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

Nesenai “JLaisvėje”, Lai- No. 288 (8 pusi, laida) Telefonas STagg 2-387R Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gruodžio (December) 9, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVIII, Dienraščio XX
svoje Sakykloje, tilpo musų 
bendradarbio Krivūles ke
lios pastabos “Naujienų” 
redaktoriui. Krivulę paste
bėjo, kad to laikraščio re
daktorius savo bosaujamoje 
bendrovėje neturi įvedęs 
demokratijos.

“N.” redaktorius atsiun
tė ilgiausią tiradą prieš vi
sus komunistus ir reikalavo 
“vardan bendro darbo” tal
pinti “Laisvėje.” Tuo tarpu 
pats pasiskubino tą tiradą 
įdėti į “Naujienas.”* $ *

“Laisvė” irgi patalpino. 
Atrodo, viskas išėjo labai 
demokratiškai.

Bet ne taip mano Grigai
tis. Jis tai visa vadina 
“gengsteriška taktika.”

Kodėl?
Ogi todėl, kad “Laisves” 

redakcija pridėjo savo prie
rašą. Vadinasi, Grigaitis 
demokratiją pripažįsta tik 
sau. Mes turime tylėti, o, jis 
mus visaip kolios!

Tai kvaila ir išvirkščia 
demokratija.

Geriausias demokratas 
yra tas, kuris ją praktikuo
ja. “N.” redaktorius jos 
nepraktikuoja nei savo lai
kraščio bendrovėje, nei san
tykiuose su savo policiniais 
oponentais. * * *

Keli mėnesiai atgal Bęl- 
gijos karalius pakvietė Bel
gijos Socialistų Partijos va
dą poną Spaak sudaryti ka
binetą. Ypač mūsų broliai 
•lietuviški socialistai džiau
gės ir sakė, kad Belgijoje 
bus parodyta, kaip be revo
liucijos galima socializmą 
laimėti. I

Bet pasirodo, kad niekas 
iš to neišėjo. Vietoje vykin
ti socializmą, ponas Spaak 
pripažino gen. Franco ir 
pasiuntė pas jį savo amba
sadorių.

Tai tikro judošiaus žy
gis. Prieš tai sukilo ir Bel
gijos Socialistų Partija. Bet 
ji nebegali savo vadą, vir
tusį judošium, iškrapštyt iš 
premjero vietos.* * *

Šiomis dienomis įvyko 
bendra Philippinų socialis
tų ir komunistų konvencija. 
Abidvi partijos susivienijo 
į vieną revoliucinę partiją. 
Visas Philippinų darbinin
kų judėjimas paaugo visa 
galva.

Koks tai gražus pavyz
dys kitų šalių revoliuci
niams darbininkams! Deja, 
kitų šalių socialistai neno
ri nei kalbėti apie tokią 
vienybę. * ♦ *

Apskaityta, kad Ameri
kos bizniškų firmų gyveni
mas yra visai trumpas. 
Kasmet miršta (užsidaro) 
penkta dalis visų biznių. 
Vadinasi, vidutinis bizniš
kų firmų gyvenimas tesitę- 
sia penkius metus.* * *

Iš Vokietijos ir Austrijos 
išvyta laukan tūkstančiai 
ir tūkstančiai žydų ir kitų 
neari jonų. Jų likimas liūd
nas ir baisus. Niekas neno
ri juos priimti bei priglau
sti. O didžiosios kapitalisti
nės demokratijos visai ne
prisileidžia Sovietų Sąjun
gos prie tos problemos išri
šimo.

Amerikoje pradedama 
rinkti aukas sušelpimui tų 
tremtinių. Nors nuo bado 
reikią juos greitai gelbėti. 
LičkdViaį irgi neturėtų at-

i

AUGA KRUVINAS NAZIU SMURTAS KLAIPĖDOS KRAŠTE
Mussolinis Reikalauja 
Pilnos Nazių Talkos 

Prieš Franciją
_____  0----------------------------------------------------------

Naziai Dar Nežada Francijai 
“Bepusiškumo”

Paryžius.— Franci jos už
sieninis ministeris G. Bon
net pastatė klausimą Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nister! ui Joachimui von 
Ribbentropui:

“Ką Vokietija darys, jei
gu Italija užpuls Tunisiją, 
Korsiką ir Jibutį, o Franci- 
ja, gindama tas (savo val
domas) vietas, eis karan 
prieš Italiją?”

Ribbentrop p a siaiškino, 
kad pats negalįs to klausi
mo atsakyt, ir todėl krei
piasi į Hitlerio valdžią, at- 
siklausdamas, ką jinai pa
tvarkys. (Nors pirmiau bu
vo pranešta, kad Hitlerio 
j) a s i u n t i nys Ribbentrop 
“užtikrinęs, kad Vokietija 
neisianti į karą prieš Fran
ci ją, idant padėt Italijai 
užimt Tunisiją.)

Dabar Mussolinis reika
lauja, kad Hitleris užtikrin-
tų viešai žodžiu ar raštu, 
jog Vokietija pilnai ir visa
me kame eina išvien su Ita
lija.

Franco Fašistai 6 Sykius 
Bombardavo Amerikos Lai

vą “Erica Reed”
Hendaye, Franc. - Ispa

nijos pasienis, gruod. 7. —- 
Ispanijos fašistų orlaiviai 
šešis kartus bombardavo 
Amerikos laivą “Erica 
Reed” (Barcelonoj), kuris 
atvežė liaudiečiam 5,000 
tonu maisto. Fašistai sten
gėsi jį nuskandint, bet ne
pataikė.

Kaunas. — Atidarytas 
naujas 38 kilometrų ir pu
sės Panevėžio-Joniškėlio ge
ležinkelis ir 21-no kilomet
ro Panevėžio - Pumpėnų 
plentas.

DIES GRŪMOJA IŠMEST 
DARBO MINISTERĘ 

Washington. — Fašistuo- 
jantis kongresmanas “tyri
nėtojas” Dies grūmoja teis- 
miškai išmest iš vietos dar
bo ministerę Frances Per
kins, kad jinai nedeportuo
ja į Australiją Harry Brid- 
gesą, CIO laivakrovių vadą 
Californijoj.

Columbus, Ohio. — Nu
marinta elektros kėdėj An
na M. Hahn, kuri nuodino 
senyvus vyrus, kad pasi
glemš t jų apdraudas ir tur
tu.

sisakvti paaukoti. Jau vien 
žmoniškumas neleidžia ap
leisti tas fašizmo aukas.

Naziai Neatsako į Perspėji
mus Nekliudyt Amerikos 

Piliečių Žydų Turto
Washington. — Amerika 

per savo ambasadą Ber
lyne pareikalavo, kad Hit
lerio valdžia paaiškintų, ar 
paskutiniai nazių įsakymai 
prieš žydų nuosavybę palie
čia ir Amerikos piliečių žy
dų turtą Vokietijoj. Šiais 
įsakymais naziai liepia žy
dams parduot savo namus 
ir žemę “ari jams”-vokie
čiams ir uždraudžia žydam 
toliau būt savininkais bet 
kokio nekilnojamo turto.

Vokietijos valdžia dar 
nedavė Amerikai paaiškini- 
mo šiuo klausimu; jinai ne
atsakė ir į pirmesnį Ameri
kos persergėjimą, kad na
ziai nekliudytų šios šalies 
piliečių žydų nuosavybės 
Vokietijoj.

Lenkijos Atstovo Charwato 
Pareiškimas Kaune

Kaunas. — Lenkijos at
stovas Lietuvai Charwatas 
pareiškė, kad Lenkija nori 
pasirašyt tokią > prekybinę 
sutartį su Lietuva, kad pa
tenkintų abi šias šalis.

Kad Lenkija vėl leidžia 
organizuotis Lietuvių Mok
slo Draugijai Vilniuje, tai 
esąs ženklas gerėjančių 
santikių tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, sakė p. Charwa
tas.

Prancūzų Premjeras Didžiuo
jasi Kaip Streiklaužis

Paryžius. — Franci jos 
valdžia džiaugiasi, kad jau 
sulaužius nugarkaulį kelei
vinių ir prekinių jūrininkų 
streiko. Jinai siunčia karo 
laivyno oficierius ir jūri
ninkus ir renka streiklau
žius laivam “Normandie,” 
“He de France” ir kitiem.

Paryžius. — Premjero 
Daladiero valdžia didžiuo
jasi, kad jinai jau privertė 
25 tūkstančius streikavusių 
metalistų Valenciennes sri
ty j grįžt darban.

Washington, gruod. 8. — 
300,000 žydų ir katalikų ap
gula Amerikos konsulatus 
Vokietijoj, prašydami vizų- 
praleidimų į Jungtines Val
stijas.

Amityville, L. L, N. Y.— 
Areštuoti 6 jauni italai, ku
rie pasigrobė vieną mergi
ną, socialę veikėją, nusitem
pė ją į daržinę ir žagino.

NAZIAI SUSKALDĖ GALVAS DVIEM
LIETUVIAM RAŠTININKAM; UŽMUŠĖ 

JONUŠĮ; UŽPUOLĖ LIET. GIMNAZIJĄ

Atsistatydino Klaipė
dos Gubernatorius 

Juozas Kubilius
Klaipėda, gruod. 6.—Pa- rytojaus mirė.

blogėjus ekonominei būklei 
Klaipėdos krašte, iš prie
žasties “vokietininkų” sau
valiavimų, tai naziška to 
krašto valdyba (direktori
ja) uždraudė bet kokius iš
pardavimus.

MIRĖ NAZIŲ SUMUŠTAS
LIETUVIS

Klaipėda. — Naziai gruo
džio 4 d. vakare Priekulėj 
taip primušė lietuvį darbi
ninką Jonušį, kad jis ant

Vokietijos Valdininkai Asmeniškai Daly
vauja Klaipėdos Nazių Mitinguose

Klaipėda, gruodžio 6. — 
P r i e šrinkiminiuose mitin
guose Klaipėdos nazių-vo- 
kietininkų “Kultūros Sąry
šio” (Kulturverbando) vie
šai dalyvauja valdininkai 
iš Vokietijos generalio kon
sulato Klaipėdoje.

Taip Vokietijos valdžia 
kišasi į kitos šalies viduji
nius dalykus ir laužo tarp
tautines taisykles.

ANGLIJOS DARB1EČIAI 
KARŠTAI SVEIKINO IS
PANIJOS VETERANUS

London. — Sugrįžo iš Is
panijos 300 anglų ir airių 
tarptautinių liuosnorių ka
reivių. Juos pasitiko prie 
stoties keli tūkstančiai 
žmonių. Jie dainavo Inter
nacionalą ir pakeltais kum
ščiais sveikino tuos kovoto
jus.

M a s i n iame susirinkime 
čia jau sakė pasitikimo kal
bas Anglijos Darbo Parti
jos vadai Cl. R. Attlee ir Sir 
Stafford Cripps. Jie išreiš
kė gilią pagarbą tiem ka
riautojam už demokratiją. 
Abu kalbėtojai ragino su
grįžusius kovotojus darbuo
tis už laisvę ir pačioj An
glijoj. Sir Stafford išreiš
kė viltį, kad jie padės įvyk
dyt obalsį: “Šalin Chamber- 
lainą!”

Šiems Ispanijos respubli
kos tarptautiniams vetera
nams taip pat kalbėjo ko
munistas Anglijos seimo at
stovas Wm. Gallacher. Į 
sveikinimo kalbas atsakė 
tarptautinio bataliono va
dai Sam. Wilde ir Rbt. Con- 
ney. Pastarasis priminė, 
kokias kliūtis jiem darė An
glijos valdžia, nenorėdama 
praleist jų į Ispanijos res
publiką.

Po masinio susirinkimo,

Naziai Su skaldė Galvas 
Dviem Lietuviam 

Paštininkam
Juknaičiuose naziai - vo

kietininkai sunkiai sužalojo 
galvas dviem lietuviam paš
to darbininkam.
Išdaužė Lietuvių Gimnazi

jos Langus >
Gruodžio 5 d. naziai iš

daužė langus Vytauto Di
džiojo Gimnazijos Klaipė
doje.

Klaipėda gruod. 6.—Šio
mis dienomis naziška vy
riausybė Klaipėdos krašte 
atėmė dar 128 pasus iš lie
tuvių; tai šie žmonės nega
lės balsuoti ateinančiuose 
seimelio rinkimuose.

Klaipėdijos vokietininkai 
yra pasiryžę atimt vietos 
gyventojo požymį iš 1 visų, 
apie kuriuos mano, kad jie 
balsuos už lietuvių kandi-

1,000 NAZIŲ ITALIJOJ • 
DEMONSTRAVO UŽ TU- 
NISIJA MUSSOLINIUI

Neapolis, Italija. — Čia 
lankėsi 1,000 nazių jaunuo
lių iš Vokietijos, nariai 
“Stiprybė per Džiaugsmą” 
organizacijos, ir jie prisidė
jo prie demonstruojančių 
italų studentų, šaukiančių: 
“Tegyvuoja Italijai Tunisi- 
ja!”

Roma. — Italijos fašistai 
demonstravo Flore ncijoj, 
Perugijoj, Sicilijoj ir Nea- 
polyj, šaukdami: “Tunisiją 
ir Korsika Italijai!”

Italijos karo vice-ministe- 
ris, generolas Alb. Pariani 
per dvi dienas apžiūrinėjo 
tvirtoves ir kitas karo įstai
gas Italijos saloj Sardini
joj, visai netoli Korsikos, 
Franci jos valdomos salos.

Kaunas Turės Svetainę Try
likai Tūkstančių Žmonių

Kaunas. — Šiomis dieno
mis pradėta statyti svetai
nė būsimam lošimui Euro
pos krepšinio (basket ball) 
pirmenybių. Svetainėj tilps 
13,000 žiūrovų.

visi 300 tarptautinių kar
žygių numaršavo į komu
nistų centrą, kur jiem buvo 
surengti (pietūs.

Francijos Valdžia Suvarė 
Amerikiečius Liuosnorius 

{ Streiklaužių Laivą
Cherbourg, Franci j a. — 

148 amerikiečiai liuosnoriai 
kareiviai, grįžtantieji iš Is
panijos respublikos, turėjo 
laivakortes plaukt Ameri
kon laivu “Paris.” Šias lai
vakortes jie gavo pirma, 
negu buvo paskelbtas Fran
cijos jūrininkų streikas. 
Bet kai prasidėjo streikas, 
tai Francijos valdžia at
siuntė karo laivyno oficie
rius ir jūrininkus plukdyt 
“Paris” su keleiviais į Ame
riką.

Pagal laivakortes, ameri
kiečiai liuosnoriai turėjo 
grįžt “Paris” laivu. Jie 
prieš tai protestavo, bet 
Francijos valdžia nepaisė, 
neleido jiem ilgiau pasilikt 
Franci jo j ir laukt, iki baig
sis laivininkų streikas. Tai
gi jie neturėjo galimybės 
atsisakyt plaukt tuom laivu.

