad kuo greičiau 
karas būtų užbaigtas, kad kuo greičiau 
būtų sulaikytas darbo žmonių kraujas. 
O jeigu tas nepavyks, jeigu valdančio
sios klasės plės ir gilins karą, tai mūsų 
pareiga dirbti, kad jį pavertus į karą 
prieš išnaudotojus, dvarponius, kuni
gaikščius, kapitalistus ir jų fašistų par
tiją!

Mes turime budėti! Jeigu mūsų val
donai atsisakys skaitytis su liaudies 
troškimais, jeigu jie įtraukė šalį į ka
tastrofą, kurioj liejasi darbo žmonių 
kraujas, tai mes patys turėsime siekti 
padėties, kurioj galėtume gauti iš Sovie
tų Sąjungos pagelbos. Būkime tikri, kad 
jeigu Lenkijos liaudis galėtų paimti į 
savo rankas galią ir dabartinėse karo 
sąlygose, tai Sovietų šalis mus neapleis
tų, ji ateitų mums į pagelbą ir sulaikytų 
hitlerininkų jėgas!”

Juozas Melninkas baigė kalbą. Karei
vių būrelis sujudo.

—Teisybė!—tvirtino mobilizuotas vals
tietis.

—Ir ką gero mes turime Lenkijoj?— 
statė klausimą jaunuolis karo rudinėj.

—Tegul kariauja Smigly-Ridz, B čekas 
ir Moscickis!—sakė kitas.

Lenkijos Komunistų Partijos kuopa 
jau išleido pareiškimą, kuriame kėlė vie
šumon tikrus karo kaltininkus. Juozas 
Melninkas išsitraukė pundelį lapelių ir 
draugai pasidalino, kuriuos pasižadėjo 
išplatinti mieste ir tarp kareivių. Tokių 
Juozų buvo tūkstančiai. Lapeliai šaukė:

Iš

metines

raporta- 
turėsime

Mūsų mieste į State Emp
loyment raštinę tiek žmonių 
praeina ir užsiregistruoja dėl 
tų nebuvėlių darbų, kad rei
kėtų labai daug naujų įmonių 
juos visus sutalpinti. Iš tos 
raštinės paskelbtomis žinio
mis, nuo paprasto mainierio, 
bliudų plovėjo, ligi aukščiau
siai lavintų darbininkų, inži
nierių, visokiausių advokatų, 
graborių ir net kunigų, visokio 
amato žmonės jieško darbo, 
bet tų darbų niekur negauna.

Spaudoje buvo rašoma, kad 
šiame apskrityj bedarbių skai
čius yra sumažėjęs. Kada mai
nos buvo pradėjusios dirbt ge
riau, tai nekuriems teko ta 
laimė į mainas įlipt ir atsikra
tyt nuo tos bado pašelpos. 
Bet vistiek da čia jų priskai- 
toma iki 53,308 ant tos pa
šelpos ir jie neapsakomai 
vargsta.

Sarsaparilla Augalo Šaknys 
Stiprina Lytį

State College, Pa.—Penn- 
sylvanijos Valstijos Kolegi
jos mokslininkai atrado, jog 
šaknys sarsaparilla augalo 
turi savyje apščiai vyrišku
mo ir moteriškumo gliand- 
sų-liaukų medžiagų, taip 
pat ir viršinkstinių liaukų 
medžiagų. Šios medžiagos 
yra ištraukiamos iš šaknų 
ir cheminiais būdais išski
riamos viena nuo kitos.

Trejopos gliandsinės sul
tys, gaunamos iš sarsaparil- 
los šaknų, yra laikomos la
bai svarbiais vaistais gydyt 
žmones, pas kuriuos mini
mos liaukos prastai veikia.

“staliniečius” ir komunistus 
abelnai. Bet Trockis reika
lauja, kad Dieso komisija 
įsileistų laikraščių reporte
rius ir pašalinę publiką, ka
da Trockis ten kalbės prieš 
komunistus.

Denville, N. J. — Praeita 
penktadienį dingo ketverių 
metų berniukas Eugene 
Baumann. Dabar jo kūnas 
atrastas Indian ežere. Ma
noma, kad vaikutis per plo
ną ledą įlūžo. Policija ir 
šimtai piliečių kelias dienas 
jo j ieškojo.

Literatūros

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko gruo
džio 3 d. Wyominge pas Vas- 
kūnus. Narių dalyvavo 11. 
Šiame susirinkime gavome vie
ną naują narį, tai yra, per
sikėlė iš vienos kuopos į kitą 
ir užsimokėjo $1.50 
duoklės.

Turtų raštininkas 
vo, kad 1939 metais
29 narius užsimokėjusius. Va
karienės rengimo komisija ra
portavo, kad kambariai dar 
negatavi. Raportas priimtas ir 
komisija palikta darbuotis to
liau.

Nutarta į “Laisvės” admi
nistraciją atsišaukti arba rei
kalauti, kad drg. Kuraitis ant
rašų nelipdytų ant “Laisvės” 
numerio. Kaip kada prisieina 
ko nors jieškoti, tai reikia 
jieškoti po dienomis, bet po 
numeriais būtų daug lengviau.

Nutarta, kad Amerikos Lie* 
tuvių Kongresas būtų palaiko
mas. Lietuvių
Draugijos 12-to Apskričio ra
portas priimtas.
pasirodė, kad apskričio veik
la yra gera.

Susirinkimas nutarė kuopos 
susirinkimus laikyti toje pa
čioje vietoje ir 1940 metais, 
po num. 201 3rd St., Wyomin
ge. Ateinantis susirinkimas 
įvyks sausio 7 d., 1940 m. Nu
tarta susirinkti vieną valandą 
anksčiau, būtent 6:30 vai. Bus 
laikomos diskusijos bėgamais 
klausimais. Taigi kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti.

Susirinkimas išrinko delega
tus į busiančią Amerikos Lie
tuvių Kongreso konferenciją. 
Konferencija įvyks gruodžio 
31 d., 1 vai. po pietų, po num. 
69 S. Hancock St., Wilkes- 
Barre, Pa. Delegatais išrinkti 
S. Norkus ir M. Kalauskas.

