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Lietuvių fašistų ir kunigų^ 
spauda labai apgailestauja; 
amerikiečius s a v a n o rius, 
kurie vyko Ispanijon ką-i 
riauti prieš fašizmą. Ypatin-j 
gai jiems “gaila” lietuvių 
kovotojų. Neturėję jie ten 
vykti. Jų pagelba Ispanijai 
nieko negelbėjus.
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Bet tos jos ašaros visai’ 
neprašytos. Kovotojams jos 
nereikalingos. Patys kovoto- 

♦ jai ftei vienas neverkia. 
Priešingai, sugrįžę iš karo 
fronto, jie net nepailsėję 
stoja vėl čionai į revoliuci
nes eiles. * * * /

Tie mūsų didvyriai daug! 
nudirbo, daug pagelbėjo. 
Visos svietas žino, kad jei 
ne užsieniečiai savanoriai 
pirmosiose to karo dienosę 
gal gen. Franco būtų paj 
ėmęs Madridą ir nugalėjęs 
I s p a n i j o s liaudį. Garbė 

t tiems lietuviams, kurie tojei 
kovoje dalyvavo!

PREZ. ROOSEVELTAS PASITIKI ŽMO
NIŠKESNES DEMOKRATIJOS JĖGO
MIS; ŽADA ATLIKT SAVO PAREIGĄ

Italijos Fašistų Užgaidos Plačios

I
Juos atmins istorija ir ta-\ 

da, kada tokie “didvyriai,” 
kaip Vitaitis iš “Vienybės” 
ir šimutis iš “Draugo” bus 
senai pamiršti.

* * *
Ta spauda šitaip giedoda

ma ištiesų žemina lietuvių 
vardą. Kur reikia pasišven
timo, pasirįžimo, didvyringo 
pasiaukojimo, ten, girdi, lieA 

f tuviai neprivalo lysti. Tegul 
kiti esti didvyriai, o lietu-/ 
viai nepasirodo!

Tai taip lietuvius myli to
kie Vitaičiai, Šimučiai įr 
Sirvydai.

>js * >Į:

Už dienos kitos iš Ispa
nijos sugrįš drg. Vytautas 
Zablackas. Berods, jau ap
leido Franci ją.

Ypatingai “Laisvė” laukia 
drg. Zablacko. Prieš išva
žiuosiant jis dirbo “Lais
vės” redakciniam štabe.* * *

1939 metai bus metai di-’j 
dėlių įvykių darbininkų ju
dėjime. Vasario mėnesį su
eis lygiai penkiolika metų 
Komunistų Partijos angliš
kam -d i e n r a š č i ui “Daily 
Workeriui.”

Birželio mėnesį sueis 20 
metų, kai įvyko pirmoji So
cialistų Partijos kairiojo 
sparno konferencija, iš ku
rios išsivystė Komunistų 
Partija.

O rugsėjo mėnesį apvaik-j 
ščiosime 20 metų sukaktį 
nuo įsikūrimo Amerikos Ko
munistų Partijos. Gi lapkri
čio mėnesį bus paminėjimas 
Sovietų Sąjungos 22 metų 
sukakties. * * *

I Chapel Hill, North Caro
lina. — Prezidentas t Roose- 
iveltas kalbėjo North Caroli
nes Universiteto studentam 
ir profesoriam, kad reikia 
Amerikoj išlaikyt demokra
tines laisves — liberalizmą. 
Jis šakė, kad Amerikos de
mokratija negali snausti, 
tūnoti ant vietos, ir pasiti
kėti, kad kaip nors “savai- 
mi” įvyksią reikalingi page
rinimai. Prezidentas pabrė
žė, kad reikia veikliai dar
buotis ir daryti permainas, 
idant demokratinė tvarka 
galėtų išspręst gyvenimo 
klausimus. Jis savo kalboj 
(kuri buvo skleidžiama per 
radio taipgi Europai ir Pie
tų Amerikai) priminė, jog 
daugelis kitų demokratinių 
šalių žiūri j Jungtines Vals
tijas kaip savo vadą ir at
ramą.
“Ne Bendras” Komunistų
Prezidentas pabrėžė, kad 

Amerikos žmones priešingi 
diktatoriams, o pasitiki de
mokratiniu surėdymu. Prie
šai Naujosios Dalybos išra
dinėja, būk Rooseveltas esąs 
“komunistų bendras” ir 
“turčių ėdikas.” Čia prezi
dentas pakartojo, kad jis 
yra kapitalistinės “tvarkos” 
šalininkas, bet norįs, kad 
šioje tvarkoje visi turėtų 
progą gyventi.

Prez. Rooseveltas perskai
tė ir laišką pirmiaus buvu
sio prezidento Theodoro 
Roosevelto, savo giminaičio. 
Tame laiške Theodoras 
Rooseveltas sako, nepaisyt 
Wall Stryto ir kitų ponų, 
bet daryt, kas teisinga ir 
žmonėm reikalinga.

Liberalizmas Gyvas
Prezidentas Rooseveltas 

taipgi pareiškė, kad apsi
rinka tie, kurie džiaugiasi, 
būk paskutiniai rinkimai 
kirtę pavojingą smūgį libe
ralizmui, žmoniškesnei de
mokratijai. Nors tuose rin
kimuose atžagareiviai-repu- 
blikonai laimėjo daugiau 
negu pirmesniuose rinki
muose, bet “liberalės jėgos 
Jungtinėse Valstijose anai-l 
ptol nėra nei nužudytos nei 
palaidotos.”

Lietuvių L i tėratūros 
Draugijos žurnalo “Šviesos” 
ketvirtas ir paskutinis šių 
metų numeris jau išleistas 
ir tuojau nariai gaus. Ja
me rasite nepaprastai svar
bių straipsnių ir naujų min
čių. Rasite gražių eilėraščių 
ir šiaip pasiskaitymų. Tai 
gal bus vienas iš turtingiau
sių numerių.

Nepadėkite šio numerio į 
.šalį neperskaitę.* * *

Bet to neužtenka. Drau
gijos nariai gavo “Ūkanas.” 
Dabar gauna žurnalą. Bet 
kaip su narinėmis duoklė
mis?

Bombay, gruodžio 6 d.— 
Tautinis Indijos vadas Gan
dhi sako, jog karas prieš 
Vokietijos tironus nazius 
būtų visai pateisinamas.

Ar jau pasimokėjote už 
šiuos metus?

Ar visos kuopos sužiūrė
jote visus narius ir išrinko
te duokles?

Ar gaunate naujų narių 
draugijai ir “šviesai” naujų 
skaitytojų?

Neužtenka pas idžiatigti. 
Reikia ir padirbėti dėl šavo 
brangios kultūrinės organi
zacijos.

Naziai Bando Didžiąsias 
Kanuoles ant čechoslova
kijos Buvusių Tvirtovių

Berlin. — Nazių armija 
didžiausiomis savo kanuolė- 
mis bombarduoja buvusias 
Čechoslovakijos tvirtumas, 
kurios atiteko Vokietijai, 
kai Čechoslovakijos Sudetų 
kraštas buvo prijungtas Vo
kietijai. Žymėtina, kad šios 
Čechoslovakų buvusios tvir
tumos pastatytos pagal 
Franci jos Maginot tvirtovių 
planus. Tuo būdu naziai da
ro pratimus ir prieš Fran
ci jos tvirtumas.

Šiuos manevrus tėmija 
Hitleris ir aukščiausi jo ar
mijos generolai.

Italija Negaus Jokių 
Francijos Žemių, kaip

Perspėja Daladier
Paryžius. — Veltui Itali

jos “seimas” šaukė užimt 
Francijos žemes: Tunisiją, 
Korsiką, Nice, Savoy, sako 
Francijos ministeris pirmi
ninkas Daladier: bergždžiai 
Mussolinio laikraščiai raši
nėjo, kad tos žemės ir, Jibu
ti turi priklausyt Italijai; 
tuščiai buvo suorganizuotos 
ir juodmarškinių minios de- 
monstruot už tų vietų per
leidimą Italijai. Nieko iš to 
negaus nei Italija,-nei kas 
kitas (naziai), kaip pareiš
kė Francijos premjeras Da
ladier: Franci ja stipriai 
gins Visas žemes, kuriose 
plevėsuoja Francūzų vėlia
va.

Vokietijos Žydai Turi Par
duot Visą Nejudamą Turtą
Berlin. — Hitlerio valdžia 

įsakė žydams parduot visą 
savo nekilnojamą turtą vo
kiečiams bei kitiems “ari
jams.” Pagal nazių įsaky
mą, jie turi parduot “ari
jams” ir pramonės serus ir 
bonus.

Bet uždrausta žydam 
pirkt, parduot bei užstatyt 
auksą, platiną, sidabrą, per
lus ir deimantus. Naziai pa
tys ketina šiuos daiktus pa
imt kaip dalį baudos žy
dams už tai, kad žydas jau
nuolis Grynszpan nušovė 
Vokietijos ambasados rašti
ninką Paryžiuj.

Nuo šiol taip pat uždraus
ta žydams būt savininkais 
bet kokių namų ar žemės 
sklypų.

Roma. — Fašistų spauda 
rašo, kad Italija turi gaut 
“teisę” naudot Ispanijos sa
lą Majorca, kaip stovyklą 
Italijos karo laivynui; kad 
Anglija ir Franci ja turi pri
siimt Italiją į Suezo kana
lo partnerius; kad Francija 
turi pervest Italijai dalį 
kontrolės ant geležinkelio, 
einančio iš Addis Ababos,

CIO Gildija Užstreikavo 
Abudu Hearsto Laikraš

čius Chicagoje,
Chicago, Ill. — 500 repor

terių ir redakcinių rašytojų 
sustreikavo prieš Hearsto 
dienraščius “Chicago Ame
rican” ir “Chicago He
rald.” Streikieriai yra na
riai Amerikos laikraštinin
kų Gildijos, CIO unijos. Dėl 
streiko jau sustabdytas lei
dimas “Chicago Ameri- 
can’o.”

Streikas paskelbtas todėl, 
kad Hearstas mėtė -iš darbo 
žymesnius CIO unijistus ir 
laužė sutartį su unija kas 
liečia mokesnį, darbo laiką 
ir kt.

Ethiopijos sostinės, į Fran
cūzų prieplauką Jibutį; kad 
italam ateiviam turi būt 
praplatintos teisės Tunisi- 
joj, Francijos kolonijoj; kad 
į Italijos kontrolę turi būt 
pervestas C a r t h a g e nijos 
uostas, į šiaurius nuo Tuni
so, ir kad turi būt pripa
žintos karo teisės generolui 
Franco’ui.

Jėzuitas, Protestony 
Vyskupas ir Senatorius

Smerkė Nazių Terorų

EDISONO ELEKTROS KOMPANIJAI 
VYKDYT DARBO ĮSTATYMĄ

Italai Akmenimis Bombarda
vo Prancūzą Laikraščio Re

daktoriaus Namą Aigipte

Tunis. — Didelės minios 
vėl demonstravo prieš Ita
lijos konsulatus Tunise ir 
Sousse; žmonės šaukė, “Ša
lin Italiją!”

EXTR A!
ŽUVO 30 MAINIERIŲ

Sydney, Nova,Scotia, 
gruod. 6. — Sugedo Princes 
angliakasyklos keltuvas ir 
krisdamas mylią gilyn už
mušė 30 ir sužeidė kelias 
dešimts jame buvusių mai- 
nierių. Kasykla priklauso 
Nova Scotia Plieno ir An
glies Kompanijai. *

Paskendo Nazių Lėktuvas, 
Grįžtant iš Japonijos

Manila, Filippinai.—Grįž
damas iš Japonijos, nukrito 
į vandenį ir paskendo Vo
kietijos lėktuvas. Žuvininkai 
išgelbėjo penkis jo įgulos 
narius ir vieną keleivį.

šaltai Priimtas Hitlerio Pa- 
slas Paryžiuje

Paryžius, gruodžio 6. — 
Francijos valdžia apstatė 
tūkstančiais raitos ir pės
čios policijos tas gatves, ku
riomis važiavo Hitlerio už
sieninis ministeris von Rib
bentrop. Žmonės šaltai, rūs
čiai ir tyliai pasitiko Rib- 
bentropą, kuris atvyko pasi
rašyt Vokietijos “nekaria- 
vimo” pareiškimą su Fran
cija.

Washington. — Masinia
me susirinkime Komiteto 
dėlei Religinio Gyvenimo, 
jėzuitas profesorius kata
likų Georgetown Universi
teto, pralotas E. A. Walsh 
aštriai smerkė Vokietijos 
nazius už žydų persekioji
mą; jis vadino fašistinę ti
roniją laipsniškai augančiu 
paralyžium.

E p i s k o p a 1 ų Vyskupas 
James Freeman išreiškė gi
lų pasipiktinimą, kad naziai 
atakuoja žydus, katalikus ir 
protestonus ir “niekšiškai 
užpuldinėja” aukštu osius 
katalikų bažnyčios vadus; 
naziai gręsia mirtinu pavo
jum visom religijom, sakė 
vyskupas Freeman.

Senatorius Ed. R. Burke 
kalbėjo, kad naziai taip ne
žmoniškai, taip žiauriai 
persekioja nekaltus žmones 
žydų ir krikščionių tikybų 
ir tūlų tautinių mažumų, 
kad reikia net “verkti.”

Pietą Afrikos Ministeris 
Numato Karą Pavasarį

London. — Pietų Afrikos, 
Anglijos kolonijos, karo mi
nisteris Oswald Pirow pra
našauja, kad ateinantį pava
sarį įvyksiąs europinis ka
ras, jeigu bus nepatenkin
tas Vokietijos reikalavimas 
kolonijų ir jeigu nebus pri
imta dauguma jos žydų į už
sienius.

R a s k u t inemis dienomis 
Oswald Pirow, vokiečių kil
mės, lankėsi Berlyne ir ilgai 
kalbėjosi su Hitleriu.

Hitleris Remia Italijos 
Užmačias prieš Franciją
London.— Anglijos politi

kai supranta, kad pats Hit
leris patarė Mussoliniui iš
kelt reikalavimus Tunisijos, 
Korsikos ir kitų Francijos 
žemių.

Alexandria, Aigiptas. — 
Italų kolonija šiame mieste 
pastatė paminklą Khedivui 
Ismauilui, senoliui dabarti
nio Aigipto karaliaus Fa- 
rouko. Ir kaip tik Faroukas 
viešai atidengė paminklą, 
tuoj keli desėtkai italų jau
nuolių metėsi ant francūzų 
laikraščio “Bourse Egyp- 
tienne” redaktoriaus namo 
ir akmenimis išdaužė jo 
langus, šaukdami, “Šalin 
Franciją!”

To laikraščio redaktorius 
Fr. Megret įtęikė protestą 
Aigipto valdžiai.

Rumunijos Naziai Pa
šovė Pulkininką, Karo

Teismo Viršininką
Bucharest, Rumunija. — 

Du “geležinės” nazių gvar
dijos fašistai, studentai pa
šovė į kaklą pulkininką 
Cristescu, viršininką kari
nio teismo, kuris pasiuntė 
kalėjiman 72 nazius studen
tus.

Vienas šovikas suimtas, 
antras pabėgo. Suimtasis 
išdavė nazių planus išžudyt 
jiem priešingus Rumunijos 
valdininkus ir įvykdyt gin
kluotą sukilimą.

Areštuota per 2,000 ru
muniškų nazių iš “geleži
nės” gvardijos. Suimta daug 
ginklų ir amunicijos dvie
juose nazių lizduose.

Čechoslovaką Fašistai Šau
kia “Išnaikint Komunistus”

Praga. — “Narodni Novi- 
ny’ ir kiti čechoslovakų fa
šistų laikraščiai šaukia ne 
tik uždraust komunistam 
veikt politiniai, bet “visiš
kai išnaikint juos.” Jie šau
kia “išnaikint” ir sostinės 
Pragos majorą P. Zenklį. 
.Nes jis buvo draugas pas
kutinio demokratinio Čecho
slovakijos prezidento Ed. 
Beneso. Dabartinė valdžia 
tyliai'pritaria tiem teroro 
šauksmam.