Eltos Atstovas į Varšuvą, 
o “Maisto” į Maskvą

Kaunas. — šiomis dieno
mis direktorius Lietuvos 
Telegrafo agentūros (El
tos), p. Dailyde išvyko į 
Varšavą tartis spaudos rei
kalais.

“Maisto” eksporto ben
drovės pirmininkas Tallat- 
Kelpša išvyko į Maskvą pa- 
siderėt ekonominiais Lie
tuvos reikalais su Sovietais.

Generolas Franco Užgrėbė 
18 Įvairių Šalių. Laivų

Gibraltar. — Šarvuoti Is
panijos fašistų laivukai per 
kelias dienas sulaikė šešis 
Francijos prekinius laivus 
ir dvyliką kitų šalių laivų.

Kai į Gibraltaro vandenis 
atplaukė kariniai Francijos 
laivai, tai fašistai paleido 
Francijos prekinius laivus; 
bet jie nusivarė tuziną kitų 
kraštų laivų į fašistų prie
plauką Ceutą, Ispaniškoj 
Morokkoj.

NAZIAI REIKALAUJA
PANAIKINT FRANCIJOS

SUTARTI SU SSRS

Paryžius, gruod. 8.—Vo
kietijos užsieninis ministe
ris von Ribbentrop, besikal
bėdamas su Francijos val
džia, faktinai reikalavo, 
kad jinai panaikintų tarp- 
savinio apsigynimo sutartį 
su Sovietais.

Jo Vietą Užimsiąs Klaipėdie
tis Lithorigias

Kaunas. — Padėtis Klai
pėdos krašte taip įveržta, 
kad pasitraukė iš vietos gu
bernatorius Juozas Kubi
lius. Jis gubernatoriavo 
Klaipėdoj nuo 1936 metų.

Pranešama, kad Naujas 
Klaipėdos krašto guberna
torius būsiąs LithorigiaSį 
klaipėdietis, ne Didžiosios 
Lietuvos žmogus. Tai būtų 
dar pirmas klaipėdietis gu
bernatorius tame krašte 
nuo 1923 metų.

Klaipėdos seimelio rinki
mai bus ateinantį sekma
dienį.

EXTRA.!
MUSSOLINIS SIUNČIA 
ARMIJAS Į FRANCIJOS 

PASIENIUS

Paryžius, gruod. 8 dieną. 
—Mussolinis sutraukė 10 
tūkstančių savo kantiome- 
nės prie rubežiaus tarp fa
šistinio Ispanijos ploto ir 
Francijos.

Afrikinėj Italijos koloni
joj Libijoj sutelkta desėt- 
kai tūkstančių Italų armi
jos palei rubežių su Franci
jos kolonija Tunisiją.

DIDELĖS PRANCŪZŲ 
DEMONSTRACIJOS ’

PRIEŠ ITALIJĄ

Paryžius, gruod. 8. — Čia 
ir kituose Francijos mies
tuose demonstravo desėtkai 
tūkstančių studentų ir šiaip 
piliečių prieš Italijos paši- 
mojimus ant Francijos že
mių. Daugelis taip pat de
monstravo prieš Francijos 
nepuolimo sutartį su na- 
ziais. Įvyko susikirtimų 
tarp policijos ir demons
trantų.

Paryžius, gruod. 8.—Pra
nešama, kad Vokietija pil
nai remia Italijos fašistų 
reikalavimus pervest jiem 
Francijos koloniją Tunisiją, 
salą Korsiką ir kt

Paryžius, gruod. 8.— Ne 
tik Musšolinis, bet jau ir 
Hitleris reikalauja, kad 
Franci ja ir Anglija prisi
imtų juos į Suezo kanalo 
partnerius.

ORAS T
v Apsiniaukę, šalčiau ir gal 
bus lietaus.—N. Y. Oro 
Biuras.
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Jeramios Dienos Lietuvoj
Diem.s, kurias šiandien Lietuva išgy

vena, yra panašios į pereito kovo mė
nesio dienas. Jos neramios, jos pilnos 
abejonių ir panikos.

Sekantį sekmadienį, kaip žinoma, 
įvyksta Klaipėdos krašto seimelio rinki
mai. Tai bus šešti rinkimai. 1925 metais 
buvo pirmi, 1927 metais—antri, 1930 me
tais—treti, 1932 metais ketvirti, 1935 me
tais—penkti. Pastaruosiuose tiijuose sei
meliuose lietuviai tr ’ėjo po penkis atsto
vus (iš 29). Vadinasi, labai didelėj ma
žumoj.

Dar niekad Klaipėdos naziai taip ne
dūko, kaip šiemet. Jie jaučiasi pilnais 
šeimininkais ne tik Klaipėdos krašto, o 
ir visos Lietuvos. Neumannas, žmogus, 
kuris andai buvo nusmerktas kalėti be
rods 12-ką metų dėl sąmokslų Klaipėdos 
krašte, šiandien beveik pilnas bosas. Va
kar dienos “Laisvėje” dd. skaitytojai 
skaitė mųsų korespondento iš Kauno 
pranešimą, kad šiuo tarpu Lietuvos už
sienio reikalų ministeris neturi nieko 
nei veikti, kadangi už jį dirba nazis 
Neumannas. Dėlto užsienio reikalų mi
nisteris Lozoraitis, matyt, ir pasitraukė 
iš tos vietos.

Klaipėdos krašte naziai siaučia, kaip 
padūkę. Puola lietuvius, persekioja žy
dus, atakuoja kiekvieną, kuris nepritaria 
naziškai politikai. Neumanno komandoj 
eina viskas. Na, o Neumannas tariasi su 
Hitleriu ir pildo jo valią, įsakinėdamas 
net Smetonos valdžiai, ką ji turi daryti.

Kaip Klaipėdos krašto seimelio rinki
mai užsibaigs? Ką jie duos Lietuvai? Ar 
po šių rinkimų Klaipėda dar pasiliks 
Lietuvos?

Šitais klausimais šiandien, be abejo, 
rūpinasi visa Lietuva ir Amerikos lietu
viai. Tiesa, Lietuvos liaudžiai neleidžia
ma apie tai kalbėti viešai. Už Lietuvos 
liaudį atkalba tautininkų šulai, kurie yra 
parsidavę kitiems: vieni naziams, kiti 
lenkams. Bet Amerikps lietuviai apie tai 
kalbėti netik gali, o ir privalo.* * *
’Naziai Klaipėdos krašto seimelio at

stovų rinkimams, pasak “L. Aido”, turės 
vieną sąrašą, o lietuviai—tris, bet šie 
susiblokuos.

“L Aidas” paduoda smulkmeninges- 
nių ž. lių apie lietuvių pasiruošimus rin- 
kimar j. Pasak “L. Aido” (iš lapkr. 17 
d., 1938)— i

•• “Kaip teko patirti, šiandien rinkimų 
komisijai savo kandidatų sąrašą įteiks 
Klaipėdos krašto lietuvių darbininkų ir 
amatininkų susivienijimas.

“Pirmaisiais kandidatais, kaip žinome, 
yra Dr. Pajaujis ir Dr. Valančius. An
tradienio vakare visi kandidatai buvo 
susirinkę pasitarti aktualiaisiais rinki
mų klausimais. Posėdyje biu o gyvai pa
sikeista nuomone uis dėl reikalo per bū
simus rinkimus parodyti Klaipėdos kraš
to darbininkų U amatininkų vienybę, su
siklausymą ir pa J ryži mą nugalėti visas 
kliūtis bei sunkumus.

“Kaip jau pranešta, Visuomenės są
junga, kurios nariais yra daugiausia val
dininkai, tarnautojai ir, apskritai, mies
telėnai, savo kandidatų sąrašą jau įtei
kė. Laukininkų centras kandidatų sąra
šą įteiks greičiausiai rytoj. Pirmiausiais

šio sąrašo kandidatais, kaip atrodo, bus 
laukininkų vadas M. Žvilius ir Lietuviš
kųjų Organizacijų komiteto pirmininkas 
Kybrancas. Be to, su šiuo kandidatų są
rašu eina ir lietuviai namų savininkai, 
kurių kandidatu yra Rašavičius.

“Taigi, jau dabar galima spėti ir kan
didatų sąrašų numerius: vokiečių sąra
šas bus Nr. 1, Visuomenės sąjungos— 
Nr. 2, Klaipėdos krašto darbininkų ir 
amatininkų—Nr. 3, ir laukininkų—Nr. 4. 
Visi lietuviu kandidatu sarašai susiblo
kuos.

“Nusiskundimų dėl neįrašymo į rin
kikų sąrašus vis gaunama daugiau ir 
daugiau.”

Aišku, visos paminėtosios lietuvių or
ganizacijos yra tautininkų rankose. Ir 
jeigu jos negaus balsų tiek, kiek galėtų 
gauti demokratinio pobūdžio organizaci
jos, tai puls ant tautininkų už tai at
sakomybė. I A

* * *
Klaipėdos Krašto Lietuviškųjų Orga

nizacijų Komitetas išleido į lietuvius at
sišaukimą, raginantį vengti provokacijų 
ir saugotis nazių užpuolimų. Atsišauki
me tarp kitko sakoma:

“Savo asmeniškai apsaugai patartina, 
ypatingai sutemus, naktį, be reikalo nie
kur nevaikščioti, o turint kur kokį bū
tiną reikalą, kur tik galima, susitarti su 
kuo eiti drauge.”

Vadinasi, naziai daro ant jiems nepa
tinkamų žmonių užpuolimus naktimis, 
kaip paprasti banditai arba gengsteriai.* *

Jau mes rašėme pirmiau, kad Neu
mannas, Klaipėdos nazių vadas, po gruo
džio 11. d. rinkimų mano pasiskelbti sa
ve Klaipėdos krašto gubernatorium. Jis 
mano sutrėkšti viską, kas yra lietuviška. 
Jis mano, tuo būdu, laipsniškai prijungti 
Klaipėdą prie Vokietijos.

Kaip į tai reaguos Kauno valdžia? 
Šiuo tarpu pasakyti tikrai negalima. 
Tačiau, kaip viskas rodo, ji Klaipėdos 
naziams nusileis. Jeigu Smetona nebūtų 
prie to Ruošęsis, tai jis nebūtų daręs 
tokios atmainos ministerių kabinete, ko
kią padarė. Jis paleido užsienio reikalų 
ministerį Lozoraitį ir jo vieton pastatė 
Juozą Urbšį. Jis paliko- vidaus reikalų 
ministerių tą patį Leoną, kuris pasižy
mėjo nieku daugiau, kaip tik nepapras
tai žiauriu persekiojimu visų demokra
tiniai nusistačiusių žmonių.

Jei Smetonai būtų rūpėjęs Klaipėdos 
krašto išgelbėjimas, tai jis būtų sudaręs 
naują ministerių kabinetą platų, atsto
vaujantį visas Lietuvos žmonių politines 
srioves. Jis būtų bandęs apjungti pla
čiąsias Lietuvos žmonių mases vienam 
dideliam tikslui: išgelbėjimui Klaipėdos 
krašto, išgelbėjimui Lietuvos nepriklau
somybės !

Deja, to nėra. Lietuvos masės žmonių 
šiandien nežino, kas darosi pasauly, kas 
darosi Klaipėdos krašte. Jie tik žino, 
kad ten labai bloga. Smetoniška cenzū
ra neleidžia laikraščiams (“L. Žinioms” 
ir “XX Amžiui”) rašyti net to, ką rašo 
Klaipėdos krašto nazių spauda! Viskas 
daroma panašiai, kaip kovo mėnesio die
nomis;

Vadinasi, dabartinis Lietuvos ministe
rių kabinetas, kiek mums leidžia aplin
kybės numatyti, yra sudarytas sulyg 
Hitlerio-Neumanno įsakymais.

Taigi šiandien Lietuvos nepriklauso
mybė stovi didžiausiam pavojui!

Amerikos lietuviai neprivalo prieš tai 
užsimerkti. Mūsų vyriausi šūkiai pasilie
ka tie patys:

1. Gynimas Lietuvos nepriklausomybės 
nuo naziškos Vokietijos ir Varšavos po
nų.

2. Kad ją pasekmingiau ginti, mes 
sakome, reikalinga atsteigti demokrati
nė santvarka Lietuvoj, apvienyti visą 
Lietuvos liaudį nepriklausomybės gyni
mui.

Amerikos Lietuvių Kongresas, visos 
lietuvių organizacijos privalo pasisakyti 
už tai. Pasisakyti, neatidėliojant, tuo- 
jau!

LAISVE

Sudetų srities (Čechoslovakijoj) pabėgėlių vaikai mokykloj. Jie ir jų tėvai gyve
na vienam tuščiam fabrike ir minta iš to, ką gauna iš labdaringų įstaigų. Jie ran
dasi Čechoslovakijoj, arti Pragos.

P. Ogin

Antras "Čapajevas

Angly Darbiečiai Nubaubė 
. Pasitikėjimą Mussoliniu

.’London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain sakė seimui, 
kad jis pasitiki “geroms” 
Italijos intencijoms, kad

Italija negrobs jokių sveti
mų kraštų, kurie rūbežiuo- 
jasi su Viduržemio Jūra, ir 
kad Mussolinis palaikysiąs 
“draugiškumą” su Anglija 
ir Francija, kaip kad jis ža
dėjo laike Municho derybų 
(prieš Č ec h o si o v akiją).

Darbiečiai Anglijos seimo 
atstovai nubaubė, nušvilpė 
ir išjuokė tą Chamberlaino 
pasitikėjimą Mussoliniu.

Vienna. — 500 žydų <aikų 
išsiųsta į Angliją ir 100 į 
Holandiją.

Su sunkiais kulkasvai- 
džiais ant pečių, su amuni
cija ir kitais reikmenimis 
batalionas (apie 1,000 ka
rių) brido per Chasan ežero 
kampą. Stiprios bangos ri
tosi prie krašto, Jaltos pu
tos baltavo. Priešakyje su
silenkęs nuo nešinio ėjo ka
pitonas. Retkartėmis jis ap
sistodavo ir pažvelgdavo at- 
gdl, ir jo rūpestingas veidas 
pralinksmėdavo. Aukštai iš
keldamas kojas žingsniavo 
per bangas.

Nuo ežero krašto prie ai; 
Ūmiausių kaukurų tęsėsi 
balos, jose klimpo iki kelių. 
Jie žingsniavo su šautuvais 
ir kulkašvaidžiais ant savo 
pečių, amunicijos dėžės ne
šė rankose. Prie krašto kal
no kapitonas padėjo nešinį 
ir nubraukė nuo kaktos pra
kaitą.

Vienas po kitam rinkosi 
kariai. Jie eiliavosi prieš 
savo komandierių galingi, 
tvirti, kaip tyčia parinkti. 
Juos matant kapitonas pra
linksmėjo.