Sekretorius.

Iš raporto

Wilkes-Barre, Pa
iš Mūšy

Šioje apylinkėje tiek viso
kių blogų darbų atliekama, 
kad, rodos, gal net didmies
čius aplenkia. Pavarčius vie
tos spaudą, tai tik marguoja 
toki pranešimai apie visokius 
blogus nuveiktus darbus. O to
kiais blogais darbais daugiau
sia užsiima bedarbiai jaunuo
liai.

Mūsų mieste gana sparčiai 
yra rekrutuojamas jaunimas į 
kariuomenę, ir lietuvių ne
mažai rašosi. Surenkama po 
apie. 125 tų naujokų į mėnesį 
laiko.

Gruodžio 10 dieną čia buvo 
daromi karo pratimai. Vietos 
109 pulkas gynė nuo priešų 
šį Wyomingo klonį. Jų prane
šimu šita apylinkė buvo ap
ginta nuo priešų. Į šiuos karo 
pratimus buvo sutraukta apie 
10,000 žiūrėtojų, o daugiausia

Uvalde, Texas. — Jungti
nių Valstijų vice-preziden- 
tas Garner paskelbė, kad jis 
kandidatuoja į prezidentus.

Trockis Viešai Liudysiąs 
Diesui prieš Komunistus
Mexico City. — Leonas 

Trockis pakartojo, kad jis 
sutinka važiuot į Jungtines 
Valstijas ir liudyt kongresi
nei Dieso .komisijai prieš

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

BAZARAS
Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

Vasario 9, 10, 11 ir 12 Feb
Mūsų dienraščio bazaras t jau artihfeši. Reikia 

(įp.Yauy?.:.Visokie rankų daigai, įvairūs nauji daik- 
T'tai ii’ vAlgių produktaiA yra labai pageidaujami 
■' bazarui. *

Partneriai gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai.ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

Per daugelį metų fašistų agresorių, 
imperialistų ir veidmainiškos buržuazi
jos ruoštas naujas Pasaulinis Karas pra
sidėjo. Rugsėjo 1 dieną, lygiai 25 metai 
ir vienas mėnesis nuo pradžios Pirmo" 
Pasaulinio Karo, Vokietijos fašistai pra
dėjo karą prieš Lenkiją.

Mūs tas nenustebino. Kapitalistiniame 
pasaulyj karas yra tokis paprastas daly
kas, kaip ir taika. Karas yra tolimesnė 
fašizmo ir imperializmo politika. Su pa
baiga pereito Pasaulinio Karo jau buvo 
padėtas pamatas naujam karui. Versai- 
lės Sutartis, tai buvo plėšikiškas padik- 
tavimas tais laikais stojusiai į kovą Vo
kietijos liaudžiai prieš kaizerį, už karo 
užbaigimą, už naują Sovietų sistemą. 
Versailės Sutarties plėšikiškos iltys buvo 
nukreipta ne prieš fašizmą, kurio tais 
laikais Vokietijoj nebuvo, bet prieš virš 
60 milionų Vokietijos gyventojų. Perga
lėtojai imperialistai susirinkę į Versailę 
suraižė pasaulio žemlapį, taip, kaip jiems 
patiko, kaip jų interesai reikalavo, pri
darydami visokių “laisvų” miestų, kori
dorių, pinklių, sulipdydami sau paklus
nias valstybes iš svetimų žemių! Ir tuo 
jie jau tada padėjo pamatą baisiems ne
sutikimams, pjovynėms ir karams. Ver
sailės Sutarties sąlygos padėjo Vokieti
joj įsigalėt brutališkiausiai pasaulyj fa
šistų sistemai.

Vokietijos fašistų agresorių vadas Hit
leris, kaip savo laikais imperialistų kai
zeris, iškilminga kalba pradėjo karą 
prieš Lenkiją. Jis sakė, kad nežudys mo
terų ir vaikų, o jau tą pat dieną net ke
lis kartus Vokietijos fašistų orlaiviai 
bombardavo Varšavą, sudaužė trauki
nius su moterimis ir vaikais, bombarda
vo Krokavą, Čenstakavą, Baltstogę, Gar
diną ir kitus miestus! Vokietijos fašistų 
per daugelį metų išauklėta karo mašina 
užpuolė Lenkiją. Karas prasidėjo! Ka- 
nuolės ‘baubia! Kulkasvaidžiai ir šautu
vai trata! Kraujas liejasi! Žmonės žūva! 
Už tai atsako budeliškas fašizmas.

fRns davyrlaix)

Visokios Žineles 
Miesto

Šioje apylinkėje 
darbas buvo visai 
per kokį laiką, 
dauguma mainų 
vėl pradėjo po 
į savaitę dirbt.

Čia yra daug 
naujus darbus, 
apie WPA darbus, 
kad būk tai atidarys visą eilę 
projektų ir suims daug bedar
bių į tuos darbus. Bet tie dar
bai tik vietos laikraščiuose 
kasdiena matosi, kad tik dumt 
akis bedarbiams darbinin
kams.

kasyklose 
sušlubavęs 

nedirbo visa 
. Bet dabar ir 

keletą dienų

kalbama apie 
o daugiausia 

Rašoma,

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberial

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

Šiame apskrityj yra susitve
ręs tam tikras komitetas su
rast darbus (Campaign com
mittee to give a job) ir vietos 
spaudoje daug bubnijama 
apie tai. Visoki susirinkimai ir 
prakalbos laikoma šiuom klau
simu, ir dabar šventėms arti
nantis, vienur kitur šioks toks 
tuomlaikinas darbas suranda
ma kokioje krautuvėje ar kur 
kitur kai kuriam bedarbiui ar 
bedarbei. Tai vietos spaudoje 
yra gana plačiai rašoma apie 
to komiteto nuveiktus dar
bus.

Mūsų gerasis gubernatorius 
ponas James davė įsakymą 
daryt rinkliavas sušelpimui 
Suomijos baltgvardiečių ir vie
tos kapitalistų dienraščiai ap
siėmė priimt tas aukas ir vest 
atskaitas tų aukų. Geriems 
reikalams ši kapitalistų spau
da neina į talką. Laike kokio 
nors streiko ji baisiausia ata
kuoja darbininkus. Darbinin
kai, skaitą šią spaudą, turė
tų daugiau suprast josios 
vaidmenį.