Daladier Boikotuoja žydus 
Savo Ministerius

Paryžius, gruodžio 6. — 
Frakcijos premjeras Dala
dier nepakvietė į bankietą, 
ruošiamą Vokietijos amba
sadoriui Ribbentropui, dvie
jų Francijos ministerių: 
Jeano Zay ir G. Mandelio 
todėl, kad jiedu žydai.

Washington. — šalies Vy
riausias Teismas vėl atme
tė reikalavimą pernagrinėt 
bylą garsiausio Amerikoj 
politinio kalinio Tomo Moo- 
ney’o.

ORAS

Dalinai apsiniaukę ir ne
peršalta.—N. Y. Oro Biuras.

Tunisijos Gyventojai ir Truk- 
šmadariai Italai

Paryžius. — Paskutiniais 
apskaitliavimais, Francijos 
afrikinėj kolonijoj Tunisijoj 
yra virš 2,000,000 maurų, 
100,000 francūzų, 90,000 ita
lų ir 47,000 žydų.

Italai ten daugiausia at
siųsti politiniais sumeti
mais, pagal Mussolinio ko
mandą; bet jeigu jie nesi
laikys ramiai,, o trukšmaus 
prieš Franciją, tai galės būt 
išvyti iš Tunisijos, kaip per- 
sergėja Francijos spauda.

Metai XXVIII, Dienraščio

Kiekvienas ‘‘Laisves” 

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

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas atmetė reikalavimą 
Consolidated Edison elekt
ros kompanijos paliuosuot 
ją nuo Šalies Darbo Santy
kių Įstatymo, kuris pripa
žįsta darbininkam teisę or
ganizuotis į kokią jie nori' 
uniją ir streikuoti. Kompa
nija pasakojo, būk jinai 
“vietinė,” o ne tarpvalstiji- 
nė; tuom jinai norėjo apeit 
šį įstatymą.

Vyriausias Teismas įsakė 
kompanijai priimt atgal še
šis išmestus CIO unijistuą 
ir uždraudė persekiot šią 
uniją.

Bet teismas dauguma bal
sų panaikino dalį Šalies 
Darbo Komisijos sprendimo; 
kur ši komisija pripažįsta 
CIO Elektrininkų. Uniją 
kaip vienintelę visų darbi
ninkų atstovę. Teismas leido 

I ir Amerikos Darbo Federą- 
Icijos unijėlei atstovaut sa
vo narius derybose su sam
dytojais. Bet pažangesnieji 
teisėjai H. L. Black ir St 
F. Reed palaikė Darbo Ko
misijos sprendimą, kad CIO 
unija yra vienintelė visų 
darbininkų atstovė Consoli
dated Edison kompanijoje.

Hitleriniai Sveikina Naują 
Čechoslovaką Premjerą

Praga. — čechoslovakijos 
vokiečių-nazių partijos gal
va Ernest Kundt pasveiki
no naująjį šios šalies minis
ter} pirmininką R. Beraną, 
kad jis bendradarbiaus su 
Vokietija.

Francijos Valdžia Varto
sianti Karo Laivus prieš 

Streikierius

Paryžius, gruodžio 6. — 
Pranešama, kad Francijos 
valdžia naudosianti net ka
ro laivus, jeigu kitaip ne
galima bus sulaužyt tūks
tančių jūrininkų ir laiva- 
krovių streiko prieš keleivi
nius ir prekinius laivus.

250 Franco Lėktuvų 
Naikina Ispanija

Hendaye, gruodžio 6 d.— 
250 generolo Franco itališ
kų ir naziškų lėktuvų die
ną ir naktį bombarduoja ke
lias dešimtis miestų ir mies
telių Ispanijos respublikoj.

Romos Fašistai Studentai 
Rėkia prieš Franciją

Roma, gruod. 6. — Tūks
tančiai fašistų studentų de
monstravo, šaukdami, kad 
Italija atimtų nuo FrančL 
ios sala Korsiką, Tunisiją 
ir Jibutį. Fašistų partijos 
sritinis sekretorius A. Ippo
lito skardžiai suriko: “Kam 
dar ir kalbėt?—Mes eisime 
į Tunisiją!”
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Kodėl Hitleris Bijo Ilgo Karo?
•• Hitleris ir jo generalis štabas garsiai 
Šaukia, kad jis turi baisią jėgą, daug lėk
tuvų, galingą artileriją, neišpasakytas 

‘machanizuotas jėgas ir savo priešą žaibo 
greitumu sumuš.

Kodėl hitlerininkai šūkauja apie tokias 
jėgas ir greitą karą? Todėl, kad Vokie
tija negali išlaikyti bent kiek ilgesnį ka
rą, kad jos vidaus padėtis yra labai blo
ga. Patys vokiečių • ekonomistai štai ko
kius davinius pateikia:

Geležies ruda. Vokietija pasigamina 
-tik penktą dalį tos rūdos, kiek turėjo Vo
kietija ir Austro-Vengrija 1914 metais. 
Ji pasigamina tik 6 milionus tonų ir tai 
labai, blogos rudos, kur yra tik 25 arba 
80 nuošimčių geležies. Vokietija 70 nuoš. 
reikalingos rudos įveža iš Švedijos ir ki
tur, o karo metu tas įvežimas jai būtų 
nukirstas. Apskaitliuojama, kad karo 
laiku į metus Vokietijai reikėtų 26,500,- 
000 tonų geležies ir plieno, o ji namie ga
li pasidaryti tik 2,500,000 tonų. Jau da
bar, taikos laiku, Vokietija iš Švedijos 
,įveža 9,000,000 tonų geležies rudos; iš 
-Francijos—7,000,000 tonų, iš Ispanijos— 
•2,000,000 tonų. Prie to perka iš užsienio 
6,000,000 tonų senos geležies.

Vokietija vos pasidaro 2,000,000 tonų 
..skysto kuro. Karo metu į metus jai rei
kėtų iki 20,000,000 t. žibąlo lėktuvams, 

^tankams, traktoriams, trokams ir kt. ma-
- sinoms. Jeigu gaminti iš kietos anglies, 
tai vien anglies kasimui reikėtų pastaty
ti 500,000 darbininkų ir tai tik 20 nuoš. 
rėikalingo žibalo galėtų pagaminti.

Karo specialistai apskaitliuoja, kad 
idant karo frontas gerai veiktų, tai už
pakalyj ant kiekvieno kulkasvaidžio tu
ri dirbti 8 žmonės, o ant kiekvieno tanko 
ir lėktuvo nuo 40 iki 60 žmonių, kad juos 
aprūpinus visomis reikmenimis.

Vokietija neturi savos gumos. Gumos
- daug reikia automobilių sunkvežimiams 
ir kitiems dalykarrts. Vokietija taikos

• metu dirbtinos gumos padaro tik 1-14 da7 
lį jai reikalingos gumos.

Medvilnę Vokietija bando pakeisti 
dirbtina, bet pagamina tik 25 nuoš. rei
kalingos medvilnės taikos metu, o karo 
metu jos daug daugiau reikėtų.

žvilgančių metalų — vario ir kitų Vo
kietijoj visai nėra. Alumino pagamina 

. tik 12-tą dalį, kiek šaliai reikia. Beski- 
,.tus perkasi Francijoj. Nikelio visai netu- 
-ri, švino pasigamina tik ketvirtą dalį, 
kiek jo reikia. Gi tie metalai labai rei
kalingi karo industrijai ir ginklams.

Maisto srityje jau dabar didelis krizis: 
Stoka duonos, mėsos, sviesto, kiaušinių ir 
vaisių. Labai teisingai pareiškė buvęs fi
nansų ministeris Dr. H. Schacht: “Karą 
.galima sėkmingai baigti su maisto kor-

• Lenkę Valdžia Varžymais
Vys Žydus iš Lenkijos

Varšuva. — Valdžios par
tija įneš seimui išleisti įsta
tymą griežtai sumažini žy- 
'tlų skaičių prekyboj, pra
monėj ir profesijose. Gene
rolas Skwarczynski, valdiš- 

. kos partijos vadas, tikisi 
tuo būdu išvyt daugelį žydų 
iš Vokietijos. 

'■ .---------------------------------------------------------------

Barcelona, Ispanija.—Val
džia atsišaukė, ka- žmonės 

.. susirašinėtų atvirutėmis, o 
tie laiškais. Nes atvirutes 
cenzūruot yra lengvesnis 
darbas negu laiškus, žada 
ir greičiau persiąst atvirtu 
tęs negu laiškus.

DAR 350 AMERIKIEČIŲ 
LIEKA ISPANIJOJ

Barcelona, Ispanija.—Dar 
lieka Ispanijos respublikoj 
350 amerikiečių liuosnorių, 
tarp jų vienas indijonas Joe 
Morison. Daugelis jų gydo
si ligoninėse. Vargas bus 
sugrįžt penkesdešimčiai ne
turinčių Amerikos pilietinių 
popierų arba įrodymų, kad 
teisėtai buvo įvažiavę į Am
eriką.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Ispanijos 
liaudiečiai tikisi karinės pa- 
gelbos iš Francijos, jeigu 
paaštrės kivirčai tarp Itali
jos ir Franci j o®.

telėmis, bet negalima sėkmingai jį pra
dėti įvedant tas korteles.”

Finansai yra labai suirę. Vokietijos 
valstybės banke yra tik $30,000,000 auk
so. Tiesa, yra kalbos, kad Hitleris suda
rė $250,000,000 slaptą karui aukso fondą. 
Jis užgriebė 250,000,000 markių vertės ki
tų šalių pinigų pavergdamas Austriją. 
Bet ir tą viską sudėjus, tai pinigų užtek
tų tik 9 savaitėms karo vedimui.

Šitokia tai Vokietijos vidaus padėtis. 
Hitlerizmas stovi ant supuvusių kojų ir 
jokiame atsitikime negali vesti ilgą karą. 
Todėl, Hitlerio karo stabas turi slaptus 
planus: jeigu matys, kad didelis karas 
neišvengiamas, tai staigiai užpuls Švei
cariją ir Daniją, kad pagrobus jų auksą 
ir žalias medžiagas. Todėl daromi planai 
užpulti Rumuniją, kad pagrobus jos alie
jaus šaltinius.

Pirmiau hitlerininkai raminosi, kad 
pagalba lėktuvų ir tankų jie žaibo grei
tumu sumuš savo priešus, ir greitai per
galingai baigs karą. Bet Ispanijoj ir Chi- 
nijoj subyrėjo jų tos pasiutusios teorijos.

Taigi, Hitleris plėšikiškus planus pra
veda gyveniman tik todėl, kad pasaulinė 
demokratija nepastoja jo agresijoms ke
lio. Bet Hitleris užimdamas naujus plo
tus stiprėja, taip jis dalinai sustiprėjo 
pavergdamas turtingus plotus Čechoslo- 
vakijos.

Išėjo “Šviesos” No. 4
Jau gatavas Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos žurnalo 
“Šviesos” No. 4. Tai paskutinis šių metų 
numeris, “šviesa” gyvuoja lygiai penki 
metai. Ji pradėjo eiti sausio mėnesį, 1934 
metais.

“Šviesos” No. 4 yra vienas iš įdomiau
sių. Viršelis papuoštas gražiu atvaizdu 
skulptoriaus P. A. Balandine darbo. Žur
nale yra sekami straipsniai: Ispanijos 
Bažnyčia ir Karas —Ernesto Lapinsko; 
P. Leonas, Jo Gyvenimas ir Veikla—Dr. 
A. Petrikos; Lietuvos ir Amerikos Him
nai—Draugo; Tamsybes Aukos (apysa
kaitė)—Valstiečio Sūnaus; Didis Rusų 
Liaudies Dainius — Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus; Meteorai: Iš Kur Jie-Paeina?—S. 
V.; Plechanovas.Kaipo Marksistas—Em. 
Jaroslavskio. Telpa eilėraščiai: Kad Bū
čiau Poetas—Jovaro; Kas Rožę Nusky
nė?—Prano Audrūno; Nelaisvoje—Grio
vos; Gedulas—Liaudies Sūnaus; Ugnis į 
Širdį Įsisuko—St. Jasilionio. ir Kalėjimo 
—Karčiaus. Yra knygų apžvalga ir eilė 
kitų trumpesnių* raštų.

“Šviesą” gauna visi Literatūros Drau
gijos nariai už savo metinę duoklę gre
ta knygų. Prenumerata metams $1: Pa
tartina įsigyti šį numerį ir perskaityti.

Greitai Reikia Pinigų!
Virš 300 Amerikos kovotojų jau perėjo 

į Franciją iš Ispanijos ir tūli plaukia na
mo. Šimtai greitai vėl pribus į Franciją. 
Jų tarpe parvažiuoja ir mūsų lietuviai 
jaunuoliai kovotojai, kurie ^kovojo prieš 
budeliškus fašistus Tarptautinėj Briga
doj.

Draugai yra pavargę, išeikvoję svei
katą ir jėgas. Juos reikia pasitikti, su
teikti jiems pirmą prieglaudą, kai ku
riems ligoninės pagalbą. Lietuvių Komi
tetas Gelbėti Ispanijos Demokratijai pi;a- 
šo, kad dar kartą lietuvių masės ateitų į 
pagalbą ir prisidėtų su aukomis, preit ir 
nemažai pinigų reikia! Aukas siųskite 
komiteto arba dienraščio vardu.

200 Žydę Vaikų Išvyko iš 
Nazijos į Angliją

Berlin.— Išvyko į Angliją 
200 žydų berniukų ir mer
gaičių, 10 iki 17 metų am
žiaus. Naziai leido jiem pa
siimt tik po vieną markę 
(40 centų) pinigų.

Žydų labdarybės Anglijoj 
žada užlaikyt dar 5,000 žy
dų vaikų, kurie bus per
siųsti iš Vokietijos.

Barcelona, Ispanija. — 
Pranešama, kad Francijos 
valdžia davė praleidimus 
310 amerikiečių liuosnorių 
grįžt namo.

Klausimai ir Atsakymai

FLIS.

Berlin. — Vokietija šau
kia namo savo ambasadorių 
iš Rumunijos paaiškint, kas 
ten dedasi.

William Phillips (kairėj), Amerikos ambasadorius Italijoj, ir Hugh R. Wil
son (centre), ambasadorius Vokietijoj, sugrįžę iš tų kraštų prez. Roosevelto 
šaukiami. Juos priėmė 'prezidento sekretorius Marvin McIntyre.

padės, tai taip ir taip bus,” 
tačiaus to nežinojau, kad jis 
kunigams ir bažnyčiai neti-
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“RAMINIMOSI POLITIKA”

Ir taip toliau įrodinėja, 
kad vokiečių politikai nau
dinga nejudinti Lietuvą su 
Klaipėda. Tai tokia “rami
nimosi politika.” Bet čia ji

“Vienybėje”, 16 d. lapkri
čio, išrasta tam tikra politi
ka—“raminimosi politika.” 
Rašo V. Sirvydas: “Ramini
mosi politika turi bent tris 
pagrindinius ramsčius: 
Klaipėdos buvimas Lietuvos 
rėmuose naudingas patiems 
vokiečiuojautiems klaipėdiš
kiams; dabartines Lietuvos 
sienas Vokietija patvirtino 
1928 metais pasirašyta su
tartimi; Klaipėda, būdama 
Lietuvos valstybėje geriau 
patarnaus Vokietijos politi
kai (kuri 
apie save 
Europos 
bes).”

Tame name, kur dirbu, 
vieną šeštadienio rytą einu 
žemyn laiptais, ir randu pa
žįstamą žmogelį, ukrainą, 
kuris čia dženitoriauja, be
mazgojau! laiptus. Daug jis 
jų šį ryt jau buvo numaz
gojęs, todėl, jo veidas buvo 
gan prakaituotas, o marški
niai pusiau šlapi. Didelėm 
guminėm pirštinėm apsimo
vęs, karšto vandens viedras 
šalyj, kuriame nemažai ir 
amoni jos įpilta, kad net 
kvapą užima, mirko didelį 
skudurą ir trina juomi laip
tus, kiek tik gali.

Norėdamas jį prakalbinti, 
sakau:

—Dirbk, dirbk, prakai
tuok, o ryt nueisi bažnytė- 
lėn šventon pasimelsti, kad 
dievas atleistų už griekus, 
kad padėtų...