— Ir iš kur pas jus tiek 
spėkos imasi?—sušuko jis. 
—Išbučiuoti visus, ranką 
paspausti kiekvienam!

—Mūsų Čapajevas pa
tenkintas, —•' smagiai savo 
tarpe kalbėjosi kariai.

Jau senai kariai praminė 
“Čapajevu” bataliono ko
mandierių Michailą Bočka- 
rievą. Sunku pasakyti, ko
dėl kietai prikibo tas Sovie
tų liaudies didvyrio vardas 
prie kapitono, ar todėl, kad 
jis panašus į buvusį Vaši- 
lių Ivanovičą Čapajevą, ar 
todėl, kad kapitonas savo 
darbais buvo panašus tam 
didvyriui. Bet ir išvaizda it’ 
darbai kapitono . buvo pa
našūs legendariškam divizi
jos vadui ir gal tas pagim
dė karių tarpe antrą čapa
jevą.
- Raudonarmiečiai myli 
savo vado drąsą, jo būdą 
juokais pergyvent ir pačius 
sunkiausius pratimo dar
bus. Niekados jis nesijau
čia pavargęs, visada prieša
kyj bataliono žygiuoja. 
Juokais, padrąsinimais, 
tinkamu apsiejimu jis pa
kelia karių dvasią.

Michail Bočkariev yra 
vienas iš tų Raudonosios 
Armijos komandierių, ku
rie išaugo iš darbininkų- 
valstiečių tarpo. Keturioli
ka metų atgal jis atėjo į 
Raudonosios Armijos eiles 
paprastu kareiviu, o dabar 
yra jau bataliono koman- 
dierium.

Ir štai jam pirmu kartu

gyvenime teko vesti Sovie
tų Sąjungos x ištikimus sū
nus į mūšį. Ir keno širdis 
būtų rami tokioj valandoj! 
Jau senai jo mintyj buvo 
tie klausimai, kada jis ir jo 
komandai pavesti kariai tu
rės ginklu rankose ginti 
darbo žmonių užkariavi
mus. Apie tai jis daug kar
tų galvojo.

Dabar prisiartino ta va
landa. Batalionas užėmė 
pasiruošimo pozicija. Kapi
tonas atsisėdo ant akmens, 
išplėšė iš karinės knygelės 
lapelį ir pradėjo rašyti. Jis 
rašė tą, kad būsimame mū- 
šyj pasirengęs naikinti 
priešus, padėti galvą, jeigu 
reikės, už laimę darbo žmo
nių tėvynės, ir jirašė pri- 
• j • ’ •• • » T • ‘ ČN 1 T • »

pralenkė kapitoną. Barino
vas pakėlė ant durtuvo vie
ną japoną, o Starostinas 
nudėjo du. Paskutinį, nedi-.w- 
delį, nutukusį, su žiban- 
čiais auksiniais dantimis, 
durtuvu pervėrė ir perme
tė per save. Draugai ir vėl 
prie kapitono.

Pirmosios japonų lihijos 
sunaikintos. Japonai paliko 
apkasus, kurie, liko gyvi —

Naktis. Tartum vilkai, 
taukši priešo 
džiai, sprogsta granatos. 
Raudoni kariai ilsisi po 
mūšio. Miegoti negalima, ir 
kas galėtų miegoti tokioj 
padėtyj. Apkase girdisi ty
lus klausimas:

— Ar gyvas mūsų vadas? 
Duokite žinią, kas jį matėte 
po mūšio?

■ —Gyvas, gyvas, — atėjo 
iš priešakio žinia, kurią 
perdavė kareivis kareiviui.

Aušta. Patrankų svaidi
nių dūmai susimaišė su rū
kais ir pridengė visą apy
linkę. Batalionas puola į 
naują ataką. Šiuo kartu ja
ponai nepriėmė mūšio—jie 
bailiškai traukiasi atgal.

Vidudienis. Saulė kepi
na, išdžiūvo burnoj.

—Gerti norisi, — sako 
kapitonas.

Raudonarmietis nudegu
siu nuo saulės veidu duoda 
vadui bonką:

— Pas mane yra dar bis- 
kelis, prašau išgerti.

— O jūs, kaip būsite?
— Nenoriu gerti, drauge 

vadę! Tikrą tiesą sakau.
Diena po dienai keičiasi.

T~---- '7TJ------------ ’i Mūšiai nesiliauja. Batalio-da. Jis pakėlęs didelj revol-įnas du.tris kai.Jtus į dieną 
vei j iššoko is apkasų nįejna į ataka. Kapitonas 
puolėsi ant priešų. J is žino,, Bočkarievas žiūri | savo.

, visi jie apaugo 
i plaukais, purvini, o akys 
įdega drąsa ir pasišventimu.

pasa
kyk- jiems, kad reikia stoti 
į kitą ir visi jie išstos, kaip

kai, — perdavė kariai ka
pitono komandą. Kiekvie
nas apžiūrėjo ginklus ir 
rankines granatas. Drau
gas Starastinas prišliaužė 
prie jaunesniojo komandie- 
riaus drg. B ari novo ir:

— Mūsų Čapajus į pat 
aršiausią ugnį eina. Būki
me kartu prie jo ir viskam 
pasiruošę, jeigu tik kas — 
pulkime jį gelbėti.

Abu draugai paspaudė 
viens kito ranką, — reiškia 
susitarta.’

— Už draugą Staliną! 
Už mūsų tėvynę ir laimin
gą gyvenimą! — nuskam
bėjo bataliono vado koman-

kulkasvai-

kad visi kariai, kaip vienas 
žmogus, žengia paskui jį. Į - - 
Prie pat kapitono kietai lai
kydami šautuvus 
Barinovas ir Starostinas.

imti jį į Lenino-Stalino Tamsoje trys šešėliai pra-
Komunistų Partijos eiles, dėjo artintis prie kapitono. ^naVh-kas'juos^pdova- 
nes į musĮ nori eiti komu- Starostinas pirmas tą pas- «0 tokia iėea!
nicdii I) n/dzo i’i o inn l-nbri i m J. J ’nistu. Bočkarievas ne vie- tebėjo, 
nas taip darė. Jo pavyzdį 
pasekė daug kovotojų. Tą 
dieną visas batalionas virto 
nariais Komunistų Partijos 
ir Komunistų Jaunimo Su
sivienijimo.

Prasidėjo kovos. Jau pir
mieji patrankų svaidiniai 
sprogo virš apkasų. Kiek
vieną liuosą minutę kapito
nas palikdavo savo punktą, 
po priešo kulkomis ėjo iš 
apkaso į apkasą, kalbėjosi 
su kariais, drąsino juos.

—Na, kaip jūs čia, drau
gai? — klausė jis. — Ar 
nėra karšta?

—Ne, drauge vade, — 
juokdamiesi atsakinėjo ka
riai. — Kad tik greičiau 
jūs vestute mus į puolimą!

—Matėte, koki jūs kar
šti, vis greičiau ir greičiau 
—pakentėti reikia. Palauki
te biskį, geriau prisirengsi
me, patrauksime daugiau 
karo technikos, ir tada už
duosime japonams!

Ant galo atėjo ir ilgai 
lauktoji valanda. Tai buvo 
sunkus batalionui uždavi
nys. Batalionas turėjo pul
ti japonus per lygumą, ly
gią, kaip stalas, kur nėra 
jokio kalnelio, 
kad pasislėpus 
ugnies.

Virš galvų 
kiančiai kaukė 
trankų svaidinių dūmai su
kosi.

— Pirmyn, draugai, pir-

kupstelio, 
nuo priešo

nepertrau- 
kulkos, pa-

zengia yos j*e mūšį,

— Barinov, durk!—■. 
šiai sušuko jis.

Starostinas ir Barinovas

Kur dar 
gali rastis pasaulyj kiti to- 

£ar‘ ki kovotojai? Kapitonas

“Laisvės” Vajus G a vimui 
Naujų Skaitytojų Įsmarkejo

Stripeika Išpildė Savo Žodi, Jau Pirmoje Vietoje Konteste

S. Puidokas, iš Rumford, Me., rašo, jog jis pasiryžęs kopti 
į pačią viršūnę šiame konteste. Jis atsiuntė pluoštą naujų 
prenumeratų ir daug atnaujintų ir davė garbės žodį, kad dirbs 
rimtai, kad būti pačioje viršūnėje kontestantų. Drg. Puidokas 
yra senas vajininkas ir jis veltui nekalba.
• Daugelis kitų draugų gerokai pažengė šiom dienom, 
testantų surašąs šiandien yra sekamas:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi...............
Waterburio vajininkai punktų turi.................................
ALDLD 6 Apskritys punktų turi ...................................
ALDLD 9 Apskritys punktų turi ...................................
Hartfordo Komitetas punktų turi . . . ............................
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi....................
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi.............
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi . .
J. Simutis, Nashua, ir S. Penkauskas, Lawrence, pkt. turi 835
C. K. Urban, Hudson, Mass., punktų turi................................. 607

106 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
94 
80 
66 
55 
55

Kon-

. 3837 

. 3510 
. 3081
. 2717
. 1571 
. 1310 
. 1104
..1089

V. Černiauskas, Rochester, N.Y. 651 
Pittsburgh ir Apylinkė ...... .........
K. Peslis ir J. Kalvelis,

Bridgewater ..........................
ALDLD 20 kp., Binghamton.....
A. Balčiūnas, Brooklyn ....... ......
J. Grybas, Trakimavičius ir
Zaruba, Norwood ..........................
E. Dovidonienė, Worcester .......
A. Buivid, So. Boston ...............
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y.
A. Valinčlus, Pittston, Pa.............
G. Shimaitls, Montello, Mass.

Rudman, Now Haven ...........
Bimba, Patterson, N. J...........
Mason, New Haven, Conn ....

B. A. Žalimas, Worcester
501 ALDLD 136 k., Harrison-Kcarny

Mrs. Stepon, Lewiston .......
498 M. Bendlnskas, Summerlee, 
498 
484

Mrs. Stepon, Lewiston
----- , > ........  
C. Stasis, Sellersville ..................
C. P. Lewis, Los Angeles .........
V. Kavaliauskas, Tacoma ..........
E. 'Cibulskienė, Nantičoke, Pa. 
A. Daukantaitė, Boston ............
J. Llaudanskas, Lewiston, Me....

Menkeliūnas, Brooklyn .........
Žilinskas, Ixiwiston ................
Shlave, Gardner ....................

Stankevičius, Wilkes-Barre.... 
V. Jonauskas, Bloomfield ............
E. Vilkaitė, Brooklyn ..................
M. Slekienė, Gardner ..................
J. Naruševičius, Red Lake .......
K. Mugianienė, San Francisco....
V. Globich, Wilkes-Barre............
J. Galdis, Maynard, Mass.............

Prūseika, California ................
Sieivis, Chelsea ........................
Ruseckas, B’klyn ....................
Kairys, B’klyn ..... ....................
Klevinskas, Scranton ............

“Laisvės” štabo darbininkai, kurie 
pasidarbavo šiame vajuje:

M. šolomskas ........................ 630
Buknys ........................................ 240
Afizara J40
Kuraitis 128

416
373 
866
344 .
310
300
276
244
244
232
214
196

Mo........148
A. Valinčlus, Pittston, Pa............. 144
J. Burba, So. Boston ............... 188 !
P. Šlekaitis, Scranton ............... 137
ALDLD 96 kp., Sudbury, Canada 184
K. Kazlauskai, S. Boston .........  132
A. Lideikienė, Great Neck .......  126
S. Žostautas, Kapuskaslng .........  122
Yuozupaitls, Ch., Atlasburg, Pa. 122

i .................... 120
J. Kalvaitis, B’klyn ......... 130
S. K. Mazan, Cleveland ......... 110

............... 108

j. 
M.

•i.
.r. 
s,

myn! Visa Sovietų šalis su s. Pauienka, Loweii Mass 
mumis, apie mus mąsto £• Adams, Grand Rapids . 
draugas Stalinas! — saukė v. Padgaiskas, Mexico, r
į kovą bataliono vadas.

Raudonarmečiai šliaužia 
lyguma vis arčiau ir arčiau 
prie japonų apkasų. Pradė
jo temti. , Kaukurų šešėliai 
uždengė lygumą.

L. 
.r. 
-r.
J.

44
44
44
44
42
22
22
22
16

~ , —---------*--------r r  

—Pasiruoškite atakai! F- KIez,s» s. Boston D.

R.
G.

— pasigirdo komanda. _ _ ____
—Taip, pasirUOŠti ata- J. Gugas, Detroit, Mich.
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N A U .10 VI š K A S K A l E N D O RIU S į Sovietų Ledlaužiai

Naziai garsiai dejuoja, lą, aliejaus fabriką ir radio 
kad Vokietija neturi koloni- stotį. O pora 
jų ir grasindami reikalau
ja, kad Franci ja ir Anglija 
sugrąžintų Vokietijai kolo
nijas, kurias kaizeris valdė

dabartine Vokietija neturin-

moj yra kitaip. Nes vokie
čiai po pasaulinio karo už
valdė gana dideles koloni
jas, ramiu būdu: gavo 
stambius žemių plotus iš
naudot kaip koncesijas (lei
dimus).

1922 m. vokiečių Woer- 
mann bendrovė įgijo Kaip 
koncesijas Portugalų salas:

metų atgal 
Portugalų Gvinėjos guber
natorius pervedė tai vokie
čių bendrovei ir šių salų val
džia.

Didžioji Vokietijos orlai
vių bendrovė Lufthansa ga
vo iš Anglų valdžios 1,400 
ketvirtainiu kilometru kon
cesiją Gambijoje, Afrikoje, 
ir įsteigė ten kelias prie
plaukas, radio stotį ir dvi 
orlaivių stovyklas.

Ruban. turinčias 2,000 ket
virtainių kilometrų plotą. 
Tose salose jie įkūrė sau 
prieplaukas, lėktuvų stovyk-

Švedijoje 1753 m. Įsi šeštadieniu. Pirmas ket-
Grigaliaus kalendorius'virčio mėnuo turi 31 d., o 

pasirodė irgi esąs klaidin-1 kiti du po 30 dienų. Kiek- 
gas. Be to, didelis jo nepa-' viename mėnesy 26 darbo 
togumas, tai kilnojamos, i dienos, 
nepastovios šventės, pav.,
kad ir velykes vienais me- tiktai 364 dienos, tai tarp 
tais būna kovo mėn., o ki- senų ir naujų metų įveda- 

balandžio pa-1 ma dar viena diena—“me- 
. tų pabaigos diena.” Ši die- 

Tautų Lygos pastango- i na nepriklauso nei prie 
Į ‘ i kraš- gruodžio mėn., nei prie saū- 

i tuose sudarytos kalendoriui šio mėn. Tuo būdu išeina 
Šis naujas kalendorius iš i pertvarkyti komisijos. Šitų metų gale du šeštadieniai. 