Taipogi mūsų Governor ne
paiso, kad šimtai tūkstančių 
bedarbių Pennsylvanijoj pu
siau badauja.' Jis neįsakė da
ryt rinkliavas sušelpimui tų 
nelaimingų bedarbių. Bet Suo
mijos baltgvardiečių jam la
bai pagailo.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr. 

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
UČItnCjy Gaminam valgius ir 

t u r im e Amerikos 
įdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

(Liquor#

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 AVEMU3

Brooklyn, N. Y.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai,. geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti. 
-1........ ——■
426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, , užėjimui su 
moterimis. Nedč- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki ve 1 ai.

Brooklyn, N. Y. 
TeL Evergreen 4-9308
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ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

šį skelbimą su sa- -j 
vim ir gausite didelę kainoje į

. Atsineškite

NUOLAIDA

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Lalkrodininkas-Jeweler

701 Grand St, Brooklyn, N.Y.
Tarp Graham ir Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178
ATDARA VAKARAIS

if HR1-UJIN GRACE . . .
X ddpendably cccurat* Gnmn. Yelio*

& gold filled cate ..... $29.75

i-.
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Forest City, Pa,
Iš LLD 219 Kuopos Veikimo

Gruodžio 3 d. turėjom me
tinį mitinga, taipgi kuopos ko
miteto rinkimą 1940 metam. 
Bet kadangi nesirado akvat- 
ninkų apsiimti, tai palikom ir 
vėl tuos pačius senelius, kurie 
ir buvome.

Narių kuopoj turime dar 
20, ale naują komitetą suda
ryt tai sunku.

Bet šalin metę visas bėdas, 
vienbalsiai nutarėm pasitikt 
Naujus Metus, surengdami 
nors draugišką vakarienę. Ko- 
misijon išrinkom smarkiausius 
narius, ką mes turėjome ir ti
kimės, kad jie darbą atliks ge
rai, o mes, kaipo farmeriai, 
aukojam vakarienei, kas gai
dį, kas vištą, kas duonos, kas 
mėsos, kas alaus. O viena na
rė dar ir degtinės aukojo. 
Tai, rodos, pasitiksime Naujus 
Metus nealkani, o dar ir link
smai. O jau tas laikas nebe
toli. 31 dieną gruodžio, nedė- 
lioj, vakare, kai tik laikrodis 
išmuš 6-tą valandą, taip mes 
ir paleisime dantis darban. O 
vieta pas Kandrotus ant far- 

. mos.'Antrašas: John K an d rot, 
R.D. No. 1, Forest City, Pa.

O dabar, draugai farme
riai, taipgi miestų draugai, 
kviečiami visi atsilankyt pas 
mus ant minėtos vakarienės. 
Kviečiame Forest City drau
gus, Simpsono, Scrantono; o 
net ir Binghamtono draugai 
galėtų senus piktumus numest 
šalin ir pavažiuot pas mus, 
nes ant rytojaus šventa.

Bus vietos visiem ir visi bū
site patenkinti. Mes stengsi
mės išlaikyti mūsų duotą žo
dį.

Rengėjai.

Montello, Mass.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
E. Žvingilas, Jewett City, 

Conn. — Ačiū už prisiųstas iš 
angliškų laikraščių iškarpas, 
bet apie tai buvo rašyta ir 
New Yorko spaudoje. Juoke
lius perdavėme “šypsenų Sky
riaus” redaktoriui, kuris juos 
prie progos peržiūrės.

Great Neck, N. Y.

Cleveland, Ohio
LLD 190 kp. laikė susirinki

mą gruodžio 7 d. Narių atsi
lankė visai mažai. O iš ra
porto pasirodė, kad nariai vi
si užsimokėję duokles už šiuos 
metus.

Per tai kyla klausimas, dėl- 
ko nariai taip nenoriai lanko 
susirinkimus ?

energija veda kovą prieš 
menševikus, eserus, buržu
aziją ir ruošia Rusijos liau
dį prie nuvertimo Kerens
kio dvarponių ir buržujų 
valdžios ir įsteigimo Sovie
tų valdžios. Juozas Stalinas 
energingiausiai veikia, kad 
pasekmingai įvykinus revo
liuciją.

Apie Stalino rolę Lapkri-

Dąrbai. Taipgi turėsime išrinkti nau- I 
ją valdybą ateinantiems metams. 
'Kviečiame nares dalyvauti. — H. T.

(298-299)

WORCESTER, MASS
i

ALDLD 155 kp., moterų skyrius 
rengia bankietą su kalėdų dovanom. 
Bus 20 d. gruodžio, Lietuvių Svet., 
29 Endičdtt St. Pradžia 7:30 v. v. 
Turėsime ir skanių užkandžių. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkes daly-' 
vauti. — A. W. (297-298)

---------------------------------■

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8022

ELIZABETH, N. J.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
j------------------------------------------------- E

Dr.JJ.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

' Paskaita, Nedarbas, Algų 
Kapojimas

Gruodžio 10 d. Biručių Pa- 
'Selpinė Draugystė šurengė pa
skaitą temoje “akys ir akių 
higiena.” Atsibuvo Liet. Taut. 
Namo apatinėj svetainėj, 3 va
landą po pietų. Paskaitą skai
tė Dr. J. F. Borisas, iš So. 
Boston, Mass. Paskaitos pasi
klausyti žmonių susirinko šim
tas su viršum. Po paskaitos 
buvo daug klausimų, kuriuos 
prelegentas teisingai atsakinė
jo.

Šitas parengimas visiems 
patiko. Kurie norėjo, dar dy
kai gavo receptus vitamino A, 
reikalingo akims. įžangos, nė 
kolektog nebuvo. Pirmininka
vo Volungevičienė.

Keletą savaičių atgal mirė 
Mate j ūsas Yakavonis, su vir
šum 65 m. šermenis ir laido
tuvės buvo privatiškos. Pir
miau velionis daug yra pasi
darbavęs dėl lietuvių gavime 
pilietybės popierių, yra tarna
vęs S. V. kariuomenėj. Pali
ko nuliūdime šeimyną ir kitas 
gimines. Priklausė pašelpinėse 
draugystėse.