—Velnio akį aš tau eisiu 
bažnyčion!—sušuko žmoge
lis, pakėlęs galvą, ir tęsia 
toliau:—Jeigu kunigas nori 
gauti -pinigų, lai ateina ma
zgoti šitų, va, laiptų, ir 
gaus, o'ne iš mano kišenio. 
Aš dievo galiu pasimelsti ir 
namie; man nereikia kunigo 
pasakyti, kur dievas yra, ir 
kur nėra. O ką jis žino apie 
dievą daugiau už mane?

Aš net paraudau, nes vi
sai nemaniau ir nesitikėjau 
nuo jo tokio pamokslo gauti. 
O kitas —r nenorėjau jo nei 
įžeisti. Norėjau jį. tik drau
giškai pakalbinti, kadangi 
gerai pasipažįstam. Kaip ir 
susigėdau, taip prasitaręs. 
Žinojau, jog jis dievobai
mingas žmogus, nes jis vis 
sako sakinio gale, kada apie 
ką nors kalba, “jei dievas 

daugiau yra kaip ir vaikiš
kas bandymas Vokietiją nu
raminti, įtikinti, jog tatai 
jai bus naudinga. Net demo
kratinės Vokietijos sutartis, 
padaryta 1928 metis, yra 
pagiriama, kaipo ne popier
galis. Deja, Hitleris nieko 
demokratiško nepalieka.

Ar lietuviški kapitalistė- 
liai ir kapitalistai įtikins 
hitlerininkus, kad ramybė 
yra jiems šventas daiktas?

Raminimosi politika reiš
kia tiktai tiek: atitraukt 
Lietuvą nuo jos draugų, nuo 
draugingų šalių, o pavest 
vokiškajai prievartai. Už 
tai mūsų tautininkai tikisi 
gauti nuo Hitlerio nors ma
žą činą> po to, kai lietuvių 
tauta bus vokietinama.

J. Baltrušaitis.

Ir kada pasitraukiau, pra
dėjau apie to mažiuko, dar
bo suvarginto žmogelio fi- 
lozofiją mąstyti. Ir, noroms 
nenoroms, turėjau prieiti 
prie išvados, jog jo nusista
tyme yra labai daug tiesos. 
Ištikrųjų, argi kunigas dau
giau už jį žino, kur dievas 
yra, ir kaip jį reikia garbin
ti? Nors tūli kunigai eina 
metų, metus net universite
tus, studijuoja be galo ir 
krašto teologijos mokslą, 
tačiaus kada sudėsi jų žino
jimą apie dievo buvimą su 
to darbininko žmogelio ži
nojimu, kuris nei dienos, 
galimas daiktas, gal mo
kykloj nebuvo ir nei mokyk
los vidaus nematė,—-tai bus 
lygus: nei tas žmogelis ga
lės prirodyti dievo buvimą, 
nei kunigai.

Jeigu jau šitaip yra, tai 
tas žmogelis turi šimtą sy
kių teisę neiti ir neremti 
bažnyčios ir kunigų. Ištik
rųjų, jis gali melstis kada ir 
kur tik nori—s tub o j ar lau
ke, tai nedaro skirtumo. 
Dievo garbinimui bažnyčios 
ir nereikia.

Prieš tokį tikėjimą dievui 
nieks negali priešintis. To
kiu tikėjimu žmogus nie
kam neperiškadija, nieko 
neišnaudoja, niekam skriau
dos nedaro, jei bent sau. 
Bet sau daug kas ir daug 
kuomi skriaudą daro, čia 
kits dalykas... Prieš tokias 
sau skriaudas tik galima pa
tarti, pamokinti; kovoti 
prieš tai nei yra reikalo, 
nei noro.

Prieš tokį tikėjimą komu

nistai-bolševikai nekovoja, 
neperiškadija niekam, ir 
jiem nieks to negali* pri
mesti. Toks tikėjimas lygus 
cigaretų-pypkės rūkymas: 
jei kenki, tai sau, o ne ki
tam.

Kitas dalykas su kuni
gais. Jie turtais ir geru ne
prisotinami. O tą turtą ir 
gerą turi gauti iš darbinin
kų masių, o ne laiptus plau
nant. Čia jau grynas išnau
dojimas, kurio nei vienas 
protingas darbininkas ne
gali pakęsti, ir prieš ką ne
gali tylėti. Būtų gerai, jei 
kunigai būt pasitenkinę 
vien tik savo pasekėjais, 
nekliudyt kitų. Bet jie ne 
tokie žmonės. Jie neprisoti
nami.

Turime labai gerą pavyz
dį New Yorko valstijoj. Kol 
kunigai turėjo mažą armi
ją parapijonų, pasekėjų, tol 
živinos iš viernųjų. Bet kai 
tik pasijuto galingais, tuoj 
privertė ir bereliginius jiem 
tarnauti. Nuo dabar visi tu
rėsime taksus mokėti palai
kymui religinių mokyklų, ve
žiojant religinių mokyklų 
mokinius veltui. Tokie da
lykai, tokia neteisybė ir pri
verčia kovoti prieš visą ku
nigiją..

Tas nors tiek gerai, kad 
atsiranda ir tokių žmonių, 
kurie dievams nors ir ti
ki, tačiaus kunigams nesi
duoda išnaudoti, ir jiems 
netarnauja, klebonijų ir ba
žnyčių- neužlaiko.

A. Gilman.

RUMUNIJOJ NUŠAUTI 
3 BĖGĘ NAZIAI 

KALINIAI
Bucharest, Rumunija.— 

Sargybiniai nušovė tris ru
munus nazius, kurie, sako
ma, mėgino pabėgti, kai bu
vo gabenami iš vieno kalėji
mo į kitą. Jie buvo įkalinti 
už pasimojimą nužudyt Cluj 
Universiteto rektorių.

Kiek Pinigų žmogus Gali 
Išsivesti Iš Savo šalies?

Klausimas
Ar teisybė, kad žmonės, 

atvažiuodami iš Europos, 
pavėlinami išsivežti tik pa
skirtą mažą sumą pinigų? 
Noriu žinoti, kiek iš Lenki
jos atvykęs su savim gali 
atsivežti? Aš noriu parsi
traukti gana turtingą- dėdę 
į Ameriką.

Atsakymas
Daug šalių Europoje pas

kiria, kiek pinigų žmogus iš 
šalies gali išsivežti. Iš Len
kijos žmogus, kuris ant vi
sados apleidžia savo šalį, 
pavėlinamas, apart keliavi
mo išlaidų, vežtis 200 zlotų 
(apie $40) pinigais. Reik 
gauti specialį leidimą nuo 
Finansų Ministerijos dėl di
desnių sumų.

Trečiadienis, gruod. 7, 1938

“Svarbus” Rašinėlis

Vienas žmogelis labai mėgda
vo laikraščius skaityt. Bet jam 
užeidavo noras ir pačiam para- 
šyt į laikraštį žinių; ir kiek jis 
nerašė, o vis ir vis gauna iš re
dakcijos atsakymą, kad “Tams
tos rašinėlio negalim laikrašfln 
talpint, nes nesvarbus.”

Ir kas gi tam žmogeliGi liko
si daryt? Bet jis mislijo, mis- 
lijo ir sumislijo. Palaukit, aš 
jums padarysiu, kad bus svar
bus! Sukalė jis didelį medinį 
baksą ir įdėjo į tą baksą didelį 
akmenį. Apkalęs ir užadresa- 
vęs, pasiuntė tą baksą į redak
ciją, kaipo dovaną.

Kada redakcija gavo tą do
vaną, tai vos tik du vyrai bak
są įvilko. iRedaktoriai nesitve
ria džiaugsmu, sako: “Ir,mus 
geri žmonės nepamiršta! štai 
kokias dovanas prisiunčia.”

Kai jie tą baksą atplėšė, ogi 
žiūri, jog viduje vien tik di
džiulis akmuo...

I

Na, ir pradėjo redakcija tą 
žmogelį — dovanų siuntėją — 
garbinti... Net per kelis mė
nesius vis prisimindavo.

O tasai siuntėjas džiaugsmu 
nesitveria; didžiuojasi: “Ot, tai 
dabar, kad pasigarsinau, tai pa
sigarsinau, — už visus praeitus 
laiku atsilygino!”,

Surinko Pralekis.

Pavyzdingas Melagis
Vienas aristokratas pasa

kojo savo pažįstamųjų bū
reliui, kaip jį kartą Afri
kos dykumose buvo apniku
si baisi liga: visas kūnas iš
bertas ir pasirodė vietomis , 
tamsios dėmės. Liga buvu
si labai užkrečiama. — Ir 
man atėjo laiminga mintis, 
—pasakojo jis, ~ ištisomis 
valandomis nuogam kaitin
tis saulėje.

klausė vienas smalsuolis. .
—Pagelbėjo, ir netrukus 

tamsių dėmių neliko nė pėd
sako. Bet gaila, liga buvo 
smarkiai užkrečiama, tai 
saulėje liko tamsios dėmės.

Visai Nepakenčiama
•

Skyriaus,vedėjas, prisiar
tinęs prie senesnio tarnau
tojo, garsiai baldo į stalą ir 
sako:

—Visai n e p a k e n čiama, 
kad tamsta ne tiktai miegi 
tarnybos valandomis, bet 
dar taip, knarki, kad priža
dinai direktorių, kuris dir
ba gretimam kambary!...

Muzikalus
—Ar tavo sužieduotinis 

muzikalus?
—Labai. Jis taip šoka, 

kaip aš jam groju.
(Surankiota)
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Naujosios Anglijos Motery 
Suvažiavimo Reikalu

Jau tik kelios dienos beliko 
iki 11-tos dienos gruodžio. Tai 
diena, kurią įvyks svarbi iškil
mė, į kurią suvažiuos moterys 
atstovės nuo įvairiu organiza
cijų, ir viešnios tėmytojos. Tai 
labai svarbi diena mums mo
terims; diena, kurią mes suva- 
žiuosim iš plačių apylinkių į 
pirmą suvažiavimą Sąryšio, 
kuris dar nesuspėjo sulaukti 
nei vienų metų amžiaus, bet 
jo trumpo gyvenimo darbuotė 
graži ir jo ateitis daug žadan
ti. Sąryšio Komitetas pasitiki, 
kad visos demokratinės, pažan
gios organizacijos, kuriose ran
dasi moterų, išrinko atstoves į 
šį suvažiavimą.

Suvažiavimas turės daug 
svarbių klausimų, o laikas su
važiavimo darbam atlikti yra 
aprubežiuotas. Suvažiavimo po
sėdžiai turės užsibaigti 3-čią 
valandą, nes 3 :30 prasidės kon
certas, o 6-tą valandą—bankie- 
tas. Todėl suvažiavimo posė

džiai prasidės 10-tą vai. ryto. 
Prašoma atstovės pribūti į lai
ką, o tas pagelbės mūsų visos 
dienos planui.

Koncerto programos pildy
mui, apart Bostono žymių me
no spėkų—A. Siaurutės, M. 
Rudokiūtės, šokikės švedukės, 
6 Biručių dueto, Harmonijos 
grupės,—bostoniečiai ir iš jo 
apylinkės susirinkę svečiai tu
rės progos pirmu sykiu išgirs
ti žymią lietuvę dainininkę J. 
Lattimer (Latviūtę), worceste- 
rietę, ir Birutą Ramoškaitę iš 
Hartford, Conn.

Bankietas taipgi bus priruo
štas specialiai dėl šios dienos.

Sąryšio Komitetas kviečia 
Bostono ii’ apylinkės publiką 

j skaitlingai dalyvauti Sąryšio 
koncerte ir bankiete.

Suvažiavimas, koncertas ir 
bankietas atsibus Lietuvių Sve
tainėj, E ir Silver Sts., South 
Boston, Mass.

Sąryšio Komitetas.

ISPANĖ TRAUKIA Į KARĄ

Jaunos ispanės, kaip ši, tūkstančiais ei
na į karą, kad apgint Ispanijos Respubliką 
nuo įsiveržėlių Mussolinio ir Hitlerio fašistų; 
kad apsaugot savo kūdikių gyvybes; duot 
jiem namus, duonos, laisvės,, kad užaugę 
neturėtų vergaut svetimiems grobikams. 
Mes galime padėt joms didžiuose jų žy
giuose, pačios paaukodamos ir parinkdamos 
jų šeimoms ir joms pačioms maisto, dra-

Fašistinėj Vokietijoj Meile, 
Vedybos ir Motinystė

trage- 
laiko-

nėtu ri
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Apie Suvažiavimą
<9

Amerikos lietuvių moterų
* visuotino suvažiavimo klausi

mas darosi vis daugiau popu
liariu. Suvažiavimo vieta ir 
laikas jau nustatyta; apie tai 
tuojau bus pranešta spaudo
je. Rankdarbių parodos klau
simas ruošiamas ir jau kelio-

i lika moterų pažadėjo savo 
dirbinius parodoje išstatyti. 
Komitetas daro planus, kaip 
apsaugoti dirbinius nuo pra
puolimo.

Nevien tik moterys, bet ir 
vyrai įdomaujasi mūsų suva
žiavimu ; senas visuomenės 
veikėjas, dr. A. L. Graičūnas, 
mum rašo:

“Tamstos spaudoj iškeliat 
labai didelės svarbos proble
mas, kurias lietuvei reikės iš
rišti, ypač punktai 6, 1, 2 ir 
kiti. -

“Pasitikiu, kad tamstos ne
pailsit ir gyvai užinteresuo- 
sit Amerikos lietuves moteris 
į jų pastangas pagerinti Lie
tuvių tautos narių stovį, ypa
tingai kūdikių-vaiRų ir jau
nuolių auklėjime.”

Ačiū daktarui už nuoširdu
mą. Mūsų moterys suvažiavi
mo klausimą jau ima rimtai 
gvildenti. Literatūros Drau-

* gijos Trečias Apskritys, laiky
toje konferencijoje 13 d. pra
eito mėnesio, Hartford, Conn., 
svarstė iškeltą suvažiavimo 
klausimą ir karštai pritarė 
tam sumanymui.

Chicagos moterys turėjo 
platų susirinkimą, kuriame 
diskusavo šaukimo suvažiavi
mo klausimą. Susirinkimas 
suvažiavimo klausimą užgyrė 
ir pasirįžo visom jėgom dar
buotis, kad suvažiavimas 
įvyktų sėkmingai.

Iš Kanados, Toronto drau
gas rašo:

RrX.į “Čia, prie progos, noriu pri
minti, kad mum, kanadietėm, 
ypatingai torontietėm, yra la
bai apgailestaujama, kad mes 
negauname jūsų spaudos, tai 
per tai ir negirdime, ką mūsų 
kaiminkos amerikietės veikia. 
Tiesa, per didelį stengimąsi 
aplinkiniais keliais, nors ir pa
vėluojančiai, bet per kelis mė
nesius pasigauname “Vilnies“ 
arba “Laisvės” moterų raštus. 
Taigi čia ir noriu pažymėti, 
kad mes, torontietės, pereita-

me savo susirinkime, nors ir1 
pavėluotai, bet diskusavome 
kas link pasaulinės parodos 
laike šaukti Pirmutinį Visuoti-1 
ną Amerikos Lietuvių Moterų 
Suvažiavimą New Yorke. Mes 
šį klausimą užgiriame ir kvie
čiame užbriežtus tikslus vesti 
į gyvenimą, o jeigu parama 
bus reikalinga, tikiuosi, ir mes 
nepasiliksime.

“Komiteto Seku. M. P.“
Linksma girdėt draugių ka

nadiečių širdingi mintimis pa
sidalinimai. Suvažiavimo sėk
mingumas priklausys nuo mūs 
visų; komitetas vienas suva
žiavimo sėkmingu padaryti 
nepajėgs, nepaisant, kaip jis 
to norėtų, bet darbuojantis vi
som kartu, suvažiavimas ti
krai turės būt sėkmingu.

Suvažiavimo klausimą kelia 
daugelis pašelpinių moterų 
draugijų: vienom paaiškina
ma laiškais, o kur bus galima, 
ten pasiųsime nuo komiteto 
atstoves, kad patį klausimą 
būtų galima sėkmingiau išdis- 
kusuoti. K. Petrikienė.