............... bendras darbo Kilniaisiais metais viena 
'vaisius yra naujas kalendo-l diena įterpiama tarp birže- 
rius. Uio 30 d. ir liepos 1 d., kuri

Iš 185 pasiūlymų kalen- taip pat nepriklausys , nei 
dorini taisyti pasirinktas 
sekantis: Metai turi 364 

i dienas. Metų ketvirtis turi 
91 dieną arba 13 savaičių. 
Kiekvienas ketvirtis prasi- 

i deda sekmadieniu ir baigia-

47 metai pirm krikščio
nių gadynės Julius Cezaris 
nustatė, kad romėnu kalen- 
dorins skiriasi su faktinu 
metų ilgiu 67 dienomis. Ji
sai sudarė Julijinį kalendo
rių. Nuo XIII amžiaus bu
vo pastebėta Julijinio ka
lendoriaus netikslumas ir j tais metais 
1582 m. įvestas popiežiaus baigoje. 
Grigaliaus XIII kalendo-l m 
rius. Jame buvo įvesti “kil-imis buvo ‘įvairiuose 
nieji” metai.

! pradžių buvo priimtas tik-1komisijų bendras darbo’ 
j tai Ispanijoje, Portugalijo- 

Anglija davė stambią kon-,! je ir beveik visose Italijos 
cesiją (leidimą išnaudot) valstybėse. Protestantiški 
vokiškai Woermano bendro- i kraštai nenorėjo taip greit 
vei Kamerūne, Afrikoj, Ti
ko srityj; ir vokiečiai ten 
pravedė daug kelių, įsitaisė 
prieplauką, eilę lėktuvų sto
čių, laboratoriją ir radio 
stotį. Kamerūno gubernato-i 
rius leido tiem vokiečiam i 
palaikyt ir savo ginkluotą I 
policiją, sakoma, “apsaugai 

n .. p i

i priimti katalikiško kalen- 
įdoriaus. Vokietijoje šis ka- 
: lendorius buvo įvestas tik
tai 1700 m., Prūsijoje 1775 
m., Anglijoje 1752 m., o

Ar Ilgėja Amžius Su- ZŽtinių gyventojų,-- af- i o j iiKiecių.
augusiu Žmonių? Šiemet gi Woermann ben- i 

drove gavo iš Anglijos dar i 
Lietuvos Aidas” skelbia J 2-000 ketvirtainių mylių’ 

■ - ■' - _ koncesiją, kuri butų perkir-
’ tus ir kariniai-svarbų gele
žinkelį, einantį iš Yuande į!

<(

kad “Netrukus žmonės gy
vens 150 iki 180 metų.” Jis 
remiasi gydytojo Raymon- j p>ua]ae §įos koncesijos davi-l^
do Guevelio nuomone. Bet mas vokiečiam pasirodė 
gyvent žmogui pusantro taip pavojingas Francijos 
šimto metų ar daugiau tai kolonijoms, kad 
vis dar tik pranašystė, o ne 
tikrovė.

Amerikietis gydytojas W. 
R. P. Emerson, žymus rašy
tojas, pripažįsta, kad vidu
tinis amžius visų 
abelnai 
jose per 
metų pailgėjo dviem desėt- siliko išnaudot tą koncesiją, 
kais metų, ale beveik tik to- ir dar kur kas daugiau, 
dėl, kad sumažėjo kūdikių 
mirimai 
priežiūrai.—O skaičiuojant 
vidutinį amžių, yra sykiu 
imama metai kūdikiu, jau- C- 7 V 
nuolių, viduramžių ir senių, 
ir padalinama per visų tų 
žmonių skaičių; tada ir 
gaunamas “abelnasai visų” 
amžius.

Bet “po 35 metų gyveni
mas žmonių nepailgėjo nė 
vienais metais per paskuti
nes dvi kartas,” kaip paro
do dr. Emerson. Dar blo
giau. “Žmonės tarp 50 ir 
70 metų dabar negali tikė
tis gyvent taip ilgai, kaip 
šimtas metų atgal gyvenda
vo žmonės virš 50-70 me
tų,” sako tas gydytojas.

Tiesa, nuo pačios senat
vės labai retai kas temirš
ta, bet dauginusia nuo šir
dies ligų, vėžio, apopleksi
jos, plaučių uždegimo, ne
laimingų atsitikimų, inks
tų uždegimo, džiovos, cu
kraligės ir apendiko uždegi- Gvinėjoje, saloje Fernando 

Linkui mirties sparčiai Po ir Santa Izabelos srityj. 
varo ir nuolatinis nuovar- Bet tam stipriai pasiprieši- 
gis, nervų jėgos perdidelis no Anglijos valdžia, ir tik 

persivalgy- tada generolas Franco pa- 
mas, kaip parodo dr. Emer- reiškė, kad Ispanijos kolo- 
son. Nutukimas taip pat nijų niekam negalįs duoti, 
yra didelis giltinės talkinin- Taigi naziai po koncesijų 
kas. Nes “po 35 metų am-; priedanga jau yra įsikūrę 
žiaus kiekvienas svaras virš didžiuose Afrikos plotuose 
normaliu (vidutinio) svorio ir, suprantama, naudos juos 
trumpina amžių vienu pro-. kaip savo stovyklas-bazes 
centu.” —N. M. I busimajame kare. —L.

Francūzų 
valdžia dėl to užprotestavo 
Anglijai.

1938 metų pradžioj Vo
kietijos kapitalistai 
koncesiją Liberijoj, 
respublikoj, Afrikoj. Angli- 

žmomų ja įr Amerika protestavo 
Jungtinėse Vaisti-1 prieš šį nazių įžengimą į 

paskutinį šimtą i Liberiją, bet jie vis tiek pa- — • 1 — . • 1 • 1 • v 111 1 ••

gavo 
negrų

V o k i e t i j os fabrikantų 
geresnei jų i Krpppų viešpataujamas 

“holandų” trustas pasisam
dė 99-niem metam labai pi
giai nuo Anglijos kaipo kon
cesiją 19,500 ketvirtainių ki
lometrų plotą Western pro
vincijoj su 300,000 vietinių 
gyventojų ir su gera Ro
berts Port prieplauka, Afri
koj.

Kruppų-“holandų” trustui 
leista nutiest 130 kilometrų 
geležinkelio liniją, eilę vieš
kelių ir šiaip kelių, ir steig
tis lėktuvų stovyklas ir nau
jus uostus. Taip trustas ir 
lieka to stambaus krašto 
šeimininku.

Negana to. Vokietijos na
ziai yra paėmę savo įtakon 
Portugalų Angolą, Rio de 
Oro ir Kanarių salas. O vie
na Angola yra beveik tokio

Hitlerio valdžia taip pat 
buvo beveik įkalbėjus gene
rolui Franco’ui duot vokie
čiam koncesijas Ispaniškoje

mo.

eikvojimas ir

Kadangi iš viso susidaro

prie birželio, nei prie liepos 
mėnesio.

(Lietuvos Žinios)
(Bet nė viena valstybė 

praktikoj dar nepriėmė ši
tokio kalendoriaus.)

VIENINTELĖ ŽINOMA LIETUVIU BAJORU 
ŠEIMYNA PRŪSU LIETUVOJ

Vokiečių valdomoj Prūsų 
Lietuvoj labai retai 
lietuvis tegaudavo 
teises; bet vokiečių vyriau- 

Įsybė lengvai duodavo bajo- 
i rų garbę atėjūnams vokie- 
1 čiams.

Taip Prūsų Lietuvoj ir iki 
šiol težinoma tik viena lie
tuviškų bajorų šeimyna— 
Gvildai. Buvę dar vienas ki
tas lietuvis bajoras Tilžės 
apylinkėj, bet jie suvokietė- 
ję arba išnykę, kad apie 
juos dabar nieko nežinoma.

Trys šimtai metų atgal 
Brandenburgo Marggrafas 
atleido lietuvį valstietį Mar-

kuris

Trumpaplaukės Žiurkės 
Virto Ilgaplaukėmis

žiurkės, kurių 
tarnauja ir šilu-

natūraliai gyve-

Chicagos apylinkėj yra 
žiurkių auginimo farma. 
Pirmiaus jų kailiukai buvo 
vartojami tik moterų dra
bužiams papuošt; o šilumai 
pertrumpi buvo jų plaukai. 
Bet dabar išvystyta jau il
gaplaukės 
kailiukai 
mai.

Žiurkės
na palygint šiltuose urvuo
se; ir jom nereikia ilgų 
plaukų. Kaip tad išvystyt 
ilgaplaukes žiurkes?

Žiurkių farmos savinin
kai tą klausima šitaip išri
šo; reikia žiurkes auklėt di
delėje ledinėje ir daryt jo
je palaipsniui vis šaltesnį 
orą.

Bet kai patalpino žiurkes 
ledinėje, tai po . kiek laiko 
beveik visos jos išdvėsė, ir 
tik kelios teliko; užtat 
šios kelios buvo naudingos: 
jų žiurkučiai jau geriau 
pakentė šaltį, o jų “vaikai,” 
trečioji karta — dar ge
riau. Bet kiekvienos kartos 
ir plaukai žėlė vis didesni, 
kad po metų ainiai šių 
žiurkių įsigijo tokius sto- 
rai-plaukuotus kailius, jog 
šaltis jiem buvo jau visai 
nebaisus.

Čia matome evoliucijos— 
gyvių vystymosi pagrin
dus : gamtinį pasirinkimą 
ir prisitaikymą prie aplin
kybių.

tyną Gvildą nuo baudžia
vos ir davė ja'm bajoro tei
ses. Už ką jis suteikė lie
tuviui tokią malonę?—Ma
noma, kad už .pinigus. Nes 
Gvildų šeimynos dokumen
tai, duoti jai sykiu su ba
joryste, nieko nesako apie 
Gvildų nuopelnus tam di
džiūnui.

Istorikas Zembrickis, ge
rai tyrinėjęs Klaipėdos 
krašto praeitį, teigia, kad 
Martynas Gvildą vedė Klai
pėdos miesto “užstovo” duk
terį, ir tėvas jai davęs di
delę pasogą. Tai supranta
ma, kad Gvildą ir panaudo
jęs dalį pasogos išsipirkt iš 
baudžiavos ir gaut bajoro 
titulą. Tada Martynas Gvil
dą pirkęs ir dvarelį, tikriau 
sakant, 300 margų ūkį. Bet 
vokiečių vyriausybė “Dvarą 
Gvildžiai” pakeitė į *Gut 
Gwilden” ir permainė pačių 
jo savininkų pavardę į 
“Gwildies.”

Bet paliktieji sąrašai ir 
užrašai rodo, kad Gvildų 
šeima per visus tris šimtus 
metų skaitė save lietuviais. 
Žymėtina, jog visi tą ūkį- 
dvarelį valdę Gvildai vadi
nosi Martyno vardais.

Paskutinis dvarininkėlis 
Martynas Gvildą mirė 1912 
metais. Jis paliko penkis 
sūnus ir dvi dukteris; ir vy
riausias sūnus taipgi pa
krikštytas Martynu. Bet jis

dar prieš karą apleido ūkį, 
gyveno Tilžėje ir Klaipėdo
je, kur dabar yra teismo 
valdininkas; kiti du sūnūs 
taipgi tarnauja kaip valdi
ninkai Klaipėdos krašte; o 
du žuvo pasauliniame kare 
Vokietijos-Francijos fronte.

Dvi dukterys, Burneikie
nė ir Liaudinskienė, gyvena 
Didžiojoj Lietuvoj. O Mar
tyno Gvildos našlė ištekėjo 
už lietuvininko Endriaus 
Borcherto, žinomo Mažosios 
Lietuvos veikėjo. Taip šie
met, po trijų šimtų metų, 
Gvildų dvarelis ir perėjo į 
Borcherto rankas. —A.

Kaip Naziai “Atskiria” 
“Arijus” nuo Kitų

“tikras
Mirtini Šposai

Pietinėje Afrikoje, Tran- 
svalv jaunas ūkininkas grį
žo iš miesto. Mieste jis bu
vo truputį nuraminęs troš
kulį ir labai apsidžiaugė 
pakely radęs dvi kaukuoles. 
Tuojau jisai sugalvojo pa
gąsdinti savo sužiedotinę.

Jauna mergina labai nu
sigando pamačiusi mėnesie
noje ant atviro lango sto
vint kaukuolę. Kada antra 
kaukuolė buvo jai įmesta į 
lovą, tai jau buvo perdaug. 
Nuo širdies smūgio ji vie
toje krito negyva. —L. Ž.

Vokietijoj yra 20,800,000 
pramonės darbininkų, tarp 
jų 6,600,000 moterų.

Vokietijos nazių profeso
rius Gauch išleido knygą su 
tokiais “gudriais” recep
tais, kaip pažint, ar žmo
gus yra “arijas” ar ne. 
Gauch štai ką pasakoja:

z Jei valgydamas žmogus 
kramto maistą sučiaupęs 
lūpas, tyliai, tai jis “ari
jas;” o kas valgo “čiaukš- 
nodamas,” tai būsiąs žydų 
kilmės, negras, pietietis ar
ba “išgama.”

Kas besikalbant mosta
guoja rankomis, tai esąs 
žydiškos veislės. (Bet fran- 
cūzai ir Mussolinio “arijai” 
italai taipgi papratę mosta- 
guot rankomis).

Anot Gaucho,
arijas” kalbėdamas “nedir
ba” rankomis, bet daugiau
sia laiko jas kišenėse. 4‘Ari- 
jo ‘ .
chui “kalnų upelio čiurleni
mą arba krištolo skambėji
mą,” o “nearijo” balsas 
esąs panašus į bliovimą, 
kniaukimą, lojimą ir kitus 
gyvuliškus garsus.

Tas nazių profesorius, 
galop, užreiškia, kad, girdi, 
“tikras arijas” visai nieko 
bendro neturi su beždžione, 
bet kitų rasių žmonės tai 
“tikrai parodą aiškią gimi
nystę su beždžione. —L.

London. — Velionio lordo 
Balfouro brolėnas pavedė 
savo palocių Škotijoj kaip 
prieglaudą persiunčiamiem 
iš Vokietijos žydų vaikam.

balsas primena Gau

spręsti iš to, kad ledlaužis 
“Kaganovič” plaukiodamas * 
Juodoje Jūroje (pietuose) 
kalbėjosi su ledlaužiu “Jer- 
mak,” kuris tuo kartu buvo' 
už kelių tūkstančių mylių 
An ta r k tikos Jūroj. Jie turi 
ir mažesnes radio stotis, 
kurias atsitikime nelaimės 
galima nuimti nuo ledlaužių.