Brockton-Montelloj siaučia 
didelis nedarbas. Daug dirbtu
vių sustojo orderius mainyti. 
Bet W. L. Douglas Shoe Co. 
jau 5 savaitės kaip nedirba. 
Dabar, kaip girdėti, gruodžio 
26 d. pradės dirbti kuterių 
skyrius. Bet visiems nukerta 5 
procentą. Ir įvedė naują siste
mą, daug darbininkų neteks 
darbo.

Brotherhood unija išreika
lavo, kad darbininkai bus 
mainomi—vieni dirbs vieną 
savaitę, o kiti kitą. Bet ne
žino, ką darys su tais, kurie 
lėtai dirba, ir su senais, kurie 
yra suviršum 65 metų. Dabar 
yra sutaisyta skubinimo siste
ma, tai seniems ir lėtai dir
bantiems darbininkams bus 
tikra bėda.

So. Bostono “Keleivis” viso
kius melus rašo apie Sovietų 
Sąjungos karą su Finija. Savo 
melais pralenkia ir kapitalisti
nę spaudą. Tuomi daugumas 
skaitytojų pasipiktino. Todėl 
pavieniu numeriu cirkuliacija

Baranauskai Dekuoja
Uršulė ir Ignas Baranauskai, 

113 ‘Steamboat Road, Great 
Neck, L. I., širdingai dėkuojam 
visiems savo giminėms, drau
gams, pažįstamiems ir svečiams 
už surengimą mums visai neti
kėtai surprizo pares gruodžio 9- 
tą d., mūsų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga.

Dėkuojam ponam A. ir J. 
Jeskevičiam, O. ir J. Purenam, 
P. ir J. Pelkauskam (Richmond 
Hill), ponam E. ir B. Umbra
sam ir jų sūnui Ferdinandui 
(Ozone Park), ir poniai A. Kli- 
mienei (Great Neck), kaipo su
manytojam ir rengėjam.

Dėkuojam svočiai poniai Sha- 
linskienei (Woodhaven) už di
delį, gražiai aptaisytą ir ska
nų keiką. Dėkuojam svotui po
nui P. Pelkauskui už skanius 
gėrimus. Dėkuojam ponam N. 
Samanik, brolienei poniai B. 
Vainauskienei ir jos sūnui Po
vilui (Brooklyn) už gražų bu
kietą gyvų gėlių. Dėkuojam 
vietos gėlininkam ponam J. ir 
M. Digriam už taip gražius bal
tų gyvų gėlių bukietus. Dėkuo
jam savo sūnui Juliui ir dukre
lei ^Elzbietai už taip gražų ir 
brangų sidabrinių daiktų setą. 
Dėkuojam d r a ugam už 
kitas sidabrines dovanas. 
Dėkuojam poniai Petrauskienei 
(Great Neck) už gražią rankų 
darbo pagalvėlę. Mes apgailes- 
taujam, kad ponas Petrauskas 
sirgo ir negalėjo atsilankyti. 
Linkini jam greit pasveikt. Dė
kuojam kūmui, mūsų sūnaus 
krikšto tėvui, ponui K. Armala- 
vičiui ir jo žmonai (Easton, 
Pa.) už nesigailėjimą laiko ir 
kelionės lėšų čia atvykti ir mus 
asmeniškai pasveikinti.

Dėkuojam adv. J. W. Anselliui 
už vakaro tvarkos vedimą.

Dėkuojam visiem svečiam ir 
draugam už kalbas, sveikinimus 
—žodžiu, laiškais ir telegramo
mis. Visiem atsilankiusiem ir 
kas tik kuo prisidėjo. Gaspadi- 
nėm ir prie stalų patarnavu- 
siem ir tikietų pardavėjam. Po
nam Kasmočiam ’už “benedikti
nę” ir kitus patarnavimus. Ir 
visiem čia nesuminėtiem, bet 
kuo nors prisidėjusiem. širdin
gai ačiū richmondhilliečiam, 
brooklyniečiam, maspethiečiam, 
huntingtoniečiam, portwashing- 
toniečiam, flushingiečiam, wood- 
haveniečiam, dalyviam iš New 
Brunswick (N. J.), N. Y. C., 
Easton (Pa.), greatneckiečiam 
ir svečiam iš kitų kolonijų.

U. ir I. Baranauskai.
___________________ \_______________________

Angly Jūreivių Pagarba Už
muštiem Naziy Jūreiviam 

_____________ I

Montevideo, Uruguay. — 
Čia iškilmingai palaidoti 
bendrame kape 36 jūreiviai 
vokiečių karo laivo “Graf 
Spee”, kurie buvo užmušti 
per kovą su trimis Angli
jos šarvuotlaiviais. Ant už
muštųjų kapo buvo sudėta 
21-nas gyvų gelių vainikas. 
Tarp vainikų buvo vienas 
nuo anglų jūrininkų su ši
tokiu anglišku užrašu: “At
minčiai narsįų jūros vyrų— 
nuo jų draugų iš Anglijos 
prekybos laivyno.”

70 Uruguayans marinių 
policininkų mušė vienu sy
kiu iš šautuvų šūvius pa
garbai žuvusių vokiečių jū
reivių. ‘ ;

Tad susirinkime nutarė, 
kad sukviesti narius į ekstra 
susirinkimą, kuris atsibus pas 
dr. Nemurus, 15210 Luchnow 
Ave., 7 v.v. ir turėti pasikal
bėjimą, diskusijas ir vaišes, ir 
kaip girdžiu, tai moterys or
ganizuojąs pavaišinti vyrus. 
Na, o vyrai, žinoma, nepasi
duos moterims. Tai atrodo, 
kad bus malonus susiėjimas 
vienminčių draugų.

Tad subatos vakare, kurie 
priklauso prie minėtos kp., vi
si būkite ir naujų atsiveskite 
dėl prirašymo. O kas bus, tai 
patirsime atsilankę. O katro 
nebus, tai žinosime, kad tas 
ima divorsą su draugais. Aš 
tai tikrai būsiu. Būkim visi ir 
visos.