Atvažiuoja į Bostoną

K. PETRIKIENĖ, 
Iš Brooklyn, New York

Ji dalyvaus Naujosios Angli
jos Lietuvių Moterų Sąryšio 

i Suvažiavime, kuris įvyks gruo
džio 11 d., 10 vai. ryto, didžio
joj Lietuvių Svetainėj, E ir 
Silver Sts., So. Bostone.

bužių ir kitų reikmenų.

Motinos! Pagelbekite 
Ispanijos Vaikams!

ISPANIJOS ŽYMIAUSIOS MOTERYS ATSIŠAUKIA Į 
PASAULIO MOTERIS PAGELBOS 

ISPANIJOS VAIKUČIAMS
Mūsų vaikai įžengia trečion 

žiemon šio žiauraus ir begai- 
lestingo karo. Mes, visos Is
panijos motinos ir moterys, 
laukiame artėjančios žiemos 
su pasibaisėjimu—ne dėl sa
vęs ar savo kovotojų, bet dėl 
savo kūdikių.

Mes kančiose žiūrime į savo 
kūdikius—nekaltas aukas šio 
įsiveržėlių karo.

Ši sunki kova, pilna neda- 
tekliaus ir aukų, nebaugina 
mūs ar mūsų kovotojus; ji ne
gali sulaužyt mūs pasiryžimą 
ištvermingai kęst iki mes at

gausime savo kraštą nuo įsi
veržėlių, iki mes nuvalysim 
nuo Ispanijos žemės kiekvie
ną svetimą pėdą. Ispanija is
panams !

Bet mūs kūdikiai turi būt 
išgelbėti nuo to baisaus už
puoliko ; kūdikiai, kurie nepri
klauso mums vienoms; kūdi
kiai, kurie yra viltis visos 
žmonijos—vyrai ir moterys ry
tojaus.

Alkis, šaltis, bombardavi
mai, suardyti namai—štai kas 
laukia mūsų vaikų šią žiemą, 
jeigu jūs nepagelbėsite.

Fašistinėj Vokietijoj, pagal 
naują įstatymą, turės skirtis 
šeimynos, kur yra apsivedę 
su žydų tautos asmenimis. Tai 
yra žvėriškas ardymas šeimy
nų. žmonijos istorija nėra 
mačius panašių įvykių, kad 
išplėštų kūdikius nuo motinos, 
vyrą nuo pačios, jaunąjį nuo 
jaunosios. O Vokietijos fa
šizmo “civilizacija“ tą 
diją lošia 1938 metų 
tarpyje.

Vokietijoj jaunuoliai
teisių klausyt savo širdies bal
so. Jie negali išsirinkt apsi- 
vedimui tokį, koks jiems yra 
mielas ir artimas, kad galėjus 
laimingai gyventi.

Tragedija Vedusioms 
su Žydais

Pavyzdžiui pažymėsim 
ną įvykį jaunos tipiškos 
kietės mergaitės.

Saksonijos indus trini
mieste, jauna vokietė mergai
tė tapo areštuota ir nuvesta 
į koncentracijos lagerį vien 
už tai, kad ji buvo susirišus 
su žydu. Ten ją taip kankino, 
kad prisiėjo gabenti į ligoni
nę. Lankyt ligoninėj buvo už
drausta. Vėliau, kada ji buvo 
arti prie mirties, ją paleido. 
Ji gulėjo tėvų namuose visa 
subandažavota, net sunku bu
vo pažint. Ją baisiai sumu
šė ir pusgyvę privertė pasira
šyt, kad su<ja buvę apsieina
ma gražiai.

Tuo pačiu kartu ir ^os drau
gą arešta.vo ir nuvežė į kon
centracijos lagerį. Jį surišo ir 
daužė po akmeninį kelią. Jis

Naudinga Žinoti
Geležies plėmams išimt ge

rai mišinys iš pero.xide ir amo- 
nijos, imant po lygią dalį.

Arbatos ir kavos—verdan
čiu vandeniu.

(Rašalo—pienu.
Vaisių—perpilt plėmą ver

dančiu vandeniu prieš skal
biant.

Auto tepalo—trint sviestų, 
iki suminkštės, tada mazgot 
muilu ir vandeniu.

Mėsos sulčių—šaltu vande
niu su muilu.

Šokolado—boraksu ir šaltu 
vandeniu.

Virš pažymėtieji visi būdai 
pilnai tinka išimti plėmus iš 
baltinių, tačiau neskalbia
miems drabužiams, aišku, pri
sieina imtis labiau komplikuo
to valymo.

Pasaulio moterys ir moti- 
t

nos, atsiminkite, kad šį karą 
mums užkorė. Mes jo nepra
dėjome. Mes giname pamatin- 
giausias savo gyvybės verty
bes. Virš visko, atsiminkite, 
kad mūs kūdikiai yra nekaltos 
aukos tos kovos.

vyras irgi buvo 
Jisai buvo pri- 

iš Vokietijos. O 
Vokietijoje, kad

Kankina ir Niekina Žydų 
Vaikus

Vokietijoj žydų vaikai yra 
niekinami ir mokyklose per
sekiojami. Vokiečių tautos 
vaikam uždrausta su žydų 
vaikais draugiškus ryšius pa
laikyti. žydų vaikai visai 
izoliuoti nuo kitų tautų vai
kų. Vienam laikraštyje žyd.6 
motina rašo, kad ji uždavus 
savo dukteriai klausimą, ką 
nupirkti varduvių dieną. Mer
gaitė atsakė:

—Mamyte, nupirk 
draugę, — ir apsipylė 
mis.

Šis ne pirmas įvykis,
ma būtų prirašyt tomus kny
gų apie tragingus įvykius 
tūkstančiuose šeimynų fašisti
nėj Vokietijoj.

Amerikietės privalom pa
skelbti griežtą boikotą visom 
Vokietijos prekėm ir dirbti, 
kad nušluoti kruviną fašizmą 
nuo žemes' veido, kad panai
kinti žmonijos žudymą ir 
skaudžius vargus.

J. Bondžinskaitė.
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MALONI DOVANA
Jauna mergina apžiūrėjo 

karinę įstaigą. Leitenantas aiš
kiną jai, kad kiekviena gra
nata, siunčiama iš šių kanuo- 
lių, lėšuoja tūkstantis dolerių.

—Oi, dieve mano!—stebisi 
mergina.—Kokia maloni doVa- 
na, kuris ją gaus!

Lakštingala.

Drg. K. Petrikienė dalyvaus 
ir mūsų bankiete, kuris įvyks 
tuojau po konferencijos, žemu- 

i tinėj Lietuvių Svetainėj, 6 y. 
vakaro.

Drg. K. Petrikienė yra ank
styboji progresistė veikėja; 
autorė knygos “Virėja,“ o da
bar sumanytoja ir sekretorė 
šaukiamo Lietuvių Moterų Vi
suotino Suvažiavimo ateinan
čiais metais, Brooklyne, N. Y.

Gerbiamoji publika turės 
progos pasimatyti su d. Petri- 
kiene, kurios mūsų kolonijoj 
jau per daug metų nematė ir 
negirdėjo. Rengėjos.

SO. BOSTON, MASS.
IŠ Literatūros Draugijos 

Moterų Veikimo
Mūsų susirinkimas, atsibu

vęs 29 d. lapkričio, buvo pusė
tinai skaitlingas. Mat, visos 
draugės domisi būsimu Naujo
sios Anglijos Lietuvių Moterų 
Suvažiavimu. Išrinkom delega
tes į suvažiavimą ir darbinin
kes prirengimui bankieto.

Valdybos rinkimai atidėtas 
iki sekančio susirinkimo, nes 
šiuom sykiu buvo labai daug 
reikalų ^suvažiavimo klausimu.

(Tąsa penktam puslp.)

Pasaulio moterys ir moti
nos. Nežiūrint, kokios jūs pa
žiūros būtų, nežiūrint ar jūs 
manote mūsų kovą esant tei
singa ar neteisinga—pirm vis
ko, būkite motinomis.

Išgirskite šį šauksmą, kilusį 
iš nelaimingų sužeistų Ispani
jos motinų krūtinių, kurios 
matė savo kūdikių kančias ir 
mirtis.

Pasaulio moterys ir moti
nos. Sesutės ispaniškai kal
bančios liaudies--visos moterys 
visame pasaulyje. Neleiskite 
mūs kūdikiams pražūt nuo 
šalčio ir bado.

Išgirskite mūs šauksmą! 
Atsiliepkite visame kilnume ir 
pilnume jausmų!

Virš paduotą jaudinantį at
sišaukimą pagamino ir pasira
šė 57 žymiausios Ispanijos 
moterys varde šimtų tūkstan
čių Ispanijos liaudies motinų, 
kurių kūdikiams gręsia baisi 
alkio, šalčio, kančių ir pražū
ties žiema, nuo kurios gali iš
gelbėti mūs visų darbšti ir 
duosni ranka. Lai jų atsišau
kimas gauna širdingiausią 
prie j autą!

Lai gyvena jų brangūs kū
dikiai džiaugsmūi motinų ir 
visos laisvę ir gyvybę mylin
čios žmonijos!

Fašizmas Griauna Šeimynas [neišlaikė baisių kankinimų— 
mirė.

Nužudė Studentę

Lilo Germann, 23 metų, 
Berlyno Universiteto studen
tė, išmesta iš mokinių eilių 
tik dėlto, kad ji buvo anti
fašiste. Toji studentė buvo 
tipiška vokietė moteris. Ji 
buvo gyvenimu patenkinta ir 
laisva. Jos 
anti-fašistas. 
verstas bėgti 
Lilo pasiliko
gimdyti ir auklėti kūdikį. Ji
nai tapo areštuota 1936 me
tais, o 1937 metų birželio 12 
d. su kitais trim anti-fašistais 
tapo nuteista myriop už tai, 
kad Lilo buvo prieš karinį fa
šizmą.

Lilijos Germann kūdikiui 
jau 4 metai. Visam pasauliui 
yra žinomas jos dienynas, ku
rį jauna 28 metų motina ve
dė savo kūdikiui, užvardinda
ma: “Kaip Wolteris tapo žmo
gum.”

Fašistinis kirvis nukirto 4 
metų kūdikio motinai galvą.

Prieš mirtį jinai rašė: Aš 
nesakyčiau, kad jie yra žvė
rys. Pas žvėris yra gailes
čio, o fašistai neturi jausmų, 
žmonės', kurie dabar ponavoja 
Vokietijoj, nežino soties ir sa
vo šalies civilizaciją pavertė 
baisumu. Jie išmoko anato
miją, kad naikinti areštuotus 
darbininkus; jie išmoko me
chaniką; kad sėkmingiau ir 
sparčiau iššaudyt Ispanijos 
kūdikius, moteris ir savo ša
lyj naikint mažąsias tautas; 
jie išmoko chemiją, kad rytoj 
išnuodyti Europos žmoniją.

Virėja Pataria
SLYVOS geriausia išėiha 

sekamai: nuplauk ir pamerk, 
sudėk į sandariai uždengiamą 
puodą, užpilk biskį vandens, 
pridėk citrinos sunkos ir žie
vę, įdėk pečiun ir lai pamaži 
verda.

KIAUŠINIAI užpilti verdan
čiu vandeniu ir palikti stovė
ti 5 minutes be ugnies leng
viau suvirškinami, negu kiau
šiniai virti per pusketvirtos 
minutės.

DREBUČIUS (jello) norint 
greičiau atšaldyt, užplikyk 
tik biskučiu verdančio vaį- 
dens, o likusį dapilk šaltą. "

BUROKŲ ir ropių skonis 
pagerėja pridėjus šaukštą cu
kraus juos verdant. M. U.
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Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIENĖ

(tąsa)
Tikras sumišimas viešpatavo barakuose 

sekantį rytą. Vienas iš įnamių negalėjo su
rasti savo batų, kuriuos buvo pakišęs po pa
galvę, o tie, kuriuos buvo pavogęs, jam ne
tiko, Jis buvo piktas ir neramus, bet nieko 
nesakė. Jo kaimynas, storas senyvas vyras 
sėdėjo ant lovos0 be kelinių, rankoj laikyda
mas porą žakietų. Jis taipgi tylėjo. Abudu 
jie atsargiai apsižiūrėjo aplinkui. Visi kiti 
irgi tylėjo.

Dabar einame prie naujų svečių, vagišių. 
Jaunuolis, kuris pavogė batus, atsargiai eg
zaminavo savo prizą, įdomiai juos prisimie- 
ruodamas. Senas sudžiūvėlis, su skapto vei
du, laikė rankoj dvi poras kelinių. Jis sun
kiai atsiduso. Tyla viešpatavo.

Atrodė, kad jie sugrįžo iš kokio skarmalų 
jomarko. Jie atydžiai apžiūrinėjo savo radi
nius prieš šviesą, čiupinėjo juos ir surado, 
kad jie visi gavo netinkamus reikmenis.

Kostia, “Kapitonas,” atsistojo ir išsitiesė. 
Jis bandė pasiekti savo drabužius ir nieko 
nesurado. Apsižiūrėjo ir suprato.

“A-ha, tai taip! Na, ar girdėjote, aš sa
kiau, tai taip!”

Lemonas pradėjo verkiančiu tonu:— 
“Kostia, mūsų visų drabužiai pavogti.” 
“Tas man neapeina. Ką aš noriu žinoti 

yra ar jūs pažįstate mane?”
Mažas žmogelis, kurį vakar Kostia nu

baudė, nužingsniavo .prie naujų kaimynų.
“Kas yra tie purvini kiaulės, ką pavogė 

mūsų drabužius?” jis riktelėjo nuo slenks
čio. ■ *i

Jis pamatė savo batus ant kojų jaunuolio, 
kuris taipgi artinosi prie jo.

“Kur yra tie pigūs šniukščiai, kurie pasi
savino mūsų daiktus?”

Ir jiedu piktai žiūrėjo į viens kitą.
“Nusiimk tuojaus tuos batus!” rėkė pik

tas žmogelis, atkišdamas galvą priekin, ga
tavas pulti ant jaunuolio. Įvyko trumpas su
sirėmimas ir jaunuolis išsitraukė peilį. Pa
matęs peilį, mažas žmogiukas staiga sutirpo 
į šypsenas.

“Na, numesk tą. Geriau pasikalbėkime 
apie reikalą.”

“Ką duosi man už—?”
“Aš duosiu tau—”
Ir vagys grąžino vienas kito pavogtą nuo

savybę.

praėjo
Kostia

Kas ji

“Klausyk, ar tai tavo žakietas?”
“Bet, žiūrėk, tu turi mano batus, ir mano 

kelines ir kepurę—ištikro, sarmatytis turė
tum.” $

“O nuo ko aš pavogiau šitas apatines ke
lines? Sakykite!” kitas vėl sušuko.

Nekurie iš jų visai susidraugavo.
“Aš tik paėmiau tavo mažytį veidrodį, o 

tu mano čemodaną!”
Kada triukšmas, sumišimas ir juokai* tę-.r. 

sėsi, Kostia apsirenginėjo.
“Man jau įkyrėjo,” jis Jare. “Įkyrėjo iki 

akių.”
Jis pažiūrėjo pro langą. Gromov 

drauge su jauna moteriške. Lyg sau, 
pratarė:

“Patinka man ta jauna bobelka.
yra ?”

Mažytis vyrukas, su dideliu paklusnumu 
atsakė: įįM

“Tai vyriausio žmona.”
“Gerai, aš lošiu dėl vyriausio žmonos. 

Kas ją nori išlošti?”
Kišenvagis Lemonas lyg iš žemės išdygo, 

rankoj laikydamas ištiestas kožyres. Keli 
iš būrio nubėgo saugot duris.

“Pirmiausia mes lošime iš jos ,čebatų,” aiš
kino “Kapitonas,” “paskui iš jos šliurių, jos 
kojinių ir kitų dalykų, o paskiausiai už ją 
pačią. Ir jeigu jūs ją išlošite, tai aš gvąrah- 
tuoju ją pristatyti, kur tik norėsite. Sutik
ta?”