Ledlaužių įgulos buveinės 
įrengtos priešakinėj laivų 
dalyje. Visi jūreiviai turi 
atskirus kambarėlius, gerai 
Įrengtus su minkštomis lo-

Sovietų Sąjunga nuo se
niau turi ledlaužius “Kra
sin”, “Malygin,” “Sedov,” 
“Lenin,” “Jermak,” ’‘Tru
vor” ir daugelį kitų. Bet jie 
jau sensta. Tuo kartu So
vietai atidarė Šiauriu Van
dens Kelią — aplinkui Sibi
rą į Tolimus Rytus. Tas rei
kalauja galingų, moderniš
kų, naujų ledlaužių. 1935 
metais Sovietų valdžia nu
tarė ir pradėjo budavoti 
keturis galingiausius pasau
lyj ledlaužius ir kelis nuo
ledų apšarvuotus garlaivius, vomis ir radio prietaisais.

Du ledlaužiai “Stalin” ir Įgulai yra įrengtas “Rau- 
“Kaganovič” jau gatavi ir donas kampelis,” kur yra • 
veikia. Gatavas ir vienas įvairiausių knygų ir žaidi- - 
nuo ledų šarvuotas garlai-' mo kambarys. Įgulos kam- 
vis “Dežniev.” bariai papuošti Sovietų ar-

“Stalin” ir “Kaganovič” chitektV, ’Ū’estingu darbu 
vra galingiausi pasaulyj led- 11 l,avel s ais- 

"laužia!. Jie turi po 10,000' Vai. Sūnūs,
j arklių jėgos mašinas. Abu 
yra po 11,000 tonų įtalpos. 
Ilgis—400 pėdų, plotis—90 
pėdų: Vandenyje yra apie 
30 pėdų. Ledlaužių yra tvir
ti, stori geriausio plieno 
griaučiai ir storos sienos. 
Priekinę dalį apsaugoja 
dvi plieno sienos po 24 ton. 
svorio. Laivų galus, kur iš
sikišę varomieji sparnai— 
šriubai, apsaugoja dvi ga
lingos plieno sienos, pada
rytos iš 36 tonų plieno. Le
do srityje laivo sienas den
gia plieno šarvai 40 mili
metrų storio.

Laivai pastatyti tain, kad 
apsaugojus nuo nuskendi
mo. Jie turi dvigubas sienas 
ir dvigubus dugnus. Laivai 
padalinti į 12 atskirų daliu, 
kurių kiekviena taip užsi
daro. kad vanduo į kitą ne
gali įeiti. Jas uždaro pagal
ba elektros arba rankinių 
prietaisų. Todėl, net kelias i 
kameras vanduo gali pripil
dyti, bet jis toliau negali 
ieiti.'ir laivas plaukia. Led
laužiai turi po 3,500 arklių 
jėgos mašinas vandenį išva
ryti. Ledlaužiai gali pasi
imti no 3.000 tonu kurui an
glie ir 250 tonų įgulai mais
to.

Šie ledlaužiai aprūpinti 
naujausiomis ir moderniš
kiausiomis mašinomis. Vi
sos ju dalys sujungtos tele
fono ir radio susikalbėjimo 
prietaisais. Gerai apsaugoti 
nuo gaisro. Jie aprūpinti 
ralingomis radio susikalbė
jimo stotimis. Tai galima

Rašo Mokslo Tezius, o 
Bijo Pradėt Apysaką
New Yorke yra vyras 

vardu G. H. Smith, kuris 
uždirba $10,000 per metus,' 
rašydamas studentam už
duodamus straipsnius, “es- , 
says.” Jis 31 metų amžiaus , 
ir baigęs Michigano Uni
versiteto kolegiją su Meno 
Magistro laipsniu. Bet jo 
parašyti “teziai” — aukšto
jo mokslo baigimo veikalai 
—gauna studentam laips
nius' Daktaru Filosofijos. 
Tokiais raštais jis uždar
biauja jau 7 metai, bet sa
ko, “dar nesu gana prisi
rengęs apysakas rašyt.”

IŠRADIMAS APSAUGO- 
JAS AUTOMOBILIUS 
ANT GELEŽINKELIŲ

Didlaivis “America”
t

Du vyrai Schuylkill Ha- 
vene, Pa., išrado foto-elek- 
trinius prietaisus, kurie ap
saugoja automobilius va
žiuosiančius skersai gele
žinkelio, idant traukiniai 
nesuvažinėtu ių. Vienas 
prietaisas būsiąs prijungtas 
prie bėgių (rėliu) ir savai- 
mi duosiąs ženklą, kad ar
tinasi traukinys; antras 
prietaisas būsiąs automobi
lyj. Jis atsiliepsiąs j elek
trinių bangu ženklą nuo bė
giu i prietaisa esantį auto
mobilyj, ir tada būsią auto
matiškai sustabdyti auto
mobilio ratai.

United States Lines pra
dėjo būdavoti garlaivį, ku
ris bus pavadintas “Ameri
ca.” Jis budavojamas New
port News, Va., prieplaukoj. 
Tai, žinoma, bus daug ma
žesnis garlaivis už “Nor
mandie,” “Queen Mary” ir 
daugelį kitų. Bet jis bus la
bai gerai įrengtas.

“America” turės apie 26.- 
000 tonų įtalpos. “America” 
bus 723 pėdų ilgio, 93 pėdų 
pločio ir nuo pirmutinių lu
bų 75 pėdų aukščio. Šis lai
vas galės vežti 1,219 kelei
vių ir turės 639 žmones įgu- denyną tarpe Europos ir 
los. Jo išbudavojimas atšeis Amerikos. —Š.

75 METŲ VYRAS BIJO, 
KAD JI BARS 100 

METŲ TeVAS

Kitchener, Ontario.—Be
važiuojant Johnui Trussle* 
riui automobiliu, paslydo 
mašina ir apsidaužė į stul
pą. Bet didžiausias jo rū
pesnis buvo, tai “ka pasa
kys man tėvas,” 100 metų 
senis.

iki $16,000,000. Jis bus gata
vas 1940 metų pavasarį ir 
plaukios per Atlanto Van-

4
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Iš New Jersey
Newarko Palangos Juzės Lapkričio men. susirinkime
Draugija Atmetė S.L.A. Pri

sidėjimo Sąlygas
Kaip jau ne sykį buvo pažy

mėta, Pal. Juzės draugija buvo 
nutarusi pasiteirauti pas abu 
Susivienijimu, t. y., LDS ir 
SLA, ar nebūtų galima tinka
mom sąlygom prisidėti prie 
vieno iš jų, suprantama, prie 
to, kuris duos geresnes sąlygas.

Tą dalyką vesti pavesta pas
toviam draugijos komitetui. 
Komitet., sutvarkęs narių sto
vį, amžių ir turtą draugijos, 
pasiunčia abiejų susivienijimų 
prezidentam su užklausimu, ar 
nebūtų galima prisidėti prie jų 
ir kokiom išlygom?

Atsakymą komitetas nuo pre
zidentų gauna greitai ir labai 
palankų, tik reikalauja atsaky
ti ant kai kurių klausimų.

Komitetas, atsakęs į klausi
mus, guna nuo LDS sąlygas 
(suprantama, paviršutines) 
prisidėjimo ir, reikalui esant, 
prižada dalyvauti Pal. Juzės 
draugijos susirinkime išaiškini
mui, kas būtų neaišku. Nuo 
SLA gauta pora mėnesių atsa
kymas vėliau.

Kaip tik gauta nuo abiejų 
susivienijimų atsakymai, tuo
jau šaukta Pal. Juzės draugi
jos ekstra susirinkimas specia
liai tą klausimą svarstyti. Nuo 
SLA dalyvauja prez. adv. Ba- 
gočius, sc-kr. dr. Vinikas ir N. 
J. organ, p. Trečiokas.

Nuo LDS nedalyvauja niekas 
dėl priežasties rengimosi prie 
LDS seimo.

Tanie susirinkime liekasi 
perskaityta abiejų susivieniji
mų sąlygos, iš kurių pasirodė, 
kad SLA yra priimtinesnės. 
Adv. Bagočius išrėžia gerą 
spyčių ir dar prižada visokių, 
palengvinimų mūsų draugijai, 
o dr. Vinikas patvirtina, kad 
krip bus ir pageidauja, kad mū-1 
sų draugija nubalsuotų,’kad ji1 
priima tą planą ir oficialiai1 
pradeda derybas tik su SLA.

Atsiranda pastabų, kad toks 
balsavimas yra ne vietoj. Viena, i 
SLA viršininkai reikalauja ne
kuriu dalykų iš draugijos ir' 
tuos reikalavimus patenkinti I 
ar atmesti gali tik 'apsvars
čius ir didžiuma balsų nuta
rus. Antra, SI.A konkrečių 
planų dėl mūsų draugijos taip 
pat pasiūlyti neturi ir tik tam 
jieško medžiagos pas draugiją. 
Ir kokis gali būti balsavimas, 
kuomet draugijai nieko konkre
čio nėra pasiūlyta?—sako pa- 
stebėtojas.

Adv. Bagočius pašoka ir vėl 
pakartoja, kad turime nusibal- 
suoti, nes SLA turi žinoti, kaip 
dalykas stovi, nes turės paimti 
ekspertą, kuris smulkmeniškai 
apskaitliuos ir nevilkinančiai 
priduos draugijai. Pirmininkas, 
pataikaudamas p. Bagočiui, 
mašinališkai pervaro balsavi
mą ir didžiuma balsų nubalsuo
ja p. Bagočiaus propoziciją 
priimti.

Tas susirinkimas atsibuvo 
liepos mėnesį. Ir nuo to laiko 
mūsų draugija nieko negirdėjo 
nuo SLA ir jo eksperto net iki 
lapkričio mėnesio. Ir tiktai tas 
gauta darant mūsų komiteto 
spaudimus.

Priėmimo sąlygos visai buvo 
skirtingos nuo tų sąlygų, ku
rios buvo pasu lytos liepos mė
nesį. Ir tie visi palengvinimai 
mūsų draugijai, ką buvo priža
dėti per adv. BagoČių, pasirodė 
tik tusti žodžiai, kad tik užkir
sti kelią vedimui derybų su 
LDS.

Mūsų draugijos komiteto na
rys d. A. žolynas spalių mėn. 
susirinkime raportavo, kad są
lygų planas būsiąs visai pakei
stas nuo to plano, kuris buvo 
pasiūlytas liepos mėn. dėl tos 
priežasties, kad dr. Vinikas, 
SLA sekretorius nebuvo per
žiūrėjęs narių amžiaus, o pri
davė planą kitos kokios tai Vy- 
tautinės draugijos. Ir dabar, 
girdi, kuomet peržiūrėjo, tai 
Visas dalykas persikeitė

musų draugijos komitetas ra
portuoja, kad turi galutinas 
prisidėjimo sąlygas nuo SLA ir 
tokių planų turi net keturis ir 
draugija vieną iš jų gali pasi
rinkti. Taip pat komitetas ra
portavo, kad turėjo posėdį su 
SLA sekretorium d r. Viniku 
ir jiem visiem atrodė priimti
niausias vienas iš keturių pla
nų, kurį rekomendavo draugi
jai priimti.

Išklausius visus planus, ap
sistota ant komiteto rekomen
duotų planų, kaipo priimtiniau
sių. Tačiaus, paklausinejus 
smulkmenų, komitetas negali 
atsakyti. Susirinkimas nutaria 
padidinti komitetą ir pakvies
ti dr. Viniką išstudijavimui 
planų ir tą atlikus, šaukti drau
gijos specialį susirinkimą už
baigimui to klausimo.' Taip pat 
komisija pastebėjo, kad dr. Vi
nikas pranešė, kad prisidėji
mas mūsų draugijos prie SLA 
pagal šį planą turi užsibaigti 
šiemet. To nepadarius, kitą me
tą bus didesnės mokestys.

įvykus padidintam komiteto 
posėdžiui, išklausinėjus apie vi
sas smulkmenas priduotų mū
sų draugijai planų, užklausta: 
ar dr. Vinikas mano, kad mūsų 
draugija šiemet suspės įstoti į 
SLA, kuomet beliko tik vienas 
mėnuo, kuomet planų sudary
mas elnė apie pusę metų? Dr. 
Vinikas šaltai atsako: "pažiū
rėsi me.Tok is pasakymas “pa
žiūrėsime,” tai nėra .jokia ga
rantija ii- dar labiau atsime-
nant liepos mėnesio susirinki
mo prižadus, iš kurių pasiliko 
tik tušti žodžiai.

Lapkr. 30 d. įvyko specialis 
tuo klausimu susirinkimas. 
Nuo SLA dalyvavo dr. Vinikas 
ir pp. Bajoras su Trečioku. 
Įstojimo sąlygos likosi perskai
tytos. Ir kas kam buvo neaiš
ku, dr. Vinikas paaiškino. Pra
sidėjo diskusijos tuo klausimu. 
Išdiskusuota dalykas visapu
siai, netik sąlygos prisidėjimo, 
bet ir visa derybų procedūra. 
Palcitl u s klausim a balsavimui, 
95 nuošimčiai dalyvavusių, su
sirinkime narių pasisukti pries 
prisidėjimų.

Nesmagu, kaip taip atsitiko, 
nes buvo įdėta darbo ir pasida
rė piniginių nuostolių abiem 
pusėm. Tačiau tegul bus ir pa
moka SLA viršininkam, kad iš 
draugijos narių nereikia krėsti 
baikų. Prižadėti daug, nema
čius draugijos narių amžiaus 
stovio ir raginti prie greito 

j veikimo, prie prisidėjimo drau
gijos, o iš jų pusės padėti klau- 

I simą ant lentynos per pusę me
tų ir pabaigoj metų pastatyti 
ultimatumą, kad šiemet turite 

' prisidėti, o jei to nepadarysite, 
j tai kitą metą turėsite $4000 
įnešti daugiau; jei to nepada
rysite, tai turėsite daug akštes- 

i nes narines mokestis mokėti, 
į t-ai yra niekas daugiau, kaip 
!tik pasityčiojimas iš draugijos.

Juk beveik vienbalsio draugi
jos narių atmetimo svarbiau
sia priežastis ir buvo, tai nepa
sitikėjimas ŠLA viršininkais, 
nes nariai pamate, kad SLA 
viršininkų žodžiai visai neati
tinka jų darbams.

Jei p. Vinikas būtų ir garan
tavęs, kad mūsų draugiją per 
mėnesį laiko suspės priimti, tai 

i irgi kyla abejonė ir klausimas, 
, kokis jo išrokaviinas buvo vil- 
j kinti dalyką iki paskutinio mė- 
i nėšio, o patį didįjį darbą atlik
ti per vieno tik mėnesio laiką? 
Kur čia garantija, kad jis dar 
nemitęs pusę metų? Matyt, su
prato, kad to padaryti negales 
ir tik pasakė: “Pažiūrėsime.”

Pal. Juzės Draugijos Narys.