čio Revoliucijoj, piliečių ka
re ir įvairiuose frontuose, 
tai, ką jis davė marksizmui- 
leninizmui, jo rolę paverti
me Sovietų Sąjungos iš sil
pnos, atsilikusios, į kultū
ringą, galingą, industrinę, ir 
tvirta šalį' bus vėliau.

š.

įvyks
v. v. į

ALDLD 54 kp. susirinkimas 
trečiadienį, 20 d. gruodžio, 8 
LDP Kliubc, 408 Court St. Visi na
riai pribūkite susirinkiman, nes bus 
renkami viršininkai ateinantiems : 
metams. Būtinai užsimokėkite duo
kles organizacijai ir pasiimkite pri-; 
klausančias knygas. — P. Poškus, 
Sekr. (297-198)

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

žymiai sumažėję. Bet yra dar 
ir tokių, kurie tas “Keleivio” 
nesąmones laiko už gryhą tei
sybę.

Žolynas.

Narys.

Kiek gi Anglų žuvo Mūšyje 
su Nazių Karo Laivu?
London. — Anglijos val

džia kol kas praneša tik 
apie 4 užmuštus savo jūrei
vius šarvuotlaivyje “Achil
les,” laike įnirtusio mūšio 
su Vokietijos karo laivu 
“Graf Spee,” ties Urugua- 
y’um, Pietinėj Amerikoj. 
Apie žuvusius dviejuose ki
tuose kariniuose Angį, lai
vuose laike to mūšio tai an
glų vyriausybė vis dar nie
ko nesako.

Juozo Stalino 60 Metų 
Amžiaus Proga

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Tuo laiku Stalinas daly

vauja Pragoj Bolševikų 
Partijos Konferencijoj, ak
tyviai veikia “Pravdos” ir 
“Zvėzdą” redakcijose, orga
nizuoja partijos kuopas. 
Bet balandžio mėnesį, 1912 
metais ir vėl Stalinas areš
tuotas už revoliucinį veiki
mą ir ištremtas keturiems 
metams į Narūną. Bet ir iš 
ten Stalinas randa galimy
bę pabėgti. Jis vėl tarpe 
draugų Peterburge. Daly
vauja Bolševikų Partijos 
pasitarime Krakovoj, veikia 
prie “Pravda” ir “Zvezda” 
laikraščių. Rašo brošiūrą 
“Marksizmas ir Tautinis 
Judėjimas,” vadovauja bol
ševikų delegatų veiklai ca
ro Dūmoj.

Karo išvakarėse, pavasa
rį, 1913 metais caro žanda
rai vėl sugavo Juozą Stali
ną ir šiuo kartu jį ištrėmė į 
tolimą šiaurę, Kureikos so
džių, Turuchanskan kraš- 
tan, kur susisiekimas labai 
blogas. Ten Stalinas išbuvo 
iki Rusijos liaudis nuvertė 
carą, kovo m., 1917 metų.

Stalinas ir Revoliucija
Kai tik caro valdžia bu

vo nuversta, Juozas Stali
nas sugrįžo atgal į Peter
burgą. Parvažiuoja Leni
nas. Jie išvien su Molotovu 
ir Dzeržinskiu veikia, kad 
neleidus buržuazijai apgau
ti Rusijos liaudies ir revo
liuciją sulaikyti pusiauke- 
lyj. Stalinas dirba prie bol
ševikų laikraščių “Rabo- 
čyj,” “Pravda,” “Rabočyji i 
Soldat.” Išrinktas į Bolše
vikų Partijos Centro Komi
tetą ir Politinį Biurą, šeš
tame Partijos Suvažiavime 
raportuoja partijos centro 
vardu. Dalyvauja liepos iš
stojime, aktyviai veikia 
prieš generolo Kornilovo 
kontr-revoliucinį sukilimą, 
kuris buvo organizuotas 
tikslu, kad atsteigti cariš
ką tvarką. Su didžiausia

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

LLD 2 kp. metinis moterų susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
21 d., 7:30 v. v., 376 Broadway. Šia
me susirinkime pradėsime studijuoti 
knygą, nesenai išėjusią iš spaudos, 
Amerikos Lietuvių Moterų Seimo

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

ALDLD 185 KP. NARIAMS 
IR VAKARIENĖS KOM.

Trečiadieni, 20 d. gruodžio, 8 vai. 
vakare, Buželio Svetainėj, kampas j 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks' 
kuopos susirinkimas. Į šį susirinkimą 
kviečiami vakarienės komisijos (bie- 
jų kuopų) nariai dalyvauti, nes sy
kiu užbaigsime vakarienės apyskaitą. 
Taipgi kurie buvote paėmę tikietų 
platinimui ir neatsiteisėte, ateikite j 
šį susirinkimą ir atsiteiskite. - 
Paukštys. (297-298)

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

Telefoną* E V er green 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOK1US ' 
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS
PL KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Jb Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Prie R. K. O. Republic Teatro

RUDENS MADOS

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvj- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 

į Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Piesj Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla

! Siunčiame duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristota 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

RHEA

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

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

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Open Day and Night

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir del kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

4

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

* Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

Dokui Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y

Tcl. EVergrccn 7-6678

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų rcpj-odukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysimo iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo Išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukai nuo ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
. . . kainomis, kaip ir prieš karą. /

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.
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PRAMOGOS
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Kaulinienė Susirgo

Šv.

MIRĖ
kampas Roebling St, BROOKLYN, N. Ym.

Meldžiu jų atsi

Lo-

vaišėm
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Kalėdoms Neužmirškit
Geriausį Draugą

ninkas d. Cibulskis ir iždinin
ke d. Kalvaitienė.

Brooklyne pirmomis dviem 
savaitėmis parduota $32,036 
vertės kalėdinių ženklelių, ku
rių įplaukos eina miesto džio
vininkams gelbėt.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

f"

ir labai

ir “Laisvės

suėjo per 20,000 publikos. 
Reikia manyt, kad ir brookly- 
niečiai atatinkamai paminės 
tą darbo žmonėms daug nusi
pelniusį kovotoją.