“Sutikta!”
“Ir laikysimės teisingo lošio?
“Teisingo!” .

Moteris, apie kurią jie kalbėjo, ėjo pro šalį 
barakų. __

“Dalykai čia atrodo gana blogi, Nikolai,” 
ji kalbėjo savo vyrui, čekistui Gromovui.

Nikolajus nusijuokė ir atkartojo jau pir
miau mūsų girdėtą sakinį: z

“Taip, čia nėra jokia vaikučiams prie
glauda.“

Vagių lošis įgavo vis didesnio ir karš
tesnio impeto. Tie, kurie lošė, buvo profe
sionalai, ekspertai ir jie užsilaikė šaltai, 
bet kiti vagys nervuotai stovėjo aplink, 
krimsdami lūpas, neramiai pašokdami, kiek 
sykių nauja korta buvo padėta.

“Na, dabar už jos kepurę!” tarė “Kapi
tonas.”

Jis išlošė kepurę.
Kišenvagis tęsė:
“Dabar už ją pačią!”
Kritiškas momentas atėjo.

raukšlėjęs vyrukas negalėjo 
entuziazmo:

“Kozyruoja už tikrą gyvą 
vyrai, tai, bracė, vyrai!”

(Bus daugiau)

moterį!

Piktas, 
išlaikyti
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(Tąsa)
Ona žymiai pradėjo liegti. Pirm viso ko, ji turėjo 

kosulį, tokį pat, kokis užmušė dėdę Antaną, o kosulys 
vis ėjo didyn. Ji turėjo kosulį nuo tos dienos, kada ne
prisotinamoji gatvekarių korporacija išmetė ją ant lie
taus. Dabar kosulys kas kart darėsi aršesniu, naktį ji 
dažnai pabusdavo. Bet aršesniu ir už kosulį buvo didelis 
nerviškumas, nuo kurio ji taip daug nukentėdavo; jai 
visados baisiai skaudėdavo galvą ir dažnai ji nežinia 
ko pradėdavo verkti; kai kada ji pareidavo drebėdama 
Ir, dejuodama, puldavo lovon ir pradėdavo graudžiai 
verkti. Keletą kartų rodėsi, kad ji negali susivaldyti ir 
Jurgis tada beveik iš proto išeidavo iš baimės. Elzbieta 

. paaiškindavo, kad nieko negalima padaryti, nes visoms 
moterims tie dalykai užeina, kada jos esti nesčios, bet 
Jurgiui sunku buvo tai įkalbėti ir jis melsdavo, kaip 
tik įmanydamas, kad dasižinoti, kas atsitiko. Ji tokia 
nebūdavo pirmiau, sakydavo jis,—tai baisus, negirdėtas 
dalykas. Tai gyvenimas, kokis jai prisieina gyventi, tai 
prakeiktas darbas, kurį jai reikia atlikti, žudo ją paleng
va. Ji netinka prie tokiū užsiėmimų—jokia moteriškė ne
tinka prie to, moterims neturėtų leisti tokius darbus dirb
ti; jeigu pasaulis negali jų gyvomis užlaikyti kitokiu būdu, 
tai lai užmuša visas ir tokiu būdu ant syk apsidirbs su 
jomis. Jos turėtų neištekėti ir neturėti vaikų; jokis dar
bininkas .neturėtų apsivesti—ir jeigu jis, Jurgis, būtų 
žinojęs, kas tai yra moteriškė, jis pirmiau būtų davęs 
sau akis išlupti. Užsikarščiavęs, jis traukdavo tokius 
išvadžiojimus ir dažnai pats pasidarydavo pusiau iste
rišku; 'nelabai smagu, būdavo, matyti tokiame padėjime 
taip didelį vyrą; Ona, būdavo, susitraukia ir puola į jo 
glėbį, melsdama nustoti, būti ramiu, jai būsią geriau, 
viskas veikiai pereisią. Ji, būdavo, sėdi ir verkia, laiky
dama galvą ant jo peties, o jis tik žiūrėdavo į ją, netu
rėdamas pajėgų, ką nors pradėti, kaip pažeistas žvėris, 
į kurį taiko šūvius nematomi priešai.

SKYRIUS XV
'T’OKI nesmagūs ir painūs dalykai prasidėjo dar vasarą; 
1 kiekvieną kartą Ona prižadėdavo jam, visa drebė

dama iš baimes, kad to daugiau neatsitiks, bet veltui. 
Kiekvienas atsitikimas Jurgį tuomi labiau įbaugindavo 
ir.Jis nebuvo linkęs tetos Elzbietos raminimams tikėti; 
jam vis rodėsi, kad ten turi slėptis koks nors baisus 
dalykas, kurį saugoja, kad jis nežinotų. Porą kartų, to
kiems ūpams užėjus, jis susidūrė su Onos akimis ir jam 
pasirodė, kad jos akys tokios, kaip gyvulio, kurį medžio
tojai baigia apstoti. Tik todėl, kad Jurgis būdavo visados 
toks tylus, jis nesusirūpindavo dar daugiau tuomi. Jis ne
mąstydavo apie tai, ne bent kada jau būdavo priverstas 
prie to, abelnai, jis buvo panašus tyliam gyvuliui, prie 
sunkių darbų vartojamam.

Žiema vėl artinosi ir rodėsi, kad bus gana aštri. 
Buvo jau spaliu mėnuo ir visose dirbtuvėse skubiai ren-i “ V A fc. KJXXO.A LJ' LCAO pCl VI IU0 IX Vi V1A V ,
gė visokius išdirbinius šventėms, taigi ir skerdyklose buvusios New i-iavene, 1937 m., pro-

taip buvo tyku, kad beveik buvo galima girdėti sniegą 
krintant. Į porą sekundų, jam stovint ir nežinant, ką 
bepradėti, jis jau visas buvo apsnigtas.

Jis tekinas leidosi link “jardų*” sustodamas pakeliui 
karčiamose, kurios būdavo atdaros. Ona galėjo apalpti 
pakeliui, arba kokia nelaimė galėjo patikti prie mašinų. 
Pasiekęs vietą, kur ji dirbo, jis užklausė vieno iš panak
tinių, bet ten jokio nelaimingo atsitikimo neįvyko, kiek 
tas žmogus žinojo. Raštinėj, kur dirbančiųjų dirbimo 
laiką veda, raštininkas pasakė, kad ženklelis su Onos 
numeriu vakar vakare tapo priduotas, o tas rodo, kad 
ji išėjo namon.

Po to jam nieko daugiau neliko, kaip tik laukti, 
vaikščiojant ten ir atgal po sniegą, kad nebūtų taip 
šalta. Jarduose kiti jau smarkiai dirbo: ten toliau, girdė
ti, gyvulius jau išleidinėjo iš vagonų, o skersai nešioto
jai krovė galvijieną į vagonus. Pirm dienos šviesa pra
dėjo pasirodyti, darbininkai pulkais ėmė traukti iš visų 
pusių, drebėdami ir švytruodami katilaičius su pietumis. 
Jurgis atsistojo prie raštinės langelio, kur darbininkai 
pasiima savo ženklelius, nes. ten daugiausiai šviesos 
buvo ir galima geriau įžiūrėti; sniegas taip smulkiai 
krito, kad jis tik arti apžvelgdamas praeinančius galėjo 
patėmyti, ar Ona dar nepraėjo pro jį.

(Bus daugiau)

Literatūros Draugijos 
Reikalai 

I

t

PROTOKOLAS

taip gerai, kaip reiktų jis matyt. 1 Todėl visų narių pareiga at- 
Todėl raginame visus Conn, valst. Į „„VH ir dalvvnuti susirinkime, 
draugus stengtis pravesti nors pa
baigą vajaus. Sykiu siūlom “Lais
vės” vajų pratęsti iki gruod. 15 d.

IV. Kadangi reiškiasi mintis šau
kti platų lietuvių moterų suvažiavi
mą prie Lietuvių Dienos Pasaulinės 
Parodos, mes matome reikalingu su
šaukti tokį suvažiavimą, kuriam mes 
.nuskyrėm specialę komisiją prigel- 
bėti tokios konferencijos pravedi- 
mui.

Tuo sykiu užginame Naujosios 
Anglijos moterų suvažiavimą ir į 

pasižadame pasiųsti delegates.
P. Bokas,
J. žemaitis,

v V. J. Valaitis.

ji

Montreal, Canada

. dirbdavo iki vėlyvos nakties, kad parengti maisto, nes 
per šventes abelnai daug jo suvartoja. Marė, Elzbieta ir 
Ona, kaipo dalys tų mašinų, kurias jos prižiūrėdavo, 
pradėjo dirbti po penkioliką ir šešiolika valandų kas 
dieną. Niekas neklausė, kaip tas joms patinka; jeigu 
daug darbo būdavo, tai jos turėdavo jį atlikti, jei norėjo 
savo vietose užsilaikyti, o be to, juk tai prisideda prie 
jų uždarbio, taigi jos vilko savo sunkenybę, kiek pajėg- 
damos. Jos pradėdavo darbą kasdien septintą valandą 
ryto, užkąsdavo per pietus, o paskui dirbdavo iki dešim
tos arba ^įenuoliktos nakties, neturėdavo nei ko nei kada 
į burną įsidėti. Jurgis norėdavo laukti jų, padėti pareiti 
namon naktį, bet jos negalėdavo nei mislyti apie tai; 
trąšų dirbtuvė nedirbdavo viršlaikio, o arti nebuvo jo
kios vietos, kur būtų galima palaukti, ne bent kurioj 
karčiamų. Kiekviena iš jų, būdavo, nusvyruoja į kampą, 
kur visos susieidavo, arba jeigu kuri rasdavo kitas jau 
nuėjusias, tai eidavo važiuoti, bet ten turėdavo ir labai

> , laikytis^ kad neužmigti. Kada pasiekdavo namus, visados 
• jausdavosi per daug nutįsusios, nesinorėjo nei vakarie

niauti, arba nusirengti: jos puldavo į lovas su eevery- 
kais ir su visakuom ir gulėdavo, kaip kaladės iki ryto. 
Jeigu jos pamigtų, tai, gali būti, netektų vietų, o jei 
laikysis, kiek galėdamos, tai per žiemą turės maisto ir 

K anglies užtenkamai.
Dieną ar dvi prieš Padėkavonės Dieną pradėjo snigti. 

Prasidėjo po pietų, ir vakare jau buvo du coliu prisnigę. 
Jurgis bandė palaukti moterų, bet įėjęs į karčiąmą apsi
šilti, išsitraukė porą ir, išėjęs laukan, nusiskubino na
mon, norėdamas pabėgti nuo šmėklos; namie jis prigulė, 
jų palaukti, na, žinoma, tuojau ir užmigo. Kada jis 
pravėrė akis, jį lyg ir slogutis buvo užgulęs, pamatė, kad 
Elzbieta purto jį verkdama. Iš pradžių jis negalėjo su- 

r ' prasti, ką ji sako—Ona neparėjo namon. Koks jau lai
kas? jis paklausė. Buvo rytas—laikas keltis. Ona tą nak- 

I tį namie nebuvo. O šaltis gana aštrus ir ant žemės apie 
J pėda sniego.

Jurgis pašoko. Marė verkė, nusigandusi, vaikai taip 
pat verkšleno, matydami, kad namuose kas nors negerai, 

^,ę».Stanislo vėlia ir gana smarkiai, nes matydamas sniegą, 
' " negalėjo nurimti. Jurgiui reikėjo tik čevėrykąis apsiauti 

švarku apsivilkti, nes gulėjo apsivilkęs, ir į puąę 
Jninutos jau buvo gatvėj. Išėjęs, susiprato vienok, kad 

K4iėra ko.skubintis, nes visai nežinojo, kur eiti. Dar vis 
bUvo tamsu, kaip ir vidurnaktį ir vis dar snigo; aplinkui

L #
&

ALDLD III Apskričio Metines Kon
ferencijos, Įvykusios Lapkričio 13 d., 

1938 m., Laisvės Choro Svetainėj, 
57 Park St., Hartford, Conn.

Konferenciją atidarė apskričio or
ganizatorė O. Visockienė, 11:15 vai. 
ryto. Paskirta mandatų komisija iš 
dviejų: K. Vilkas ir J. Žemaitis.

Mandatus tvarkant, pakviesta pa
kalbėti P. Bokas, V. T. Yokimas ir 
J. J. Mockaitis.

Mandatų komisija 
atstovaujamos yra 5 
Waterbury 26 kp. 3 

I Britain 27 kp. 2 atstovai, Bridgeport 
63 kp. 2 atstovai, Hartford 68 kp. 
6 atstovai ir Manchester 80 kp. 1 
atstovas. Viso 14 atstovų. Nepribuvo 
3 atstovai. 3 Apskričio komiteto na
riams suteiktas sprendžiamas balsas 
— sudaro 17 balsų.

Konferencijos pirmininke išrinkta 
O. Visockienė, pirm, pagalbininku J. 
Kazlauskas, rast. J. J. Mockaitis, re
zoliucijų ir finansų komisija: J. Že
maitis, V. J. Valaitis ir P. Bokas. 

, Korespondentas — F. Petrušiūnas. 
| Skaitytas pereitos konferencijos,

i tokolas ir priimtas. Taipgi vieno ap
skričio komiteto posėdžio ir vieno 
bendro apskričių leomitetų posėdžio 
protokolai priimta, kaip skaityta.

FRaportai apskričio komiteto:
Organizatorė O. Visockienė parei

škė padėką vardu apskričio komite
to už nuoširdų rėmimą spaudos iš
važiavimo, buvusio Hartford, Conn. 
Pranešė, kad Sukackienės maršrutas 
paliktas šiam sezonui, ir apie įvyku
sius J. Bondžinskaitės ir kanadiečio 
M. Guobos maršrutus.

Sekretorius V. J. Valaitis pateikė 
raštišką platų, smulkmenišką rapor
tą: kad apskritys turi 12 L. L. D. 
kuopų su 257 nariais, kad per šį me
tą gauta 29 nauji nariai, kad įvai
rių parengimų kuopos turėjo 36 ir 
kuopų ižduose randasi turto $152, 
kad išaukauta per kuopas įvairiems 
tikslams $152.50 ir tt.

Finansų raštininkė Šilkienė prida
vė raštišką raportą ir knygas, kad 
apskričio ižde turi būti turto $84.17. 
Iždininkė Giraitienė išduodama ra
portą pareiškė, kad priėmus nuo ap
skričių pikniko komisijos, laike Dai
nų Dienos, mūsų dalį pelno $88.48, 
ir padavus savo žmogui. Vėliaus kas 
nors ištraukė, su jo pinigais ir do
kumentais ir šią sumą. Konferenci
ja, išklausius šio paaiškinimo, nutarė 
25% tos sumos dovanoti, tai yra, 
skaityti tik $66.36, kaipo apskričio 
pelną.

Skaityta-laiškas S. Sasrios reikale 
šaukimo visuotino moterų suvažiavi
mo. Antras laiškas nuo Sukackienės 
reikalu Naujosios Anglijos Moterų 
Suvažiavimo, gruodžio 11, 1938 m., 
Boston, Mass.

Plačiai apkalbėta ir nutarta iš
rinkti 3 moteris į moterų komitetą. 
Išrinkta: O. Visockienė, O. Girai
tienė ir D. Kazlovienė. Šios draugės 
turės teisę siųsti 2 delegates į Bos
tono suvažiavimą apskričio lėšomis.
•* Išvažiavimų Komisijos raportavo 
pasekmes.
Apskričių išvažiavimas davė

pelno
Spaudos piknikas davė pelno 
Dainų Dienos pelnas 
Naktinis Laisvės piknikas

Waterbury..

pranešė, kad 
LLD kuopos: 
atstovai, New

$176.96
$411.80
$246.00

$194.00

Viso' šios vasaros parengimai \ ‘ 
davė . • ' -v $1,028.76

• Pertrauka 1 vai. -dėl• pietų. ' •
Arttra sesija - atidaryta 2:30 vai.

dieną. ■. . \ •
Seka abelnos1 diskusijos. Kalyba

lovienė, Jocis, Kazlauskas, Valaitis 
ir kiti. Įnešimas pakeltus diskusijose 
klausimus palikti Rezoliucijų Komi
sijai pritaikyti prie rezoliucijų.