Ką imas. — Mirė žinomas 
dramos režisierius Kons
tantas Glinskis. Jis buvo 
vienas iš Valstybes Teatro 
kūrėjų. Jau pirm pasaulinio 
karo Glinskis vaidino lietu
vių teatrų rolėse.

Cleveland, Ohio
CLEVELANDO PARENGI

MŲ ŽINIOS

Bazaras ir Balius

šeštadienį, gruodžio 10, bus 
bazaras ir balius Lietuvių 
Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79 St., 7:30 vai. vakare. Ba- 
zarą rengia lietuvių kom. kuo
pa ir W. 21 kuopa sykiu. Nuo 
parengimo likusis pelnas bus 
skiriamas dėl “Mid - West 
Daily Record” fondo. Lietu
viams paskirta sukelti 150 
dol.

Kita dalis to fondo bus ski
riama radio prakalboms ir 
abelnai agitacijos ir švietimo 
reikalams. Reakciniai politi
kieriai labai tankiai atakuoja 
progresyves unijas, o labiau
sia atakuoja Komunistų Par
tiją. Be finansų jokios apšvie- 
tos paskleisti darbininkam ne
galima, ne prakalbų negalima

Pripildykit"Pančiakas 
Vienu Didžiu pirkiniu!

$53.?5 Vertės už
i

SERVICE

D ft L 
PYMŲ 
SIAME 
kreditai pelnyti 
minės 
būt j 
mui. 
naudoti 
prietaisui, 
girtų

MILŽINIŠKŲ SUTAU- 
“EDISONO DIDZJAU- 
B A R G E N Ų” pake, 

ant jūsų na- 
elektros bilos negali 

panaudoti šiam pasiūly- 
Tačiaus, jie gali būt pa- 

bile kuriam kitam 
pardavinėjamam Už- 

I’rietaisų Vcrteivių.

PROCTOR TURN-O-MATIC KEPINTUVAS
Svirtelėmis sujungtos durelės — atidarai 
vieną, atsidaro kita automatiškai, apver- 
čiant abidvi riekutes duonos. AC-DC. 
Nulietas nerūdyjančiu chromu. Nikelio 
chromo kaitinančioji viola apsukta ant 
mikonito. Nelūžtantis guminis įjungimas.

6-RIOPA I.E.S. GERESNIO II|’ĮI/fl)A 
MATYMO GRINDINft BLllirn

Pagaminta Artistiškų Lempų Co. Tiesiogi
nė, netiesioginė šviesa. Gatava su trimis 
30-wattų lemputėmis ir viena 3-jopa 100- 
200-300 wattų Mazda lempute. Nudaryta 
Flamandų Žalvariu. Aukso spalvos šilko 
gaubtuvu, rayono pamušalas.
Tikros General Electric lemputės duodamos sykiu 

E. S. Lenipn.
ELEKTRIKINIU

NUSTATYMU

IR

$2 I MĖNESI 
per 11 sekančių mėnesių

BE JOKIŲ PRIMOKĖJIMŲ

$2 ° TUOJAU
plius pirkinio taksai New Yorko Miesto

su kiekviena 6-riopa L

RADIO su
Penki nustatymo knypkiai ir rankinė ro
dyklė kitom stotim; siekia 540-1750 ki- 
locyklių; AC-DC. 5 lempučių superhete
rodyne (plius balasto vienetas); dvejopos 
spalvos riešutmedžio dėžutė. Viduj įtaisy
ta priimtuvo viela. Modelis GD-60.

Westinghouse DDAQAQ 1 
AUTOMATIC AC-DC TRuDnO F

5 svarų. 800 wattų. Greitai įkais
ta. Automatiškas. Nevarginantis, 
su nuolaidžia rankena. Karščio J 
kont roliavimas pažymėtas 5 ma- 
terijom. Strymlainytas. Išbandyta, 
pastoviai prijungta saugi viela.
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189,370 PIRKIKŲ JAU PATENKINTA!
Ką duoti? Lengva nuspręst! Apklausinėjimas parodė atsakymą. 
Vyrai, taip ir moterys sakė, kad jie nori elektrinių prietaisų... 
radio, lempa, kepintuvas, prosas užėmė aukštą vietą, štai jie, nau
ji, visai’ šiandieniniai, pagaminti pasauliniai-garsių fabrikantų... 
pigiau negu puse reguliarės kainos. Ir jūs gaunate keturias dovanas 
vienu sykiu! Pasirūpinkite motina, tėvu, seseria, broliu ... arba 
turtinga Teta Hattie. Ir jūs sutaupote $28.75 kitiem daiktam savo 
sąraše! Neatidėliokite. Užsisakykite “bargenų paką” dabar!

FOR *

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC.
ANO AFFILIATED COMPANIES, including

• • • ■     • .............. ....................... • •.*.*. •*v>X;X;X;X;:vX;X;X;X;X;X;.;:;Xy:y:;X%;.’.:;X;;;:;X;X;X<;Xv>X:;:<?X;;jC;X<*>X; :*:

NEW YORK ANP aU^ENŠ EieČTRlČ LIGHT AND POWER COMPANY 
x-x-:x:: • •• • - y. y.-.-yy.-'.-.-e.

BROOKLYN EDISON COMfAN^ INC. ♦ 1 . .................. .. .................
WESTCHESTER LIGHTING COMPANY * THE YONKERS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

PARSIDUODA PAS VISUS UŽGULTUS 
PRIETAISŲ VERTEIVIUS. UŽSAKY
MAI TAIP PAT PRIIMAMI MOŠŲ 
PARODŲ KAMBARIUOSE AR PAS 
BILE TARNAUTOJĄ ŠIOS SISTEMOS 
KOMPANIJŲ 
Pasiūlymas tik kostumeriam šios siste

mos kompanijų

LAIMĖKITE. G. E. VACUUM VALYTUVĄ ir $50 PINIGAIS!<| Vėliausio modelio General Electric valytuvas gatavas su visais prietaisais! 5 duodami kas savaitė! 
Dėl smuikinėm) užslstatykite “Around the World in New. York,” kiekvienų Antradienį, 7:30 P. M.

WJZ. Pačių jūsų popietinis vaidinimas.

LAISVE

surengti.
Labai svarbu prakalbos per 

radio Komunistų Partijai, bet 
tam reikia daug finansų, lėšų 
padengimui.

Šiame bazare galėsite lai
mėti gerą “praizą”: Pirmas 
praizas 5 dol., cash; antras— 
beskė daržovių; trečias—gra
ži lempa ant stalo statoma. 
Prie to, bus daug mažesnių 
naudingų dalykų duodama 
laimėjimui.

Todėl prašome visus lietu
vius, kuris tik kiek turite lai
ko atsilankyti į bazarą, nes 
visf turėsite progos smagiai 
laiką praleisti prie geros mu
zikos.

Įžanga visiems veltui.

Lietuvių T. D. A. Kuopos Pa
rengimas del Šelpimo

Politinių Kalinių

šeštadienio vakare, gruod
žio 17 d., T.D.A. kuopa nuta
rė surengti “card party,” nau
dai politinių kalinių. Dabar 

eina vajus politiniams kali
niams nupirkti Kalėdoms do
vanų. Iš to paties “Christ
mas Drive” fondo daugiau
sia T. D. A. skiria dėl politi
nių kalinių šeimynų, vaikučių 
ir moterų, netekusių duonos 
dirbėjų.

Rengimo komisija dar ga
lutinai vietos neskelbia, kur 
šis balius įvyks, bet prašome 
kitų draugijų nerengti nieko 
ant gruodžio 17-tos, bet ga
vę pranešimą, prašomi atsi
lankyti ir paremkite politinius 
kalinius ir jų skurde esančias 
šeimynas. Už keleto dienų 
komisija paskelbs spaudoj, 
kur šis parengimas įvyks.— 

___ __ \
Vardai Aukavusių dėl Politi

nių Pabėgėlių Pašalpos

Visas svietas žino, kokį be- 
sotišką puolimą daro Vokie
tijos naziai ant žydų tautos 
žmonių. Apiplėšia žydus, at
imdami iš jų ne vien tik tur
tą, bet ir menkiausią apreda- 

padcaae $

lą. Ir taip naziai terorizuoja 
žydus, kad daugiau 60,000 jų 
privertė prie mirties bado, 
vydami juos iš Vokietijos į 
kitas Europos šalis, be cento 
ir be drabužių—tinkamų ap
valkalų.

Dabar Čechoslovakijoj taip 
pat smarkiai persekiojami žy
dai, sykiu ir progresyviai vo
kiečiai.

Nesenai Clevelando Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo distrikto seki*. Miss. C. 
Bremson pridavė rinkimų 
blankas dėl politinių pabėgė
lių šelpimo. Aukavo šie drau
gai: P. Gajauskienė 25c., Lu
košius 25c., Dočkus 20c., Vau- 
pšas 50c., Mr. ir Mrs. Liutkai 
$1. Kiti aukavo po mažiau. 
Viso aukų surinkta $3.15. 
Ačiū visiems aukavusiems dėl 
tokio svarbiaus reikalo.

—I. A. V.

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

Penktad., gruodžio 9, 1938

Fašistai Išžudė per 4,000 
Civilių Žmonių

Barcelona, Ispanija.—Per C 
dvejus paskutinius metus 
Italijos ir Vokietijos bom- 
bininkai ir generolo Franco 
ir nazių kariniai laivai iš
žudė 4,018 žmonių ir sužei
dė 6,174 vien tik Kataloni- 
joj, bombarduodami jos 
miestus, miestelius ir kai
mus, kur .sunaikino 5,963 
namus.

Fašistų Bombininkai Sužeidė 
Dar Vieną Anglų Laivų

Madrid. — Penki dideli 
fašistu orlaiviai numetė 70 
bombų į Alicante, pajūrio 
miestą Ispanijos respubli
koj, ir sužeidė Anglijos pre
kinį laivą “Lake Geneva”, 
stovintį Alicantes prieplau
koj.
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•We do not know the truth of 
the report but rumor has it that 
William Shakespeare will soon be 
summoned to testify before the 
Dies “Un-American” Committee for 
having written such a scurrilous 
play as “Julius Caesar.” Special ar
rangements, we are informed, have 
been made with the graveyard 
where Shakespeare has been buried 
for the past three hundred years...

• Bette Davis, the grapevine tells 
us, has just been divorced be
cause she likes to read books too 
much. Since books are easier to 
get than husbands, we suggest 
Hope in America by John Strachey. 
It’s worth at least two husbands, 
Bette . . .

•Will the Vilnis English Section 
please check up on this? We are 
told that for the 90,000 Lithuanians 
in Chicago'there are 300 Lithuanian 
drug stores, 575 clothing, notion 
and furniture stores, 1,400 groceries 
and 1,940 taverns and restaurants. 
There is something odd about the 
figure “1940”—please check . . .

•Tommy Manville, millionaire 
— — (censored), has broken two 
ribs while dancing. You will find 
further details in the “Unimport
ant News” column of your daily 
newspaper . . .

•Veto Zablackas, former LYS 
editor and active Lithuanian youth 
leader, will be home from Spanish 
trenches by Christmas . . .

•Christmas motto “Peace on 
Earth, Good Will Towards Men” 
should be observed by all Lith- 
American young people. As your 
share we suggest the filling of a 
RED CHRISTMAS STOCKING to 
carry Xmas cheer to a Spanish 
child. These are supplied free by 
the Med. Bureau and No. American 
Committee to Aid Spanish Demo
cracy (381 Fourth Avenue. N. Y.). 
You distribute and return before 
December 20 filled with an article 
of clothing, milk, chocolate, soap 
and a toy . . .
• "Mirtų Vainikas,” the play that 

had its debut performance in Brook
lyn last week with Fulton, Grabaus
kas and Pakalniškis starring, ,-will 
be presented soon in Elizabeth, N. 
J. Negotiations are also going on 
for its performance in New Haven.

•Keep your eyes on Klaipėda this Į 
coming week!"* The gradual cos- I 
sion of this Lithuanian city to the 
Nazis is expected to begin soon. 
Sic Transit Gloria when Smetona 
does a Chamberlain . . .

SPORTS CHATTER
by Tom Vermal

Yanks Interested in Lith Lefty
The 1938 baseball champion N. 

Y. Yankees are reported to be in
terested in Joe Krakauskas of the 
Washington Senators. In fact they 
are so interested that they have of
fered Spurgeon (Spud) Chandler, 
tall right hand pitcher, Bill Knick
erbocker, an infielder, and cash.

In other words the kid must 
haive the goods.

Chandler cost the Yanks 65,000 
dollars and Knickerbocker 15,000 
simoleons and all that ain’t hay.

It sure would be a big break for 
Krakauskas to catch on with the 
Yankees. Besides getting a larger 
salary from the N. Y. team Joe 
would almost be sure of an annual 
cut from the World Series, which 
comes to about $5,000.00.

The reason Joe McCarthy, man
ager of the Yanks, is so steamed 
up over Krakauskas is not so much 
for the fact that the Lith beat the 
New Yorkers three times but for 
the manner those defeats were ad
ministered.

Krakauskas might have had the 
foresight to realize that if he 
showed to good advantage against 
the Champs they would look to ac
quire him. Here’s hoping, Joe. If 
you make it, we’ll be the first to 
congrat you.
Barlund To Meat Toles at Hipp

Gunnar Barlund returns to the 
ring this Friday evening against a 
tough foe in Roscoe Toles of De
troit. This will mark the Finn’s 
second attempt to do battle since 
marriage. His first try was not 
so good, coming out second best 
against Lou Nova. Severe cuts 
about the eyes turned what seemed 
certain victory for him into a 
startling defeat.

Nothing daunted, Barlund rested 
till the cuts healed and clamored 
for action almost immediately. 
TolCs, a colored boy, recently 
gained nation wide note when he 
sent Jimmy Adamick, Jack Kearn’s 
highly touted heavy, to the hospital 
for about a month. This contest 
will serve to reopen the Hippo
drome to boxing. The semi-final 
for eight rounds brings together 
Primo Flores of Puerto Rico against 
Johnny Bonito of the Bronx, both 
are light-weights.
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Spanish Youth Speak to America
After having spent several weeks living among the American youth, 

traveling through your wonderful country from coast to coast, we now 
go back to occupy our posts in the fight of Spain for independence, for 
democracy and for the cause of peace.

We know better than we did before, that we can be confident the 
people of America will continue their tradition of generosity and good
will by doing everything they can to diminish the terrible calamities, 
bombardments, hunger and cold which the Spanish women and children 
are suffering as a consequence of the war.

We have been able to see the enormous riches of your country. While 
looking at your fields, at your full grain elevators, we could not help 
thinking that, at the same time, our younger brothers, our friends were 
hungry in Spain. But we have appreciated your decision to send us as 
much clothing, milk, wheat and other food as possible.

We know what we will find when arriving in our country—a whole 
people united, decided and confident that peace, based on justice, will be 
established in Spain by the victory of the Republic. A terrible third win
ter of war is coming, however, with millions of refugees suffering in ways 
which are impossible to describe.