Kalbėtojų buvo visa eilė. 
Vyriausiu kalbėtoju buvo Earl 
Browder, generalinis USA Ko
munistų Partijos sekretorius.

dovana kalė- 
bonka Lietuvos

Laikraštininkų Gildijos (uni
jos) įsteigėjo ir prezidento 
Heywood Broun’o laidotuvės 
įvyks gruodžio 20-tą, iš 
Patrick’o katedros.

smagaus 
Bilietas 

prašome įsigyti 
galint iš anksto.

L. K. Kuopos.

redaktorius, 
u k rainų

MASPETH, N. Y.
Maspetho Lietuvių Am. Piliečių 

Kliubo vakariene ir šokiai įvyks 31 
d. gruodžio, laukiant naujų metų. 
Pradžia 9 v. v. Įžanga $1.50. Vieta 
— 56th Drive. Kviečiame visuomenę 
dalyvauti. — Valdyba. (297-298)
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Turime didelį pasirinkimą vynų, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambariai, garu 

šildomi, karštas vanduo. Keturi kam
bariai, ant antru lubų pryšaky, $31, 
keturi kambariai ant ketvirtų lubų 
taipgi pryšaky, $28. Viskas naujai 
išmaliavota. Antrašas: 677 Metropo
litan Ave., Brooklyn, N. Y.

(294-299)

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdėlioj: 11-1
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odo* , 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

“Laisvės“ bazarą. 
jau turi blankas ir 
dirbti kiek tik gali, 
ir kitais meais, 

būtų gerai prisidė-

geras ir dėlto su geru 
skaitlingai į jį atvyko.

Rengėjos dėkingos 
Chorui su mokytoja 
Žilinskaite ir Aldonai
tei už gražiomis dainomis 
linksminimą susirinkusiu, 
padengimą kultūriškosios 
karo dalies, ko rengėjos 
čios, kad ir prie geriausių
rų, šiuo tarpu nebūtų galėju
sios atlikt. Taipgi dėkingos vi
siems atsilankymu parėmu
si e m s moterų darbą.

Narė.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Motorų Anšvietos Kliubo 
susirinkimas jvyks šj ketvirtadieni; 
gruodžio 21-mą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Visos dalyvaukite. Kvie
čiamo ir no nares. — Valdyba.

(298-299)

PA JIEŠKO JIMAI
Paiieškau motinėlės Višniauskienės 

taipgi ir seserų—Elenos ir Stanisla
vos Višniauskaičių ir švogerio Liu- 
deikos. 
go, Ill.
1918 m., rašiau keletą laiškų, bot at 
sakymo negavau.
šaukti, arba jei kas žinote kur jie 
randasi, praneškite man. Turiu svar
bių reikalų. Už pranešimą būsiu la
bai dėkingas.

PRANAS VIŠNIAUSKAS.
P. O. Box 353. Mexico, Maine.

(296-299)

THIS WHISKEY 15 4 YEARS DID

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina

Šį Vakarą Olginui Minėt Prakalbos 
Grand Paradise Salėj; Rengime 

Dalyvauja ir Lietuviai
Visi šios apylinkės — Wil- 

liamsburgo-Greenpointės — ir 
iš kaimyniškų sekcijų lietuviai 
kviečiami atsilankyti į didįjį 
Olginui minėt masinį mitingą, 
įvyksiantį gruodžio 20-tos va
karą, Grand Paradise salėj, 
kampas Grand ir Havemeyer 
Sts., Brooklyne. Pradžia 8 v. 
vakaro. Įžanga nemokama.

Prakalbas rengia, bendrai 
tos sekcijos komunistai visų 
tautų, tame skaičiuje ir lietu
viai. Angliškai kalbės Cla
rence Hathaway, vyriausis 
“Daily Worker” redaktorius ir 
lietuvių mylimas kalbėtojas. 
Lietuviškai kalbės Jonas Ga- 
siunas, “Tiesos
Taipgi kalbės žymūs 
ir žydų kalbėtojai.

Olginas, pasauliniai 
komunistų ir abelnai
žmonių vadas, žydų darbinin
kų dienraščio “Freiheit” re
daktorius, mirė' pereito mėne
sio 22-rą dieną ir šis mitingas 
rengiama jam paminėti.

Į New Yorke rengtą masinį 
mitingą, pereitą pirmadienį,

Lankėsi Milwaukietis 
Feliksas Beržanskis

Šiomis dienomis Brooklyne 
svečiuojasi milwaukietis (Cu
dahy, Wis.) d. F. Beržanskis, 
LDS kuopos Milwaukeje pir
mininkas, United Shoe Wor
kers of Amerika tenaitinio lo- 
kalo veikėjas ir bendrai dar
buotojas darbininkų judėjime.

Draugas Beržanskis sve
čiuojasi pas savo dukrelę Al
doną, gyvenančią Brooklyne. 
Jis čia praleis šventes, paskui 
vyks Worcesterin, Mass., uni
jos reikalais. Tuomet vyks at
gal į namus. Svečias aplankė 
LDS Centrą 
dakciją.

timios ligos suimta, Elena 
. Kaulinienė (jaunoji), maspe- 

thiečių Kauliniu marti, perei
tą sekmadieni išvežta ligoni
nėn (šių žodžiu rašėjai nete
ko nugirst — kurion), šeima 
ir draugai susirūpinę, tačiau 
visi viliasi, kad jaunos spėkos 
nugalės ligą. Linkime greitai 
pasveikti.

KALĖDŲ ŠVENTĖ
Tai tradicinė krikščionių 

šventė, kuri ypač Ameriko
je sukelia daug jausmingu
mo, nes čia 
pirkti vieni 
n as.

Geriausia 
dom, tai
Valstybinės, arba bi kokios 
degtinės ar vyno. Užeikite 
į Lietuvių Monopolį, 415-17 

•Reap St., Brooklyne ir Xa- 
veras Strumskis padės jums 
išrinkti tinkamą
įvertinamą kalėdų dovaną.