Literatūros reikalu pakeltas klau
simas, kad LLD leistų knygas, mo
kinančias amatų. Po apkalbėjimo 
palikta po senovei.

Nutarta ateinančią vasarą rengti 
3 išvažiavimus apskričių naudai: 
birželyj — New Haven; Dainų Die
ną rugpjūtyj — Waterbury; Spau
dos naudai rugsėjyj — Hartford.

Išrinkta apskričio komitetas 
1938-39 metams: V. J. Valaitis, J. 
J. Mockaitis, O. Giraitienė, J. Kaz
lauskas ir O. Visockienė. Alternatai: 
P. Giraitis, J. Žemaitis, K. Vilkas ir 
B. Muleranka,

Sekanti konferencija nutarta šau
kti kitą metą spalių men., Bridge- 
pprt, Conn.

Rezoliucijų Komisija pateikė rezo- 
liuciją-4 punktų: I. Už nuėmimą em
bargo nuo Ispanijos demokratinės 
valdžios ir už uždėjimą embargo ag
resorių šalims; taipgi boikotuoti ag
resorių šalių išdirbinius. II. Pasmar- 
kinimą LLD sėkmingo vajaus. III. 
“Laisvės” vajaus sustiprinimo ir 
pratęsimo iki 15 d. gruodžio. IV. Už
ginanti šaukimą moterų suvažiavi
mo.

Finansų Komisija pranešė, kad 
ižde buvo $84.17, duoklių nuo kuopų 
$7.50, pikniko pelnas $66.36;

Viso suma susidaro $158.03'
Išmokėjimai: ALDLD suvažia

vimo sveikinimas ♦
Už Apskr. Kom. posėdį 

New Britaine, Conn.
J. Bondžinskaitės prakalbų 

maršruto išlaidos
Sekretoriaus Valaičio išlaidos 7.84
2 Apskr. narių kelionė

Pluoštelis žinių.
Pastaruoju laiku į Montrealą 

iš Lietuvos atvyko keletas mer
ginų, kurios buvo vaikinų kvie
čiamos dėl apsivedimo.

Visos jau sukūrė šeimyniškus 
žydinius — apsivedė. Su neku
rtomis pasikalbėjęs, gavau su
prasti, kad jaunavedės apie 
Kanadą daug gražiau įsivaizdi
no, negu atvykusios patyrė. Kai 
kurios su savo draugais pradėjo 
gražiai darbuotis progresyviš- 
kam judėjime.

Gero pasisekimo jums, jau
navedžiai, visame kame.

Linksma, kad Montrealo lie
tuvių, ypatingai progresyvių, 
skaičius didėja.

* * *
Mūsų organizacijų gera bu- 

davotoja, ypatingai spaudos 
platintoja, draugė V. Balčiū
naite, šiomis dienomis apsivedė 
su V. Tarvydu. Linkėtina, kad 
dr-gė ir savo gyvenimo draugą 
įtrauktų į organizuotą, taikų ir 
darbštų lietuvių būrį.

Linkiu jums, jaunavedžiai, 
laimingai irtis per gyvenimo 
okeano bangas.*

* * *
Montrealo miestą ir jo apie- 

linkes tik šiomis dienomis ap
dengė plona sniego antklode. 
Iki šiol buvo gražu ir nešalta. 
Tai gera gamtos “dovana,” 
ypatingai beturčiams, .kuriems 
stokuoja šiltų 
ro.

aprėdalų ir ku-

* *
besivingiuojantis

kiekvienais

5.00

.50

12:15

2.00

$26.49
$131.54

Viso išmokėta
Suma atlieka
Konferencija nutarė paaukauti

Ag. Fondui 15.00
Šilkienes auka 50c, paaukauta

Agitacijos Fondui
Ispanijos demokratijos 

jam
Dar viena auka

.50 
kovoto-

10.00 
5.00

$30.50
$101.54

Viso išaukauta 
Atlieka apskričio ižde 
Prie užbaigos tarė keletą žodžių 

V. J. Valaitis, F.' Petrušiunas ir 
pirm. O. Visockienė uždarė konfe
renciją 5:30 vai. vakare.

Pirmininke O. Visockienė, 
Raštininkas J. J. Mockaitis.

Rezoliucijos Abclnais Dienos 
Reikalais.

I. Kadangi fašizmas-imperializmas 
siekiasi teroro būdu sunaikinti tau
tų mažumas ir pavergti silpnesnes 
valstybes. Tą matant demokratiniai 
žmonės negali pakęsti.

Todėl mes reikalaujame Amerikos 
vyriausybės, kad nuimtų drausmę 
nuo pirkimo gynimosi reikmenų Is
panijos demokratinei valdžiai. Tuo 
sykiu uždrausti pirkti karinių reik
menų Vokietijai, Italijai ir Japoni
jai, kurios 'yra ^fašizmo ugdytojos— 
barbarizmo vykdytojos.

Vokietijos nazių paskutinis bai
siausias paskelbtas barbarizmas 
prieš žydus, katalikus ir komunis
tus. Protestuojame prieš tai ir ragi
name visus demokratinio nusistaty
mo žmones boikotą paskelbti Vokie
tijos ir Japonijos prekėms.

,11. Kadangi1 artinasLLU 
.tad,
rengtis į smarkų/ darną. ■ Tuo,^yĮęm 
stengtis palaikyti kuopose ir senus 
narius.' •'

. Llintant fašizmui, juo labiau esam 
priversti plėsti darbininkišką lite
ratūrą • ALDLD Iii 'Apskričio ribose. 

Mockaitis, Yokimas, Giraitis, Kaz- ’’ III. “Laisves” vajus nepravestas

Bazaras Bus Keturias Dienas
Vasario 10,11,12,13 February

Siųsdami bazarui daiktus adresuokite:

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugam*

“LAISVĖS” BAZARAS

• “Laisvės” reikalas yra visos Amerikos lietuvių reikalas.
• Tad ir bazaras yra dalykas, kuriuom privalo rūpintis visa
• Amerika. Kiekvienas miestas privalo ką nors duoti baza- •
• rui, kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turėtų daiktais ar pini-
e gaiš prisidėti prie bazaro.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

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

• “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
• 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. •

3

T* •v/ .’/t

vykti ir dalyvauti susirinkime.
* * *

Počiančialio distrikte ant 
Centre g-vės Ukrainai parapi- 
jonys statosi naują bažnyčią ir 
svetainę. Montreale ukrainų 
randasi pusėtinai daug ir jie 
gražiai organizuoti į progresy- 
viškas organizacijas, tad nebū-

*
Ęer miestą 

Lachine kanalas 
metais į savo gelmes pasiima
po keletą žmonių gyvybių. Mat, 
vietomis kelias vingiuojasi visai 
kanąlo krantu. Neatsargūs au
tomobilių vairuotojai besisku
bindami, pasijunta, kad jau 
kanale.

Kelios savaitės atgal, ketu
rios moterys su automobiliu pa
skendo. O šiomis dienomis tū
las apdraudos kompanijos agen
tas irgi su automobiliu įpuolęs 
neteko savo gyvybės. Vėliau, 
automobiliai ir lavonai ištrau
kiami. Už tai kalti ir miesto ga- 
spadoriai, kad reikalingose vie
tose neapsaugo kanalo krantų.

* * *
Besiartinant metinėms šven

tėms, būdavo daugelis versli
ninkų įvairių prekių, ypatingai 
vaikams žaislų ir atviručių, pa
sveikinti su šventėmis, par
traukia iš Vokietijos. Naziai 
beteriodami žydų tautą, nuo 
daugelio verslininkų užsitraukė 
rūstybę: jie atsisako iš Vokieti
jos prekes importuoti, o pasi
tenkina vietinėmis, arba impor
tuoja iš demokratiškesnių kra- 
šaų.

Lietuviai pirkdami panašias 
prekes, irgi turime apsižiūrėti, 
kad nebūtų gamintos Vokieti
joj, Japonijoj ir Italijoj.

Parodykime pasauliui, kad ir 
mes nekenčiame žmogžudžių ir 
teroristų.

* * *
men. 11 d. įvyks 

Lietuvių Sūnų ir
Gruodžio

Montrealo
Dukterų Dr-jos mėnesinis narių 
susirinkimas, kuriame bus no
minuojami kandidatai sekan
tiems metams į valdybą. ši 
valdyba gana gerai darbavosi, 
bet teko išgirsti, kad kai kurie

Trečiadienis, gruod. 7, 1938

čiau tikėjęs, kad daugelis ran
dasi ir tokių, kuriems rūpi baž
nyčios.

Vargas progresyviams, kurie 
netik nuosavų negali įsigyti, 
bet ir išnuomuotas patalpas re
akcija uždarinėja.

A. Eglaitis.

J Draugas Alfonsas Bagdonas pirmas pasirodė su -dova-
• na bazarui. Jis savo rankom padarė gražų karinį laivą, •
• užvardijo jį Giedrys, vardu sušaudyto Lietuvos darbinin- • 
e kų vado, laike Smetonos-Voldemaro smurtu užgrobimo e
• valdžios Lietuvoje. Kiti “Laisvės” patriotai turėtų pa-®
• sekti draugą Bagdoną, nesivėlinti su dovanom bazarui.

j Vietos ir impor- 
: tuotos degtines ir 
5 vynai, geriausių 
i bravorų alus ir 
| Elius. Kada būsi-
> te Brooklyne, už- 
5 eikite susipažinti.

Š. 51
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Heller’s Liquor Store
387 Broadway , Brooklyn, N. Y.

Speciališkas Išpardavimas Importuotu Degtinių, 
Vynų ir Konjakų

Fraenkel Club 4 metų senumo
Rye Whisky $1.75— One-Fifth Bottle

Importuota iš čechoslovakijos

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

Antrašas: 387 Broadway
arti Hooper St., jojimas prie Howes St. stoties

5 Užsakymai telefonu 
greitai atliekami Telefonas Stagg 2-8021

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodation*.

75c

Turkish Room, Russian . 
Swimming Pool, Fresh

Managed by
TEITELBAUM

Kad-užtikrinus Dr-jos. bųjoji-, 
mą — egzistavimą ir, ‘ ateityj; 
reikalinga į - vaidybą išrinkti 
tinkamus asmenis.

> LADIES’ DAYS \
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. tn. After 11 p. m. for gent*

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

Sun. all day and night

y*
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LAISVA

Moterų Skyriaus Dalis

t

WORCESTER, MASS.
Interesingas LLD Moterų Kuo

pos Susirinkimas
Lietuvių Literatūros Draugi

jos moterų kuopos susirinki
mas, įvykęs lapkričio 14 d., bu
vo žymiai skirtingas ir įdomus. 
Pora metų atgal, mūsų susirin
kimuose buvo įvesta paprotys 
užbaigti su programėle bei už
kandžiais. Tas buvo vykinama 
per tūlą laiką ir duodavo na
rėm, apart bizniškų reikalų, 
tam tikrą pasilinksminimą. Bet 
pastaraisiais laikais šis planas 
buvo miręs, nežinau, ar iš prie
žasties nepaisymo, ar per dau
gumą susidėjusių organizaci
nių darbų-reikalų, kurie pada
rydavo susirinkimus gana il
gais ir nelikdavo laiko niekam 
kitam. Tas per laiką išgyven
dino ir patį tarimą. Pradžioj 
šių metų buvo vėl pakeltas 
klausimas trumpinimo susi
rinkimų ir pradėjimo lavini
mosi bei specialių planų, kurių 
pora jau įvyko.

Mano atydą ypatingai at
kreipė pastarasis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo jauna profe
sionalė lietuvaitė Sofija But- 
kiavičiūtė.

Panelė Butkiavičiūtė yra vy
riausia maisto sudėties tvarky
toja (dietitian) ir slaugių mo
kytoja toj šakoj Worcester io 
miesto didžiojoj ligoninėj. Ap
art to, p-lė Butkiavičiūtė pla
čiai veikia profesionalių mote
rų organizacijose, ypatingai 
Namų Ekonomijos Lygoj, ku
rios jinai yra pirmininke, ir 
praėjusią vasarą dalyvavo ša
lies Ekonolnisčių Lygos suva
žiavime.

Visų pirma mane ir, manau, 
kitas susirinkime buvusias So
fija nustebino savo gražiu ir 
gana lanksčiu lietuvių kalbos 
vartojimu. Nors, padarius įva
dą, platų ir svarbų paaiškini
mą apie Namų Ekon. Lygos 
darbuotę, jos tikslą, ir taisyk
les jos tvarkymosi pateikė an
glų kalboj, kas jai buvo daug 
lengviau atlikti, bet pradžioj 
jos lengvas lietuvių kalbos var
tojimas liudija, kad galėjo vi
są pranešimą - prakalbą pasa
kyti lietuviškai. Sužymėti visus 
jos paliestus klausimus ir me
džiagą bei informacijas užim
tų daug vietos. Tik pasakysiu, 
kad man buvo nepaprastai 
svarbu išklausyti jaunos lietu
vaitės patyrimus kitataučių 
moterų tarpe ir susipažinti su 
ja. Manau, kad Sofija Butkia

vičiūtė aplankys mus ir toliau.
Teko nugirsti, kad ateinan

čiame moterų kuopos susirinki
me komisija turi irgi gerą pro
gramą. Kadangi sekantis susi
rinkimas, gruodžio 12-tą, yra 
metinis, ir daugiau reikalų teks 
atlikti, tai visos narės susirin
kit anksti, kad būt galima pra
dėt susirinkimą laiku ir už
baigti anksti. Tas duos daugiau 
laiko programinei daliai.

Aldietė.,

SO. BOSTON, MASS.
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Nutarėm surengti bankietą 
Naujų Metų vakare Ispanijos 
naudai ir leisti ant išlaimėji- 
mo kalakutą paramai kovoju
sio Ispanijoj Už demokratiją 
drg. Gasparo.

Pasirinkom naują dieną su
sirinkimams. Dabar jie įvyks 
kiekvieno mėnesio trečią ket
virtadienį. Sekantis susirinki
mas įvyks sausio (Jan.) 19 d., 
.7:30 v. vakaro, 376 Broadway.

Serga Dr-gė Kaliošiene
Draugės pranešė, kad po 

rimtos operacijos d. Kaliošie- 
nė ką tik sugrįžus iš ligoninės. 
Dabar randasi savo namuose, 
51 Richfield St., Dorchester, 
Mass. Draugės, katros galite, 
atlankykite ją.

Veliju ,d. Kaliošienei greitai 
pasveikti.

Kores-tė.

rado sau tinkamą vaikiną, V. 
Rimkų, už kurio ištekėjo. Ap
sivedė laisvai. Tuomet, prie 
dirbtuvės darbo, prisidėjo ir 
namų darbas.

Vėliau, susilaukus šeimynė
lės, turėjo būt namie, žiūrėt 
šeimos. Daugelis čia augusių 
myli skaityt visokius mažos 
vertės žurnalus. Ona to visiš
kai nepaisė—ji skaitė tokius 
laikraščius ar žurnalus, kurie 
buvo darbininkiško pobūdžio; 
ji mažai kalbėjo, bet daug mąs
tė.

Taip pat Ona skaitė “Lais
vę” ir LDS organą “Tiesą”. Ji 
priklausė prie LDS 66-tos kuo
pos ir joj darbavosi, buvo fi
nansų sekretore per šešis me
tus. Už tai kuopos visi -nariai 
atidavė paskutinį patarnavimą 
ko geriausį ir nupirko gražių 
raudonų rožių vainiką.

Onos gyvybė užgeso vos su
laukus 24 metų, spalių 27, po 
10 dienų sunkios ligos; palai
dota laisvai spalių 30-tą, Mies
to Kapinėse. Liko liūdėsyj jos 
mylimas ir mylintis draugas V. 
Rimkus, 7 metų sūnelis Vik
toras ir 3 metų dukrelė ' Bar
butė, taipgi motina, trys bro
liai ir dvi seserys; visi Hudso- 
ne.‘

Ilsėkis, brangi drauge! Dar 
nelaiku atsigulė šios šalies 
šaltoj žemelėj, palikdama savo 
jauną šeimynėlę.