We are very anxious to return because we want to say to our people, 
to our women and children, “We have been in an enormous country where 
millions of men and women, millions of youth have pledged to see to it 
that you are not so hungry,so cold, that your terrible suffering is di
minished.”

We will wait for the Relief Ship which will arrive soon after us and 
which, we arc sure, will be the beginning of increased aid. We are con
fident of this because we have seen the real unity of youth, realized in our 
World Congress, spreading out over the American youth. We know by 
experience what power unity gives to a movement. It is because of 
its unity that the Spanish people will bo able to thrust out of their coun
try the invasion of fascism. It is through your unity that you, demo
cratic youth of America, will be able to lessen the sufferings of our 
women- and children.

Thank you for what you have done, for what you will do!!!
Good-bye!

TERESA RAMIES—MANUEL AZCARATE
Delegates of the Spanish Youth Alliance.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“Drink your milk, father—you’llneed vitamins to fight the new 
union.” _

TRANSCENDENCY
I

Virtue at the horizon of a path so white— 
A path, clean, from the pure sunlight, 
The path led high and was shining bright 
Bathed in warmth of the sun’s delight.

A path led down in oblivion black
Scarce perceptible—it’s crooked track, 
Between them Life, in despair of shpme 
Engrossed in things that bear no name.

Clothed in hue of purple turned to go, 
To the path of light or that of woe? 
Up there is God’s song of divine peace, 
Down there is human curse that cannot cease.
Whore is transcendency of soul and heart 
To the sweetness of virtue, never to part?
Ah, to know the glory of the answer to Life 
Be above purplish hues and paltry strife.
It is without effort to fall, to sink
Into the chasm where men do not think, 
But burn themselves in tongues of fire, 
Enveloped in smoke of human desire.

Man stands in throes of dumb despair 
Wondering, dreaming if he fain would dare 
The struggling, lofty climb with face upturned, 
To destroy the flame of lust that in him burned.
To worship the immortal longings in his heart, 
Never to wander, nor downward start, 
Virtue smiles, serene on her snow-white throne, 
And he is on the upward path—but not alone.

Elyte Grozan.

EYES ON 
LITHUANIA!

The little Lithuanian Bal
tic port of Memel (Klaipeda) 
again is in the news on *the 
eve of the general election to 
the Memel Diet this Sunday, 
December 11.

Nazi newspapers have thun
dered the warning that Me
mel is spending its last few 
days as part of Lithuania. 
The newspaper attacks and 
the violent riots sponsored by 
fascist groups in Memel are a 
significant reminder of those 
few days just before Czecho
slovakia was placed upon the 
carving table.

Particularly deplorable is 
the role the present Lithua
nian regime is playing. /Lith
uanian newspapers have been 
censored by the government 
because they have resented 
the gradual German and Po
lish fascist penetration in 
Lithuania’s affairs.

In Mėmei the Jewish mi
nority is fearing a pogrom 
upon the conclusion of this 
Sunday’s election if the Na
zis come to complete power.

“Autonomy’’ is the word 
the fascists are using.

“Autonomy” for whom?
Certainly not for Lithuania, 

certainly not for the minori
ties and certainly not for the 
welfare of Memel’s working 
people.

The embryonic Memel Fueh
rer Neumann knows this and 
Lithuania’s fourth-time “re
elected” President knows it.

Yet not one word is said by 
the Lithuanian government to 
prevent the gradual seizure of 
Memel, to prevent the gradual 
absorption of Lithuania to 
the Rome-Berlin-Death axis.

These will be difficult days 
for the land of our fathers.

There are thousands of 
Lith-Americans. Speak t o 
them. Tell them the truth. 
Let the press and pulpit ex
plain the new Jogaila and 
Jadviga marriage.

There are thousands of 
Lith-Americans. ■ Let their 
voices raise in strong protest 
against this betrayal of Lith
uania to Fascism.

The Editor.

Churchmen Lead Move 
For Nazi Boycott

YOUNGSTOWN, Ohio.—A nation 
wide boycott of Nazi made pro
ducts is being pressed here by a 
group of leading clergymen of Pro
testant, Catholic and Jewish faith 
who denounced the German outrages 
at a recent mass meeting arranged 
by the Youngstown Peace Forum.

San Marino, the world’s smallest 
country, exports postage stamps in 
large quantities. Its only other ex
ports are some stone and wines.

THE affection of a mother-dug
ong for its young is so great that 
when the baby dugong is caught 
it is a simple matter to capture the 

mother.

CHALLENGE!
I

The Lithuanian Citizens 
Club of Hudson has formed 
a basketball team and are an
xious to • get games with all 
of the Lithuanian teams in 
Massachusetts. We are will
ing to arrange home and away 
from home games.

Correspondence may be ad
dressed to Albert Yoksas in 
care of the club at Hudson, 
Mass.

Peace, Democracy Congress to 
Be Held in Washington Jan. 6-8
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Women March in 
Anti-Silk Parade 
Saturday

The second annual women’s pa
rade to boycott Japanese goods will 
be held this Saturday under the 
auspices of the American Friends 
of the Chinese People.

The anti-silk parade will begin at 
11 a. m. at Lexington Ave. and 
30th St., march north to 55th St., 
west to Eighth Ave., and end with 
a mass rally at Columbus Circle, 
where prominent women leaders 
will speak.

The parade is expected to intensi
fy the boycott campaign against 
Japanese goods in protest against 
the invasion of China.

C. C. C. Peace Shovels 
May Become
C. C. C. War Guns

WASHINGTON, D. C.—High ar
my and Wai’ Department officials 
said this week that they favor mi
litary training of Civilian Conserv
ation Corps workers.

Growing tension in Europe, en
largement of European armies and 
air forces, added to apprehension 
over economic penetration of South 
America by totalitarian nations 
were cited as reasons for building 
up this country’s fighting reserves.

The officials said they expected 
that any proposal to train CCC 
recruits would encounter opposition 
in Congress.

Secretary of Labor Perkins 
strongly opposed the proposal and 
took her protest against it direct
ly to the White House when it 
was suggested several years ago by 
American Legion officials to Pre
sident Roosevelt. Mrs. Roosevelt, 
however, sided with Miss Perkins, 
contending that the CCC should be 
an army of peace, not of war.

By JOHN R. CHAPLIN
HOLLYWOOD.—The lines grow 

sharper in' Hollywood’s mind as 
further Nazi aggressions in Europe 
make it clear that we can’t live 
peacefully in a world that contains 
war-makers. Charlie Chaplin (if 
we can believe Louella Parsons, 
who got the yarn first) is the lat
est to come to the conclusion that 
the films must come out and take 
a stand for democracy and against 
Hitlerism. Charlie is said to have 
told friends that he is ready to 
make one more film with his tra
ditional Hitler-mustache, cane, hat 
and shoes, in it, he’ll play a pa
perhanger (so that he will resemble ( 
Hitler through more than just the 
mustache), and the film will be a 
satire on the German dictator . . .

Bryan Foy, Warners’ producer of 
topical films, has abandoned the 
film he had planned on the Hines- 
Tammany trial in New York, and 
is instead feverishly preparing one 
about the current Nazi spy trials. 
According to inside information, 
Germany will be called by name in 
the film. Both Chaplin and the 
Warners feel that Hitlerism has 
gone so far, and is so inimical to 
American films as well as every
thing else American, that there is 
no more point in sparing the Fueh
rer by veiling his name. Musso
lini, incidentally, has already 
banned all Chaplin, Eddie Cantor, 
Marx Brothers and Ritz Brothers 
films, and plans further curbs on 
the showing of films played by 
Jews. Hollywood, which has always 
played the policy of knee-bending 
to any form of protest or sup
pression, is at last beginning to re
alize it has,* nothing to lose by 
coming against Hitlerism . . . and a 
world to gain . . .

Well, he didn’t oughtei’ strike me, 
not at meals;

I told him of it only yesterday.
It’S little things like that a woman 

feels;
Why can’t he wait ‘till dinner’s 

cleared away?

American Peace Policy to be Discussed 
By Delegates from AU Parts of U. S.

WASHINGTON. The Nation’s Capitol will be the gather
ing- place of all progressive American forces against War and 
Fascism when the American Congress for Peace and Demo
cracy will be held January 6, 7 and 8, 1939. Representatives 
from mass and local organizations will meet to discuss and
adopt an American peace policy which will be a guarantee 
of peace and democracy. Lith-®----------------------------------------
uanian organizations in New 
York are expecting to send dele
gates. Lith-American youth will al
so play a role in this important 
parley for it may decide what road 
America shall take—War or Peace.

Importance of Congress
This Congress is being held at 

a particularly important time. The 
United States is now one of the 
richest and most powerful nations 
on the globe. It is only natural 
that the eyes of the world should 
turn here and ask, “What will 
she do to protect those principles 
of Democracy which made her birth 
and development possible?”

These principles of Democracy 
are now in danger. Fascism and 
Nazism threaten the very found
ations Of civilized society and we 
have seen the bankruptcy of hu
maneness in. Spain, China and in 
4he treatment of minorities by the 
German Fascists.

Youth To Hold Lobby
The Youth Division of the Ame

rican League’ for Peace and De
mocracy will hold a Young People’s 
Peace Lobby in Washington on Ja
nuary 6th. Representatives of ma
ny organizations will gather to lob
by for one or more sections of a 
recommended peace program which 
will be evolved by the Congress.

Aid for the oppressed victims of 
war will be one of the main points 
of discussion, as well as ways and 
means of furthering' American con
sciousness of the importance of 
building a sound and stable peace 
policy built along the lines of co
operation and mutual aid.

The Congress will be an historic
al one for the sole reason that the 
American people are beginning to 
understand the lengths to which 
Fascists and Nazis will go in order 
to strengthen their hold over their 
people and to further their war 
aims against the democracies.

U. S. Spurs Drive 
Against Fascist 
Inroads in S. A:

Three ranking Government offi
cials predicted that the United 
States will meet successfully the 
challenge of Germany, Italy and 
Japan in Latin America through de
velopment of an integrated cultur
al and commercial program of 
“good neighborliness.”

The three, Sen. Green, Maritime 
Commissioner Truitt and George 
Mason of the Civil Aeronautics 
Authority, pointed out that in 1937 
the United States exported to Latin 
America more than Great Britain, 
Germany, Italy and J<>an com
bined, but that in order to retain 
this status every effort must be 
expanded to facilitate commercial 
interchange on a friendly basis.

Truitt said the Maritime Com
mission is meeting the challenge of 
the dictatorial powers by expand
ing shipping facilities and routes to 
accomodate freight and passenger 
service. Green stressed the im
portance of maintaining cultural re
lations with the 20 American Re
publics and cited the advances 
along this line made by the three 
totalitarian states and various other 
European nations. As in the trade 
field, much remains to be done to
ward the interchange of culture, he 
said.

REAL WAGES . . . Wages mea
sured in terms of purchasing pow
er. A Worker who receives a one- 
dollar weekly pay rise within a pe
riod where commodity prices rise 
at the same time, so that his week
ly expenditures also rise one dollar 
above What they formerly were, has 
received no .increase so far as his 
real wages are concerned.

A British Guiana 1 cent stamp 
printed in 1856, was purchased by 
an American collector for a record 
price of $32,500. It is now said 
to be worth more than $50,00.

W’cester LDS Competes 
With Montello
In Membership Drive

The race between the hare and 
the tortoise may be enacted again 
in the race for members for the 
LDS youth branch.

Worcester held its third social
meeting with an increase in attend
ance and enthusiasm. I wish to 
take the privilege of publicly 
thanking Alice, her father and mo
ther for the use of their spacious 
home—and I mean spacious.

Though the sandwiches and 
pickles and pastry were tasty, the 
coffee was exceptionally so. Be
fore and after the “feast of the 
Gods” we held a little business ,ses- 
sion. Viola Stankūnas was elected 
chairman for the evening with Wil
liam Dupsha as temporary secreta
ry and correspondent for the LYS.

A letter from Johnny Orman, Se
cretary of the LDS National Youth 
Committee, concerning the election 
of officers and dues payments of 
club members was read. Discussion 
about raising finances for the club 
followed. After that we ate heart
ily of Alice’s offerings and again 
returned to the discussion. Finally 
a dance was decided and Red and 
Billy were elected to get all the 
necessary data about various dance 
halls near the center of the city.

Other activities were also dis
cussed. A bowling date was made 
for all members and their guests 
by Billy (let’s hope he doesn’t for
get to reserve them).

As yet the Worcester youth 
branch has no name so all members 
will please rack their brains for 
a suitable branch “moniker.”

The next session of the club will 
be at Billy Dupsha’s home on 14 
Harlem St. at 7:30 p. m., Decem
ber 16, 1938.
' Time is short. By the latest re
ports we hear that Montello is fast 
approaching the all-important quo
ta number. Get busy and get fast! 
Remember, there’s a great prize at 
stake. Don’t wait for the meeting 
to sign a member to the roll-call. 
That’s time a’wasted.

They’re heavy eaters in Mon
tello! —Bill Dupsha.

Workers School 
Celebrates 
15th Anniversary

One of the largest labor educa
tional institutions in New York Ci
ty, the Workers School, will cele
brate the 15th anniversary of its 
founding at a benefit to be held at 
Mecca Temple, 133 W. 55th St., 
Friday, December 16, at 8 p. m.

The Workers School, devoted to 
progressive labor education, has en
rolled more than 61,000 students In 
the course of its 15 years of ex
istence. Starling off with an en
rollment of 46 students its first 
year, it has sleadily climbed to the 
point where its average enrollment 
for the last few years has been 
10,000 students a year.

While awarding no degrees, the 
school’s courses range from such 
subjects as Principles of Commun
ism, Political Economy, History of 
the American Labor Movement to 
Philosophy, Psychology and Litera
ture.

The School is located at 35 E. 
12th St., New York City.

MASS. NOTICE
Don’t forget to come in 

costume to the bam dance of 
the LMS at Grange Park in 
Bridgewater tomorrow or you 
will be assessed two bits 
($.25)! —Pete. •



UPTON SINCLAIR RAISTAS
T-11- **

(Tąsa)
Ji laikė rankas susidėjusi ant kelių ir jis matė, kad 

jos veidas buvo išbalęs, kaip popiera. Ji su išgąsčiu žiop
telėjo porą kartų, bandydama ką jam atsakyti, o paskui 
pradėjo lėtu balsu, bet greitai: “Jurgi,—man, tu r būt, 
galvoje negerai darosi. Aš pradėjau eiti namon vakar 
naktį, bet negalėjau kelio rasti. Aš ėjau—aš vaikščiojau 
visą naktį, man rodėsi, ir—ir aš parėjau namon—tik šį 
ryta.”

“Tai reikėjo atsilsėti”—jis sakė gana aštriai. “Tai 
ko tu vėl išėjai?”