Kalėdų švenčių 
(parem) degtinių, konjakų 
ir vynų didžiausią pasirin
kimą rasite Lietuvių Mono
polyje. čia jūs gausite tei
singą patarnavimą ir būsite 
patenkinti žemom kainom.

z Jau keturi metai, kaip 
gyvuoja Lietuvių Monopo
lis, (Republic Liquor Store), 
415-17 Keap St., Brookly
ne. Su paminėjimu savo 
Jubilėjaus, ponas Strumskis 
nori pasveikinti savo tau
tiečius su Kalėdų šventėm, 
palinkėti linksmai praleisti 
šventes ir jis nori patarnau
ti jums gėrimais, pavaišini
mui svečių.

Olginui Pagerbti-Paminėti Mitinge 
Buvo Arti 20,000 Žmonių

žydų 
inteli- 
ir ne 
gyvas 

savo 
tautų

Pereitą pirmadienį Madison 
Sq. Gardene įvyko M. J. Ol
ginui paminėti-pagerbti masi
nis mitingas, kuriame dalyva
vo arti 20,000 žmonių. Aišku, 
daugiausiai dalyvavo 
tautybės darbininkų ir 
gentų, bet daug buvo 
žydų, kadangi Olginas, 
būdamas, pasižymėjo 
veikla tarpe visokių 
darbo žmonių.

ADP Kliubai Smerkia 
Skaldytojus

Harlemo Am. Darbo Parti
jos 6-šių kliubų atstovai išlei
do bendrą pareiškimą, kuria
me smerkia Alex Rose, ADP 
valstijinio sekretoriaus ir jo 
grupės skaldytojišką politiką.

Rose, kaip pamename, prieš 
rinkimus pareikalavo iš visų 
kandidatų pasisakyt už karinę 
ir anti-karinių spėkų persekio
jimo politiką. Didelė didžiuma 
ADP kliubų su tuo nesutiko, 
jie išstojo prieš Rose, tai da
bar jis skaldo ADP neva ‘tver
damas naujus kliubus’ iš tokių 
“darbiečių,” kurie kovotų 
prieš originalius-tikruosius 
darbiečius ir jų kliubus.

Gildijos Prezidento 
Laidotuvės

Anastasia Sližienė, 48 
amžiaus, mirė ketvirtadienį, 
gruodžio 14 d., šv. Rožės (St. 
Rose) ligoninėj. Buvo pašar
vota namuose po antrašu 528 
E. 147th Street, Bronx, N. Y. 
Palaidota pirmadienį, gruo
džio 18 d., Šv. Raymond o" ka
pinėse, Bronxe. Velionė pali
ko nuliūdime vyrą Povilą, 
dukterį ir sūnų/

Laidotuvėmis rūpinosi Bar
ry P. Shalins-šalinsko Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Rinkliava Ispanijai
šį ketvirtadienį, penktadie

nį ir šeštadienį, gruodžio 21, 
22 ir 23-čią, bus vieša rinklia
va Ispanijos vaikams ir suau
gusiems pabėgėliams šelpti. 
Apie jų skaudžią padėtį šiek 
tiek plačiau rašoma Moterų 
Skyriuje. Belieka priminti, 
kad mes galėtume palengvint 
tų vargdienių skurdą paren
kant aukų bei patiems paau
kojant centą kitą.

Rinkliava vieša, leista mies
to labdarybės įstaigos.

Studentai, biznio įstaigų 
darbininkai ir kiti suaukojo 
per Community Service D-ją 
daug žaislų ir drabužių, ku
riais prikrauta 4,000 kalėdi
nių kojinių biednuomenės vai- 
kams.

GANNES’O SVEIKATA 
PABLOGĖJUS

Harry Galines, “Daily Wor
ker” užrubcžinių žinių redak
torius, pereitą šeštadienį per
gyvenęs pavojingą, ištisų 5 
valandų xoperaciją ir buvo 
skelbta, kad padėtis esanti ne
bloga. Tačiau antradienio rytą 
pranešama, kad prisimetęs 
plaučių uždegimas ir esąs la
bai pavojingoj padėtyje.

Be to, kalbėjo rašytojas Mike 
Gold ir eilė kitų, veikėjų ir 
artimų Olgino draugų.

Kadangi tą pačią dieną nu
mirė žymus ir pažangus Ame
rikos darbo žmonių veikėjas 
ir kolumnistas Heywood 
Broun, tai, natūralu, Miko 
Gold kalbėdamas atidavė ir 
jam pagarbą, gražiai nušvies
damas jo darbus. Skaitlinga 
masė žmonių , atsistojimu pa
gerbė Heywood Brouną.

Olginui pagerbti buvo ne 
tik kalbų, bet ir dainų. Daina
vo garsusis žydų Freiheit Cho
ras.

žodžiu, šis masinis mitingas 
buvo labai gražus. Jis paliko 
gilų įspūdį tuose, kurie buvo 
jin atėję. Koresp.

Giedra ar audra, jūs mato
te komunistus prie šapų ar 
subvių stočių su lapeliais kiek
vienu svarbesniu darbo žmo
nėms momentu. Ar tai būtų 
reikalinga parama streikui, 
pašalpa bedarbiams, ar de
monstracija už civiles laisves 
bei prieš ateivių persekiojimą, 
kaip ir savų organizacijų rei
kalų sargyboje jūs rasite ko
munistus.

Komunistų judėjimas, orga
nizacija, spauda pasilaiko, 
bujoja tik masių darbo žmo
nių parama. Turėdami tą min
tyje mes ir tikimės, kad jūs 
dar kartą paremsite mūs dar
bą sau patiem smagiu būdu, 
dalyvaudami mūs bankiete šį 
sekmadienį (kūčioj), kas jau 
bus sykiu ir jūsų dovana tam 
judėjimui.

Lauksime pasimatyt su ju
mis gruodžio 2 4-tos vakaro 
6-tą vai., 419 Lorimer St., prie 
skanios vakarienės, 
bendro pažmonio.
$1.50, kurį 
kiek

Unija Pasmerkė 
Dies Komitetą

Rakandų Darb. Unijos 
kalo 76-B Jungtinė Taryba 
praneša priėmus rezoliuciją, 
kuria pasmerkta Dies Komi
tetas ir jo veikla prieš civiles 
laisves ir darbo unijų judėji
mą.