Jūjų Draugas.

tysim labai žingeidų paveikslą 
ir tuom pačiu sykiu paremsim 
darbininkišką spaudą.

Aš Būsiu.

Hudson, Mass.
Šiame skyriuje jau buvo ra

šyta, tačiau dar keletą žodžių 
norisi priminti apie velionės 
Onos Tamulevičiūtės - Rimkie
nės gyvenimą ir mirtį.

Ona Rimkiene
Ona buvo neturtingų tėvų ir 

viena iš vyriausių šeimoj. Bai- 
gu*š pradinę mokyklą, gavo 
darbą ir dirbo dirbtuvėj. Kaip 
visos kitos, taip ir Ona, susi-

Sugrįžo Drąsuole
Aukšta, laibutė, geltonplau

kė, tikra gražuolė Evelyn 
Jį '’Rahman praeitą šeštadienį su

grįžo iš lojalistų valdomos Is
panijos. Jinai metus su puse 
per kalnus ir slėnis, karo lau
kuose, vairavo Amerikiečių 

a Medikalio Skyriaus sunkveži- 
mį (troką) virš trijų tonų. 
Per tą laikotarpį Evelyn daug 
sužeistų aptarnavo, daugeliui 
maisto ir medikamerftų prista- 

; • tė; tai vienintelė amerikietė 
moteris tokį pavojingą darbą 
buvo pasiėmus ant savo pečių.

Pasikalbėjime su reporte
riais apie savo patyrimus karo 
fronte, Evelyn daug ką netu
rėjo pasakyti: daugelyje at- 

* vejų jinai buvo pašaukta nu
vežti įvairius karo viršinin- 

, kus į paskirtas vietas; kartą
jai įsakė per naktį nuvežti 
medikamentų iš ^Valencijos į 

! Saelices, 160 mylių atstumo.
1 Kelionė buvo per kalnus, jai

nevisai žinomas vietas, ir prie
šo pasieniu, bet ji tai sėkmin
gai atliko.

Vienoje jos ekspedicijų, 
L pusė šešių ryte, privažiavus 

stotį, viršininkas jai įsakė pa- 
5 laukti kelias valandas, kol bus 

iSftkymas ką toliau daryti. 
Viršininkas Evelynai pastebė-

■F
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jo, kad netoliese randasi gra
žus, pilnas vaismedžių sodas, 
bet stropiai fašistų" saugoja
mas. Prisiminus skanius vai
sius, Evelyna, kaip ir Rojaus 
Jieva, neiškentė jų neparaga
vus ir, viršininkui prasišalinus, 
nuvažiavo jų pasiskinti. Be
valgant skanumynus, pastebė
jo fašistų orlaivį.. Slėptis ne
buvo kur, jos trokas buvo or
laiviui cielius; Evelyna nu
sprendė bėgti su savo troku. 
Aplink lygumos, nei medžių, 
nei trobesio’, kas ją būtų kiek 
pridengę; bėgdama turėjo tik 
vieną vaizdą—kaip ji viena 
gulės laukuose, jeigu bomba 
pataikys į jos troką. Pavyko 
pabėgti.

Su Evelyna kartu sugrįžo 
amerikietė slaugė Ruth Davi- 
dow. Abi merginos pažymė
jo, kad jos grįžo iš lojalistų 
Ispanijos, nes lojalistų valdžia 
nusprendė paliuosuoti visus 
svetimšalius. Valdžia, sako 
merginos, turi užtektinai ka
riaujančių žmonių, tik aniems 
labai trūksta“ karui medžia
gos, medikamentų ir maisto. 
Ypatingai jiems trūksta cu
kraus ir saldainių.

. Skruzde.

Philadelphia, Pa.
Svarbūs Pranešimai

Svarbi protesto demonstraci
ja prieš taksų uždėjimą ant tų 
darbininkų, kurie uždirba pen
ktus dolerius dienai, įvyks 8 d. 
gruodžio, ketvirtadienį, 2 vai. 
po pietų, ant 13' ir Thompson, 
o nuo ten maršuos iki miesto 
rotužės.

“Daily Worker” Bazaras 
įvyks 9-10-11 dienomis gruo
džio, New Gerrick Hali, 507 S. 
8th St. Įžanga 40c už visus tris 
vakarus.

Penktadienį, 9 dieną gruo
džio, pradžia 7 vai. vakare. 10 
dieną gruod., pradžia 2 vai. po 
pietų iki vėlai naktį. 11 dieną 
— nuo 2 vai. iki vėlai.

Bus gražus koncertas per vi
sus tris vakarus. Jį pildys įvai
rių tautų menininkai. Bus ir 
mūs Lyros Choro oktetas.

Kviečia Komitetas.

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes Barre ir Apylinkės 

Lietuvių Žiniai
Gruodžio 13-tą dieną bus ro

domas labai žingeidus paveiks
las iš Sovietų Sąjungos po var
du “Mes iš Kronštadto,” žemu
tinėje dalyj Wilkes Barre, 
Buttonwood Theatre, ant Rut
ter St. Pradžia antrą valandą 
dieną.

Šiam paveiksle ‘ pilniausiai 
bus parodoma dienos buvu
sios revoliucijos, kur tūkstan
čiai raudonųjų jūreivių ir ka
reivių gynė Raudonąjį Petro
gradą nuo baltagvardiečių užė
mimo, kur generolas Judeni
čius su didžiausiomis balta
gvardiečių jėgomis norėjo pa
skandinti raudonųjų jūreivių, 
kareivių ir darbininkų kovas 
už įsteigimą kareivių, jūreivių 
ir darbininkų valdžios, šiame 
paveiksle bus matoma daugybė 
šarvuotlaivių iš Baltiko ir 
Juodųjų Jūrų su tūkstančiais 
jūreivių, kurie kovojo su di
džiausiu pasiryžimu už perver
smą. z

Šis paveikslas “Mes iš Kron- 
štadto” ėmė pagamint net tris 
metus if daugumas Amerikos 
didlapių pripažino vienu iš ge
riausių. Todėl vietos ir apielin- 
kės lietuviai pasinaudokit pro
ga pamatyti šį kalbantį judį, 
kad/nereiktų gailėtis, nes to
kios progos nevisuomet pasi
taiko.

Pelnas nuo šio paveikslo ski
riamas dėl darbininkiškos 
spaudos. Mes atsilankę pama-

*

Binghamton, N. Y.
Gimtadienio “Party” ir Aukos 
Lietuvos Politiniam Kaliniam

Draugų J. K. Vaįčikauskų 
(gėlininkų) sūnaus Brian gim
tadienio “party” atsibuvo lap
kričio 19, 1938, jų namuose.

Dalyvavo gražus būrys sve
čių, viso 36 ypatos. Brainie ga
vo daug gražių dovanų, taipgi 
ir pinigais. O draugai Vaiči- 
kauskai viešnias ir svečius vai
šino gardžiais valgiais ir gėri
mais.

Taip sakant, mes visi turė
jome “goodtime.’’ Nepamiršo- 
me mūsų brolių ir seselių Lie
tuvoje, kurie yra kankinami 
žiauraus fašizmo. Drg. J. Ki- 
reilis paprašė, kad mes paau
kotume, po kiek išgalim, dėl 
viršminėto tikslo. Mes su 
drauge M. žvirbliene surinko
me iš šių draugių ir draugų se
kamai :

Po $1: J. K. Vaičekauskai, 
A. Klimas, Mrs. A. Tomiška; 
J. A. Kireiliai 75c; A. N. Yudi- 
kevičiai 50c; M. žverblienė 
35c; po 25c: J. A. Kaminskas, 
V. Balionis, A. Baranauskienė, 
H. žukienė, H. Žukaitė, L. Tva- 
rijonas, J. Gabužis, A. Že
maitienė, II. Blinkevičienė, A. 
Tvarijonienė, M. Bekerienė, 
P. Sheley. Viso $7.60.

Varde Lietuvos politinių ka
linių tariame didelį dėkui vi
siems aukavusiems, e

A. Žemaitiene.

svetainėj, 29 Endicott St. Pradžia 
6:30 v. v. Suvienytų Draugijų va
karienės visuomet būna pirmos kla
sės. Prie dabartinės, 11 d. gruodžio, 
irgi rengiamasi su atyda maisto 
gerume ir prirengta specialė graži 
mužikalė programa. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — W. S. D. Kom.

(286-288)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruod. 11 d. Ant. Apo- 
niko name, 411 E. Pine St. Pradžia 
2 vai. po pietų. Visi nariai dalyvau
kite šiame susirinikme, nes turim 
svarbių reikalų, kurie reiks šiame 
susirinkime atlikti. Nepamirškite 
užsimokėti šių metų duokles. — B. 
Valukas, sekr. (286-287)

nininkas Ignas Kubiliūnas iš So. 
Bostono. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti šiame koncerte. Po kon
certo bus šokiai. įžanga 35c.

(286-287)

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 11 d., 2 vai. po pietų, Ba- 
kanausko Svct. Visi kp. nariai būti
nai susirinkite laiku. Siame susirin
kime aptarsime kaip geriausiai pri
sirengti naujų metų pasitikti vaka
ruškose. — Valdyba. (286-288)

DETROIT, MICH.
Bus rodomi įdomūs paveikslai iš 

Ispanijos ir Sovietų Sąjungos, sek
madienį, 11 d. gruod., Draugijų 
Svet.', 4097 Porter St., 8 v. v. Įžan
ga tik 20c asmeniui. Prašome visų 
skaitlingai dalyvauti, pamatyti- šiuos 
paveikslus. —■ Kom. (286-288)

HARTFORD, CONN.
Ketvirtadienį, 8 d. gruodžio, Lai

svės Choro Svet., 57 Park St. įvyks 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos metinis susirinkimas. Bus ren
kama valdyba 1939 m. Visi nariai 
dalyvaukite, kurie nedalyvaus, tu
rės pasimokėti pabaudą. — Rašt. J. 
Kazlauskas. (286-287)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svet., 134 W. Mar-

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro metinis susirinkimas 

įvyks 11 d. gruodžio, 8 vai. vakaro, 
Liet. Svet., ant antrų lubų, 853 Hol
lins St. Gerbiami dainininkai-kės, 
malonėkite visi pribūti į susirinki
mą, nes yra dau£ svarbių reikalų 
aptarti. Bus renkama nauja choro 
valdyba 1939 metams. (286-287)

$2.25;

M.

I

ROUND 
TRIP

Kitos Ekskursijos Gruodžio 
Asbury Park, N. J., Ix>ng 
N. J ‘ “ .......
Pa.,
Bright, N. J., Union ’Beach, 
Lakewood, N. J.. Keansburg, 
Freehold, N. J., Toms River, 

Barnegat, N. J.

i. r o A n

ONE DAY
OUTINGS

M85 I 
^40 j

ALLENTOWN 
MAUCH CHUNK

NEDELIOJ, GRUOD. 114? 
Kelionė ; ’fcaston, $1.50; 
Bethlehem, $1.75; Allen
town, $1.85; Northampton, 
$1.95; Treichler, $2.05; 
Walnutport, $2.15; Palmer
ton, $2.20; Bowmanstown, 
Ixihighton, $2.35; Mauch Chunk, $2.40, 
Lv. New York, W. 23rd St.: 8.45 
A. M.; ĮJberty St.: 9.00 A.

____ . Branch,
Ix'wisbuig, Pa., Williamsport, 

Atlantic Highlands, N. J„ Sea-
' “ ' N

N
N

Dėl tolimesnių informacijų ar dėl ne
nustatyto traukiniams laiko aukočiau, 

tarkitės su bilietų agentais ar 
telcfonuoklte BArclay 7-9670

ket St. Pageidaujama susirinkt ant 
laiko, nes pagal sutarimą po susi
rinkimui bus skaitoma paskaita, 
apie širdies veikimą. Kviečiami ir 
ne nariai atsilankyti. Paskaita pra
sidės apie 3:30 vai. po pietų.—Org.

, F. M. 1. (286-288)

HUDSON,, MASS.
LDS 66 kp, susirinkimas įvyks 

gruodžio 11 d., 3 vai. po pietų, H. 
L, Piliečių Kliubo Svet. Visi nariai 
turite dalyvauti, nes bus renkama 
kuopos valdyba. Taipgi atsiveskite 
savo pažįstamus prisirašyti prie L 
DS. — Jaskcvičius, Org. (286-288)

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 11 d. Darbi
ninkų Kliubo Kambaryje, 338 Cen
tral St. Pradžia 5 vai. vakaro. Visi 
nariai turi šiame susirinkime daly
vauti. Bus naujos valdybos rinki
mas, kiekvienas turėtų užsimokėti 
duokles iki naujų metų. — S. Pau- 
lenka. (286-288)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, Sweet’s Hali. Malonėkite 
visi nariai dalyvaut šiame susirinki
me, nes bus renkama nauja valdy
ba ateinantiems metams. Taip pat 
malonėkite užsimokėti užvilktas 
duokles už 1938 metus. — Sekr. S. 
Kuzmickas. (286-288)

NEW HAVEN, CONN.
Choras Daina rengia Koncertą 

šokius sykiu su ALDLD 32 kp. sek-
ir

Sckmadicnį, gruodžio 11, įvyksta | madienį, gruodžio 11 d., Liet. Svet., 
Worcesterio Suvienytų Draugijų 243 Front St. Pradžia 2 vai. po pie- 
metinė “turkių” vakarienė nuosavoj tų. Programoj dalyvaus žymus dai-

243 Front St. Pradžia 2 vai. po pie-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir 

Pašalpos Organizacija

Bendras turtas siekia ‘ $2,000,000.00
Apdraudos vertė siekia $7,000,000.00

Susivienijimas nuo susiorganizavimo išmokėjo:
Pomirtinių suviršum $2,000,000.00
Ligoje pašalpų suviršum $1,400,000.00

Susivienijimas turi 375 kuopas, kurios randasi 
visuose didesniuose miestuose. Nariai priimami 

nuo 2 metų iki 60 motų amžiaus.

POMIRTINIŲ SKYRIAI:
$100, $150, $250, $500, $750, $1,000, $1,500, $2,000, 

$2,500, $3,000, $3,500, $4,000, $4,500, $5,000

Apsidrausti galima iki gyvos galvos arba atsiimti 
pinigus po 20 metų.

Ligoje Pašalpos Skyriai: $6, $9, ir $12 savaitėj

Visi nariai gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę” 
dovanai, o SLA išleistas knygas už pusę kainos.

APART apdraudos, Susivienijimas teikia piniginės pa
šalpos našlėms, našlaičiams ir nelaimėje pateku

siems nariams; taipgi teikia moksleiviams sti
pendijas ir atlieka daugybę kitų labda

ringų, patriotinių ir kultūrinių darbų.

Lithuanian Alliance of America
307 WEST 30th STREET NEW YORK, N. Y.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

—,——---------------- j---------------------------------- —

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave. Brooklyn
KALĖDŲ SPECIALAI

14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 dai- 
monto akutėm . . ............................................

Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
nuo ...................................................................

50

17 Kavalką pasidabinimui setas (17 Piece
Dresser Set) ..................................................

ASHLAND . . . Tiny new square style Gruen. Yellow 
gold filled case, 17 jewel Precision movement....$39.75

Išsikinpkite šį skelbimą ir atsineškite, o 
gausite .už jį nuolaidą prie pirkinių.

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius

$£.50

Raštiškos GarantijosAtdara Vakarais

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

' NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiely kviečių, Čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- į 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, ; <
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls. ' 4

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. * 1
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori Ir kalnas. * 1

Varpas Bakery 3642 Stagg Street Brooklyn, N. Y. 11
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New Wko^S^Ziiiios
NoudoUlo lq linimcnlq, kurį jūsų lovai ir levų tcvpi nou* 
dojo nuo 1867 motų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expeller»o su Inkaru ant dėžutės 
pas savo vaistininkq.

ffl PAIN-EXPELIER
TRAPI MARK MG v l.PAt Off

Trečiadienis, gruod. 7, 1938

GRAND CHAIR CORP

Draugai Ruošia Šimtui 
Veteranų Sutiktuves
Ab. Lincoln Brigados Drau

gai ruošia dvigubas sutiktuves 
virš šimtui amerikonų vetera
nų, gynusio demokratiją Ispa
nijoj. Jos bus per du vakarus, 
šio menesio 9-ta ir 10-ta. Pir
mą vakarą, bus sceniška ir 
kabaretiška programa, o seka
mą—šokiai. Programoj judžių 
ir scenos žvaigždės.