Rezoliucija taip pat kriti
kavo ir smerkė, kam komite
tas taip garsina ir užgiria dar
bininkus šnipinėjančių, pa
prastų kriminalistų ir net įtar
tų žudystėje asmenų liūdy- 
mus.

karštligę ir galvos skaudėjimą iš
priežasties slogos—ŠALČIO

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai
^2a»^BKDFOR

ŠAUNUS BUVO MOTERŲ 
KLIUBO VAKARAS

Pereito sekmadienio vaka
rą, “Laisvės” salėj buvo tiek 
daug gražaus ir linksmo svie
telio, kiek per ilgus laikus te
nai vienu kartu nebuvo buvę. 
Vieni išeidinėjo, kiti ateidinė- 
jo nuo vidurvakario iki vėlu
mos, tačiau daugeliui teko il
gokai pastovėt, nesirado vie
tos sėstis. Atrodo, kad mote
rims jau reikės didesnės salės 
savo baliams.

Daugelis klausinėjo, iš kur 
moterys tiek daug publikos 
gavo, nes tą pat dieną už blo
ko buvo rodoma lietuviški ju- 
džiai ir, kaip paprastai, vyko 
eil.ė kitų pramogų. Dar kiti sa
ke, kad moterims pasitaikė 
gilink is.

Tiesa, moterys laimingos, 
kad visuomenė paklausė jų 
kvietimo. Tačiau pats sekre
tas didelio pasisekimo bene 
bus tame, kad komisija, Jo
sephine Augutienė, Nast. Buk- 
nienė, Anna žurauskaitė ir 
Viktorija Balkus, labai pavyz
dingai ir pasišventusiai rengė. 
Ne tik narės, bet ir visi numa
tė, pasitikėjo, kad balius bus 

ūpu,

Aido 
Aldona 
Klimai- 

pa- 
už 

va- 
pa- 
no-

Pereitą ketvirtadienį 
ALDLD 138 kuopos metinis 
susirinkimas. Narių turėjo at
silankyti didesnis skaičius. 
Maspetho moterys vertos pa
gyrimo; jos skaitlingiau lanko 
susirinkimus negu vyrai. Vy
rai, sarmata Jums!

šiame susirinkime išrinko
me komisiją prisidėt prie LDS 
vietinės kuopos ir rusų ir len
kų darbininkiškų organizaci
jų surengimui vakaro rodyt 
krutumus paveikslus apie Is
paniją. Taipgi kalbėjome apie 
ateinantį 
Visi nariai 
pasižadėjo 
kadž kaip 
Maspethas 
jęs prie šio taip svarbaus dar
bo. Išrinkti penki delegatai 
dalyvaut apskričio konferenci
joj.

Ateinantiems metams 
dyba pasiliko ta pati, 
riant organizatorių. Draugas 
Kalvaitis, vienas iš geriausių 
mūsų kolonijos veikėjų, atsi
sakė pasilikti organizatorium 
sekantiems metams. Jis apsiė
męs eiti organizatoriaus pa
reigas LDS kuopoje, tad išsi
reiškė, kad būtų geriau kitam 
draugui apsiimt čia, nors per 
1939 metus d. Kalvaitis buvo 
organizatorius abiejų kuopų. 
Išrinktas d. J. Kaulinis. Pilnai 
tikiu, kad kuopa nenukentės 
dėlei šių permainų, 
Kaulinis taipgi yra geras ir 
nenuilstantis mūsų 
patriotas ir veikėjas. Tie pa
tys pasiliko šie geri darbuoto
jai—protokolų raštininke d. 
Pakalniškienė, finansų rašti-1

Likerį ar Vyną Kaipo Kalėdų

PIRKITĖS SAU LIKERIUS SU

PASITIKĖJIMU
Iš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuves 

WILLIAMSBURGHE

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND ST

Mūsų sandėlis yra perdidelis, kad sužymėti kainas

Štai yra tik keletas specialių:

Hunt Club-Reserve Whisky
Distiliota Hiram Walker’io

$1.30 pilna kvorta—73c pilna paint ė

Old Log Cabin-Straight Rye
4-rių metų senumo, po valdžios kontrole 

$1.89 pilna kvorta—97c pilna paintė

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. ' Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLlne.

BROOKLYN, N. Y. 
Tol.: Glenmore 5-6191

Gruodžio 10 d. įvyko Mas
petho lietuvių 
organizacijų 
Ačiū aidiečiams ir d. D. M.
Šolomskui už išpildymą pro
gramos. Parengimas nebuvo 
labai skaitlingas bet gana 
smagus. Tikimės, kad visi at- 
silankusieji laiką smagiai pra
leido. Draugai aidieČiai netik, 
kad išpildė programą, bet ir 
užsimokėjo įžangą prie durų. 
Mes bandysime, draugai, atsi- 
teist jums už jūsų gerą para
ma mums. .

Draugas J. Kaulinis šį mė
nesį gavo gražų surprizą iš sa
vo darbavietės. Jis ten išdir
bęs 30 metų, tad gavo ženkle
lį su atatinkamu atžymėjimu 
(button), taipgi gaus rankinį

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer Street

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena;
gaspadoriškai nuvirti kopūstai Ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

laikrodėlį ir jau, jeigu jam jė
gos neleistų dirbti, gaus pen
siją. Tai žymėtinas dalykas, 
nes d. Kaulinis dirba dažų 
(paints) dirbtuvėje ir darbas 
gana pavojingas sveikatai. 
Taipgi d. Kaulinis gavo meti 
nį “bonus” iš dirbtuvės ir ža
dėjo nepamiršti ir “Laisvės” 
bazaro, kuomet “iškiašys” tą 
bortų čekį. Eva.

Aidiečiu Atydai
Šį trečiadienį, gruodžio 20, 

įvyks repeticijos 7:30 vai. va
kare, “Laisvėj.” Visi chorie- 
čiai ateikite, nes turime išsi- 
mokyt dainas mūsų koncer
tui, kuris įvyks sausio 14-tą.

Daktaram paliudijus, kad 
A. Dickerman, 42 m., teturįs 
7 metų vaiko protą, jis nebus 
teisiamas m irtin už papildytą 
žudystę.
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