Visas pelnas eis apgyvendi
nimui sugrįžusių veteranų. 
Jiems reikia drabužių. Ki
tiems reikia pasilsio ir medi- 
kalės pagelbos, taipgi para
mos, kol gaus darbus. Tiki
masi, kad per du vakaru da
lyvaus bent 10,000 publikos.

Pramogos bus Royal Wind
sor patalpose, 69 W. 66th St. 
Įžanga abiem vakaram $1.25. 
Vienam vakarui, perkant bi
lietą iš anksto, 75 c., prie du
rų—$1.

Prašo Neužmiršt su 
Kalėdų Dovana

Charles Krumbein ir Israel 
Amter, šios valstijos komunis
tų organizacijos sekretorius ir 
pirmininkas, atsišaukė į visus, 
kurie planuos Kalėdų dova
nas, neužmiršti į dovanų ga
vėjų listą įdėti ir Komunistų 
Partiją. Prašoma, kad parti
jos vardas būtų pačiame vir
šuje, ir kad tokiu būdu gautų 
vieną iš pirmiausių ir žymiau
sių dovanų.

Nepartiniai komunistai ir 
partijos rėmėjai, kuriem išga
lima, prašomi partiją paremt 
su dienos alga. Atsišaukime 
sako, kad auka partijai—bus 
dovana visai kenčiančiai žmo
nijai, nes partija juk neturi 
kitų reikalų, kaip pagerini
mą žmonijos būvio.

Sovietų Konstitucijos 
Diena Parodoj

Sovietų Sąjungos pavilione 
Pasaulinėj Parodoj, pereitą 
pirmadienį įvyko iškilmės pa
minėt Sovietų Konstitucijos 
dieną. Iškelta Sovietų vėliava 
su kūju ir pjautuvu. Dalyva
vo veikiantysis Sovietų konsu
las Ivan P. Solodov, Sovietų 
inžinieriai, architektai ir kiti 
darbininkai, kurie čia randasi 
paviliono statybos darbams, 
taipgi vyriausis komisionierius 
Sovietų Parodai Vasily V. Bo-i 
urgman, ir Boris Iofan, kuris! 
pagamino pavilionui planą.

Gruodžio 5-ta Sovietuose 
yra legalė šventė, tą dieną bu
vo priimta staliniška Sovietų 
Konstitucija Aštuntame Visos 
Sąjungos Sovietų Kongrese, 
Maskvoj, 1936 m.

Taisyklės Saugiai 
Važiuotei

Lietus, sniegas, šlapdrabos, 
ledas sudaro pavojų važiuotėje. 
Tas reikalauja didesnio atsar
gumo ir mokėjimo iš vairuoto
jų. Būtinai reikia prisilaikyti 
sekamų taisyklių:

1—Laikyk langą aiškiai per
matomu, nežiūrint kiek tam

Kaip Eina Čekeriy ir 
Šachmatų Turnamentas

Pirmus Lošimus Laimėjo Ba
niulis, Lakys ir Sharkey. Šach

matuose—P. Taras

Pereitą trečiadienį jau pra
sidėjo pirmasis Brooklyno lie
tuvių čekerių turnamentas, 
kurio laimėtojai bus paskelbti 
kaipo viso Brooklyno lietuvių 
čampionai.

Apie 8:30 v. v. vakaro, Pi
liečių Kliube, susirjnko geras 
būrys meistrų : vieni užsiregis
travę lošti už čampionatą, o 
kiti susirinko pasididžiuoti— 
koki geri meistrai jie esą, tik 
nenorį įstoti į turnamentą, o 
dar kiti pamatyti, kaip ge
riausi čekerninkai ir šachma
tininkai lošia.

Yra geras būrys susiregis- 
travusių meistrų, bet dar ne 
visi. Dar listas yra atdaras 
ir bus priimta daugiau regis
tracijų per tūlą laiką. Todėl, 
kurie turite gabumų šitoj 
sporto srityje, tuojau užsire
gistruokite “Laisvės” raštinėj, 
arba Piliečių Kliube, arba pas 
komisijos bile narį. Kurie no
rite susisiekti su komisija, ga
lite paskambinti J. Ormanui, 
Evergreen 7-3529.

Dabar apie lošimus, kurie 
įvyko pereitą trečiadienį.

Pirmutiniai lošėjai, kurie 
susikibo, tai Maikis Daniulis ir 
Jonas Drusys. Jie galėjo loš
ti tris gėmius, bet M. Daniulis 
sukirto J. Drusį pirmuose 
dviejuose, ir dabar Daniulis 
laukia, kol jam atsiras kitas 
oponentas. i

Antrame susikibime, pereito 
trečiadienio vakarą, susikirto 
J. Kliokis su J. Lakiu, čia 
buvo manyta, kad Kliokis pa
sirodys vienu iš geriausių če
kerių meistrų todėl, kad jis 
taipgi gerai lošia ir šachma
tais. Vienok Lakys sukirto 
Kliokį pirmuose dviejuose gė- 
miuose, o lošė trečia tai Klio- 

Į kis atsikirto. Tad laimėtojas 
to seto buvo J. Lakys.

Paskui ėmėsi Kazlauskas su 
Adomu Sharkey (maspethie- 
čiu). Čia tik tik neišėjo ly
giomis. Sharkey laimėjo pir
mą gėmį, antras išėjo lygio
mis (draw), o trečią vėl lai
mėjo Sharkey. Tad du gėmius 
laimėjo maspethietis Sharkey. 
Visi laimėtojai dabar laukia 
savo oponentų.

Dar ne visi registruoti mei
strai buvo susirinkę. Todėl ki
tas lošimas bus laikomas gruo
džio 14 d., Piliečių Kliube, ar
ba jei tas laikas nepatogus, 
tai pagal susitarimą su komi
sija.

Šachmatai
Pirmą setą šachmatų turna- 

mente laimėjo Petras Taras, 
kuris lošė net kelias valandas 
laiko su J. Kliokiu, šachmatų 
lošimas ima daug ilgiau, negu 
čekerių lošimas. Dar kiti lo
šimai dėl šachmatų tumamen- 
to bus laikomi iki taps išrink
tas čampionas. Kurie norite 
dalyvauti turnamente-tai tuo
jau užsiregistruokite. Laimė
tojai gaus gražias dovanas, 
kurios atžymės juos kaipo 
Brooklyno čampionus.

Reporteris.

Darbininkų Mokyklai 
Suėjo 15 Metų

Darbininkų Mokyklai New 
Yorke suėjo 15 metų. Ta svar
bi sukaktis bus apvaikščioja
ma su iškilminga pramoga ki
tą penktadienį, gruodžio 
16-tą. Vakaro rengėjų sąsta
te yra ir Albert Maltz, auto
rius “The Black Pit,” kuris 
kredituoja Darbininkų Moky
klą už savo iškilimą, išsilavi
nimą.

Legionieriai Prieš 
Nazių Terorą

Am. Legiono New Yor.ko Ap
skričio Pild. Komitetas savo 
specialiame susirinkime pas
merkė “nežmonišką, necivili
zuotą ir barbarišką apsiėjimą” 
nazių Vokietijos valdžios su 
žydais, katalikais ir protesto- 
nais.

Majoras Šaukia į 
Protestą

Majoras La Guardia, pasi
piktinęs . persekiojimu žydų, 
katalikų ir protestonų nazių 
Vokietijoj, sugrupavo aplink 
save grupę žymių piliečių su- 
rengt “Piliečių Mitingą prieš 
Persekiojimus.” Mitingas įvyks 
Carnegie Hall, gruodžio 9-tą. 
Patsai majoras pirmininkaus 
mitingui.

Adomas Jezavitas per Jono 
' Valaičio radio; Avižonio

Orkestras Kalėdoms

Girdėjome daug lietuviškos 
plokštelių muzikos iš Lietuvos, 
iš WCNW, Jono Valaičio va
dovaujamos radio programos. 
Dabar iš gautųjų iš Lietuvos 
gaidų, girdėsime ir orkestrus 
grojančius lietuviškas melodi
jas, kokias Lietuvos orkestrai 
dabar Lietuvoj groja, šešta
dienį, gruodžio 10 d., nuo 5:30 
iki 6:15 vai. vakare klausy
kite Adomo Jezavito orkestrą 
grojantį tas melodijas.

Kalėdinė programa kūčių 
vakare, nuo 5 :30 iki 6 :45 vai., 
bus itin jdomi. Gros Simfone- 
tinis 14 rinktinių muzikantų 
orkestras, vedamas Joe Allen- 
Juoza Avižonio. Šiai progra
mai jau dabar priimami kalė
diniai sveikinimai. Jono Valai
čio adresas 676 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: 
Ev. 8-7871. Plačiau apie lietu
vių radijo įvairinimus klausy
kite antradieniais, ketvirtadie
niais, šeštadieniais nuo 5:30 
vakarais. Sk.

Richmond Hill LDS 
Jaunimo Balius

SAUSIO 28 d.
Pereitą penktadienį, Rich

mond Hill LDS Jaunimas turė
jo savo susirinkimą pas drau-. 
gus Klimus. Jaunimo kuopa 
čia pasibrėžė daug darbų at
likti—didžiausias,' tai metinis 
balius, kuris įvyks Casino 
Ballroom Salėje, 114 St. ir Li
berty Avenue, Richmond Hill. 
Tai jau bus trečias šios kuo
pos metinis balius. Jau orkes
trą pasamdyta ir tikintai pla
tinami. Richmond Hill jau
nuoliai moka gerus parengi
mus surengti.

Kitas gražus darbas, kurį 
LDS Jaunimas dirba, tai atei
nantį mėnesį rengiama “pa
re” savo tėvams. Jaunimas tu
ri savo kuopelę, o tėvai kaip 
ir nežino, ką jaunuoliai vei
kia. Todėl jaunuoliai ir nusi
tarė surengti savo tėvams gra
žią “parę” ir parodyti, kaip 
jų organizacija tvarkosi. “Pa
re” įvyks 6 d. sausio, ateinan
čiais metais. Bus ne tik valgių 
ir gėrių, bet ir “moving pik- 
čieriai” iš LDS seimo ir olim
piados, kurie įvyko pereitą 
vasarą, Pittsburghe. Tuose 
paveiksluose figūruoja nema
žai richmondhilliečių jaunuo
lių, kaip tai: Sofija Vaiginaitė, 
mūsų žymi sportininkė, Algir
das Klimas, Vytautas Paške
vičius, J. Ormanas, ir kiti 
richmondhiliečiams pažįstami. 
Manoma, kad šis vakaras sa
vo tėvams pagerbti bus sėk
mingas.

Pereitame susirinkime taip 
pat įvyko kuopos valdybos 
rinkimai. Pasekmės tokios: J. 
Ormanas, pirmininku ; Helen l 
Kaze], vice pirmininku; Sofija 
Vaiginaitė, prot. sekr.; Algir
das Klimas, fin. sekr.; Adol
fas Nedvara, ižd.; Vytautas 
Paškevičius, korespondentas ir 
Eleanor Ramoškaitė, “Merit 
Recorder.”

—Reporteris.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

TEIS POLICISTUS

A. PETRAITIS
409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai jtaisytų Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

A mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

Tel. Evergreen 7-2875 L-1370

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių. x

You will be surprised when you see our 
New Large Headquarters.

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

<

reik pastangų.
2— Neskubink. Vengk padė

ties, kur reikia ūmai sustot.
3— Važiuok pamaži iš pra

džių ir stojant.
4— Vartok retežius esant 

sniego ir ledų.
5— Vengk slidžių kelių ar 

staigių skardžių, o reikale — 
keisk “gyrus.”

6— Nesek prie pat kito ve
žimo, vengk tiršto trafiko ir 
lenkimo netinkamose sąlygose. 
/ . _ Trafiko Stotis “K.”

Policijos komisionierius Va
lentine paskelbė, kad šią sa
vaitę teisman bus pašaukti 9 
policistai sąryšyje su išvogimu 
Brooklyno rekordų. Kaltina
mųjų liste yra kapitonas M. C. 
Cloy, leitenantas August 
Deutch ir septyni policistai. Jie 
buvę arba turėję būt sargybo
je tą naktį, kada dingo rekor
dai. Prieš leitenantą Cuthbert 
J. Behan iškelti • kriminaliai 
kaltinimai.

TARP LIETUVIU
Ridgewoodiete d. A. Dobi- 

lienė pereitą savaitę buvo su
sirgus sunkiu šalčiu. Jai paki
lus, duktė ir sūnus susirgo, 
dėl ligos šią savaitę išliko iš 
mokyklos.

Feliksas Morkus, daininin
kas, atidarė naują saldainių 
-sodės-skanėsių krautuvę 96- 
03 Jamaica Ave., Woodhave- 
ne.

Kazys Balčiūnas vis dar te
beserga. Randasi Greenpoint 
ligoninėj.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas ruošia šaunią pramo
gą šio mėn. 18-tą. Kliubo įs
teigtai anglų kalbos-rašybos 
mokyklai gerai vyksta. Jon 
dar galima įsirašyti pamokų 
vakarais, pirmadieniais ir tre
čiadieniais, Eastern District 
High School, Room 109, Rod
ney St. ir Marcy Avenue, Bror I 

oklyne. Ž. R.

Legal Notice
NOTICE is hereby Riven that Hochberg 
Liquor Store Corporation, nt ■'325 Knicker
bocker Avenue, Brooklyn, New York, has 
filed its trade-mark, “Ln Toscana,” with 
the Secretary of the St etc of New York, 
to be used on bottles, packages and contain
ers for wines, whiskeys and liquors, and 
other associated products.

PAJTEŠKOJIM Al
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo brolio Jono Opo, 
jis gyveno Buenos Aires, Argenti
noj. Jis yra muzikantas, visiems ži
nomas. Prašau Jo paties arba kas 
žino apie jį susisiekti su manim. 
Anna Jasulavic, 93 Chambers St., 
Waterbury, Conn. (286-288)

Pajieškom Juozo Burbulio, iš Lie
tuvos paeina iš Kurklių kaimo, Ku- 
preliškių parapijos, Biržų apskrities. 
Kadaise jis gyveno Brooklyn, N. Y., 
o dabar nežinom, kur gyvena. Jis 
užsiimdineja muzikališkų daiktų 
krautuve. Prašome atsiliepti. Dau- 
žickai, 152 Fourth Ave., New York, 
N. Y. (286-288)

“SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas? įvyks 
ketvirtadienį, 8 d. gruodžio, 8 v. v., 
"Laisvės” Svet., 419 Lorimer St. 
Prašome visus atsilankyti ir kurie 
dar nepasimokėjote už šiuos metus, 
ateikite pasimokėt. Taipgi bus ir 
naujos valdybos rinkimai sekan
tiems metams. Prašomi yra ir nauji 
nariai ateiti prisirašyti prie šios 
lietuvių kultūrinės draugijos. Mo
kestis maža, tik $1.50 į metus. — 
Org. J. W. (286-287)

BROOKLYN, N. Y.
šv. Jurgio Draugijos Susirinkimas

Draugijos narių mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, gruodžio 
7 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėj, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Šiame susirinkime visi nariai prašo
mi būtinai dalyvauti, nes bus reri- 
kama pusė draugijos komiteto. Be 
to, bus ir daugiau svarbių dalykų 
apkalbėjimui. Nepamirškite pasimo- 
kėti draugijai prigulinčius mokes
čius. — Sekr. J. A. Draugelis.

(285-286)

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.------ ---------- «_____ _ ______ __  
168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7171

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

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

BROOKLYN, N. Y. .i 
Tel.: Glenmore 6-6191

Telephone: EVergroen 8-9770

J.GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RĘSTA VRACIJA

Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪSIES VALGIAI

S

!

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

417 Lorimer St. Brooklyn

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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APTIĘKA
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