Jis žiūrėjo tiesiog jai į akis ir galėjo patėmyti, kokia 
neišpasakyta išgąstis pasirodė jos akyse. “Aš—aš turė
jau eiti į—sankrovą,” prašnabždėjo bailiai. “Aš turėjau 
eiti...”

“Tu man meluoji,” ištarė Jurgis.
Jis sugniaužė, savo kumščius dar stipriau ir priėjo 

žingsnį arčiau prie jos. “Kodėl tu man meluoji?” sušuko 
jis piktai. “Ką tu tokio darai, kad tau reikia meluoti 
man?”

“Jurgi!” sušuko ji, drebėdama iš baimės. “O, Jurgi, 
kaip tu gali?”

“Tu melavai man, aš sakau!” riktelėjo jis. “Tu man 
pasakojai, kad nakvojai pas Jadvygą aną naktį, o tavęs 
ten visai nebuvo. Tu tada buvai ten, kur ir pereitą naktį 
—kur nors vidurmiestyj, nes aš mačiau, kai tu parvažia
vai. Kur tu buvai?”

Tarytum jis įsmeigė peilį jai į krūtinę. Ji visiškai 
pastiro. Kokią pusę sekundos ji stovėjo drebėdama bei 
linguodama ir žiūrėjo į jį su išgąsčiu; paskui suriko lyg 
skausmui užėjus ir, svyruodama, išskėtė rankas link jo.

Bet jis tyčiomis pasitraukė į šalį ir davė jai parpulti. 
Ji nusistvėrė lovos briaunos, sudribo ant grindų ir užsi
dengusi burną rankomis, smarkiai pradėjo verktu

Užėjo vienas iš tų isteriškųjų ūpų, kurie Jurgį 
taip įbaugindavo. Ona verkė ir gaikščiojo iš baimės ir 
skausmo. Didelis sujudimas perėmė ją visą, taigi ir 
kratėsi, kaip medžiai nuo audros siautimo; rodėsi, kad 
joje buvo kas tokio, kas purtė ją visą, kankino, draskė 
ją. Pirmiau Jurgis nežinodavo ko stvertis, kada Onai 
toki dalykai užeidavo, bet dabar jis stovėjo, 'lūpas su- 

. spaudęs ir rankas stipriai sugniaužęs: ji gali verkti, 
kol jai galas pareis, bet šiuomi kartu jam nei kiek ne
gaila—nei biskį, nei biskelį! Teta Elzbieta, nublankusi 
ir nusigandusi, pradarė duris ir skubiai įėjo į kambarį. 
Jurgis apsisuko prie jos, užkeikęs: “eikit sau!” riktelėjo 
jis, “eikit sau!”, bet kai ji stovėjo, nežinodama, ką pra
dėti, matomai norėdama, ką sakyti, jis stvėrė ją už peties, 
pastūmėjo iš kambario, pykštelėjo durimis ir pritraukė 
stalą prie durų, kad nebūtų galima atidaryti. Paskui, 
priėjęs prie Onos riktelėjo: “Na, dabar pasakyk man!”

Vienok ji jo negirdėjo. Jurgis matė, kaip jos dre
bančios ir besikraipančios rankos grabaliojo po lovą; jis 
matė, kaip drebulys, tarsi mėšlungyje, kilnojosi jos kū
ne ir skleidėsi į visus sąnarius. Ji gaikščiojo, tarpais 
net uždusdavo; toliau jos balsas ėjo gaTsyn ir garsyn, 
kol visai pradėjo klykti kokiu tai aštriu balsu. Jurgis 
kentė, kol galėjo iškęsti, paskui, pašokęs, stvėrė ją už 
peties ir purtydamas, suriko į ausį: “Nustok, sakau tau!

‘ Nustok!”
Tokiame merdėjime ji pažiūrėjo į jį ir puolėsi prie 

jo kojų; apkabino jas rankomis, nepaisydama, kad Jur
gis bandė žengti šalin, ir laikydama veidą ant grindų, 
gulėjo besiraitydama. Jurgiui labai nejauku darėsi, jis 
dar smarkiau negu pirma riktelėjo: “Nustok gi, sakau 
tau!”

Šiuomi kartu ji paklausė jo, sulaikė kvapą ir gulėjo 
tyliai verkdama; gaikščiojimas jos visą kūną trukčiojo. 
Ji gulėjo taip gana ilgai, kol jos vyrą neapėmė baimė; 
jis manė, kad ji jau miršta. Veikiai vienok jis išgirdo jos 
silpną balsą: “Jurgi! Jurgi!”

“O .kas yra?” užklausė jis.
Jis turėjo pasilenkti prie jos, nes ji taip buvo ap

silpusi. Ji meldė jo sunkiai ir neaiškiai ištardama žo
džius: “Tik, tu tikėki man! Tikėki man!”

“Kam tikėti?” riktelėjo jis.
“Tikėki, kad aš—kad aš geriau žinau—kad aš tave 

myliu! Ir neklauski manęs, ‘ką tu veikei.’ O, Jurgi, mel-
• džiu, meldžiu! Tai ant gero... tai...”

Jis buvo pradėjęs ką tai sakyti, bet ji pasiskubino j 
smarkiau kalbėti, lyg norėdama jam neduoti. “Jeigu tu 
tik taip padarytum! Kad tu tiktai—tiktai man tikėtum. 
Tai buvo ne mano kaltė—aš nieko negalėjau padaryti— 
viskas bus gerai—tai nieko—tai nieko—tai nieko neuž
kenks. O, Jurgi,—meldžiu, meldžiu!”

Ji laikėsi jo ir bandė atsikelti, pažiūrėti į jį; jis 
"jautė jos rankų drebėjimą ir kilnojimąsi jos krūtinės, 

kurią ji buvo prispaudusi prie jo. Jai pasisekė pagauti 
vieną jo ranką ir tąją, konvulsiškai suspaudusi, pritrau
kė prie savo veido ir apipylė visą ašaromis. “O, tikėki 
man, tikėki man!” ir vėl pradėjo verkti, bet Jurgis, 
įširdęs, užriko: “Aš netikėsiu!”

. Bet ji vis laikė jį apkabinusi, graudžiai verkdama 
ir jos balse buvo didelis nusiminimas. “O, Jurgi, pa
mąstyk, ką tu darai! Mes visi prapulsime, mes prapul- 
sime! O, ne, tu neturi taip daryti! Ne, nedaryk, ne
daryk! Tu neprivalai taip daryti! Aš iš proto išeisiu, 
man galas nuo to pareis, ne, ne, Jurgi, man galvoj 
negerai—tai nieko. Tau nereikia to žinoti. Mes galime
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būti laimingi, mudu galiva mylėtis viens kitą. O, meldžiu, 
meldžiu, tikėki man!”

Jos žodžiai dar labiau jį įerzino. Jis ištraukė savo 
ranką iš josios ir stūmė ją į šalį. “Sakyk man,” rikte
lėjo. “Po velnių, sakyk, sakau tau!”

Ona sudribo ant grindų ir pradėjo labiau verkti. 
Tai buvo tarsi piktos dvasios vaitojimas ir Jurgis ne
galėjo iškęsti. Jis smogė su kumščiu, į stalą šalę savęs 
ir riktelėjo vėl ant jos: “Sakyk man!”

(Bus daugiau)

SO. BOSTON, MASS
šeštadienio, gruodžio 10-tos 

radio programa per stotį 
WORL, 8:00 vai. ryto bus se
kanti :

1— Dainininkė Ona Turaus- 
kiene iš Cambridge.

2— Kalbės Dr. Jonas

3—Radio konlcstas. 
3: *

Sekmadienio, gruod. 
dio programa per stotį
9 :30 vai. ryte bus sekanti:

1—Jono Tamulionio orkestrą

iepsys

WORI

2—Lietuviu Vyrų Grupė iš
Nashua, N. 11., vadovaujant 
Jonui Tamulioniui.

Po programai prašome para
šyt laiškelį ar atvirutę į stotį 
WORL, Lithuanian Program, 
Boston, Mass., pranešdami sa-

Steponas Mintais, 
garsintojas.

Bridgeport, Conn.

Antras parengimas, 
ALDLD 63 kuopos, 
puikias prakalbas 
klausimu. Prakalbą 
siems gerai žinomas

tai 
Ji rengia 
sveikatos 

sakys vi- 
darbinin-

kų draugas I)r. J. J. Kaškiau- 
eins iš Newark, N. J.

Prakalbos įvyks 11 d. gruo
džio toje pat svetainėje. Prasi
dės 2 vai. po pietų. Įžanga vel
tui visiems. Kviečiame kaip 
Bridgeporto, taip ir apielinkės 
lietuvius skaitlingai dalyvauti 
abiejuose šiuose parengimuose. 
Būkit tikri, kad būsite užganė
dinti. M. Arison.

Galingesnėj Radio Stotyj 
Lietuvių Programa

Malonu pranešti, kad New 
Britano Lietuviška Radio Pro
grama, kurią veda Andrius 
Rėkus, jau yra transliuojama 
ant padidintos jėgos. Dabar 
programą lietuviai gali girdėti 
už kelių šimtų mylių. Sekma
dieniais, 10 vai. ryte, iš stoties 
WNBC, 1380 kil. Gruodžio 11 
d. programa bus sekantiLie
tuvių Radio Choras, vadovau
jamas p-lės Marytės Čepony
tės ir Agota Vokietaitienė iš 
New Haven, Conn.

Šios programos klausytojai 
prašomi parašyti laiškelį ar 
atvirutę ir pasakyti, kaip pa
tinka programa.

Turintieji bet kokius reika
lus su šia programa, prašomi 
kreiptis pas jos vedėją: An
drius Rėkus, 63 Sheffield St., 
New Britain, Conn.

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

Speciališkas Išpardavimas Importuotų 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., jčjimas prie Hewes St. stoties

Užsakymai telefonu 
greitai atliekami Telefonas Stagg 2-8021

įąį tfW IrfW WW lAI MM WW Iftl WW WW

Tel. Stagg 2-2173 •

't

Berlin. — Nazių valdžia 
verčia ir žydų organizacijas 
parduot visus savo namus 
ir žemės sklypus vokiečiam- 
“arijam.”

Japonai Užėmė Kongmooną, 
Bet Atmušti nuo Pakhoi
Hong Kong.— Japonai 

sustiprino savo pozicijas 
Kantono fronte, ir atėmė iš 
chinų Kongmoon miestą. 
Chinai kulkasvaidžiais at
mušė japonus nuo Pakhoi 
miesto ir daugelį jų išžudė.

Antras “Čapajevas”
(Tąsa iš 2-ro puslp.)

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS 

701 Grand St Arti Graham Ave. 

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

Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
nuo ...................................................................
17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece 
Dresser Set) ..................................................

Brooklyn

50

.50

*6’5

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

• Išsikirpkite šį skelbimą ir atsineškite, o
J gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.
• Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčiūs
• Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

tartum uodai liepos mėne- 
- šio vakarą. Trūksta priešo

’ . Boč
karievas mato, kaip šliau- 

’ žia atgal ryšininkas su prie
taisais. Vadas apsikabina 
jį ir bučiuoja.

—Baisu?
— Taip, ir ką jūs, drau

ge, — atsako ryšininkas. — 
Su jumis niekados nėra 
baisu.

— Na, perduok praneši
mą: Mūsų batalionas išvijo 
japonus ir užėmė antrą 
kalno pusę.

Pertaika padaryta. Bata
lionas ant priešo žemės. 
Tik šimtas mastų jis nuo 
japonų apkasų. Artinasi 
naktis. Pirmoji naktis bė
gyje savaitės, kada bus ga
lima sudėti akis. Kas šią 
naktį bus sargyboj? Nuo-; 
vargis sukaustė visų kūnus. 
Vos tik mūšis baigėsi, vos 
kovotojai pasijuto, kad mir
tis atsitolino, kaip miegas

žiūri j savei karius ir džiau- patrankų svaidiniai.
giasi jo širdis.

— Pirmyn, paskui ma
nęs! — komanduoja jis ir 
vėl pirmas puola prie prie
šo apkasų. Jau kapitonas 
antroj pusėj kalno. Ten su
sitiko kovotoją kazoką.

— Neikite ten, — prašo 
kazokas, imdamas koman- 
dierių už rankoj, — ten 
mirtis!

Iš kazoko sužeistos ran- 
varva

Trumpos Žinutes iš Mūsų 
o Miesto

Darbai kiškutį kaip katrose 
dirbtuvėse’ pagerėję, bet darbi
ninkams, j ieškantiems darbo, 
tas pagerėjimas beveik nieko 
nereiškia. Todėl, kad kaskart 
nauji išradimai gerina mašinas 
ir pasėkoj tų pagerinimų, dar
bininkų skaičius stumiama be
darbių eilėsna. Pastebima dar
bo dienomis ši 
vaikštant gatvėmis ir sviedinį 
žaidžiant parkuose, nerandant 
savo pragyvenimui nei kokio 
užsiėmimo.

Kaip atsiliepė Darbo Valan- 
dų-Algų Aktas į tuos darbinin
kus, katrie neorganizuoti? štai 
paimsime firmą Mitchell Bros. 
Com p., kurioje dilba vien mo
terys bei merginos prie įvairių 
moteriškų drabužių siuvimo. 
Kaip jau žinoma, yra valdžios 
nustatyta 25c per vai. ši kom
panija tuo ir naudojasi, nusta
tydama darbo kainas taip, kad 
darbininkės dirba taip skubiai, 
jog neturi laiko nei šalto van
denio atsigerti. O visgi dau
giau negali padaryt, kaip tą 
nelaimingą “kvoterį”, per vai.

žinoma, jeigu šios Šapos 
darbininkės būtų organizuotos, 
joms būtų apmokama ne palei 
nustatytą valdžios minimumą, 
bet maž daug, kad žmogus ga
lėtų pragyvent iš savo spėkos 
sunkaus darbo.

Tokių Michell’ų galima būtų 
priskaityt daug, bet aš manau, 
kad nėra reikalo. Tik darau 
trumpą pastaba, būtent, darbi
ninkas neprivalo priimti algos 
“minimumo.”

Brangus darbininke! Tas 25c 
nustatymas, kaipo minimum, 
tai tik ūkanotas skėčius, kuris 
anaiptol neatsako į darbininko 
pragyvenimo klausimą.

Todėl, joks susipratęs darbo' 
žmogus neprivalo nuleisti savo: 
rankas ir laukti, kad kas jam 
iškovotų tinkamą 'kasdieninį 
pragyvenimą.

Tikrą mūsų geresnio būvio 
kovotoją galime matyt tik veid
rody, kuomet į jį pažiūrėsime.

10 d. gruodžio yra rengiama į žia, kad pasiekus susisieki- 
puiki draugiška vakarienė. Ją 
rengia LDS 74 kuopa, Lietuvių 
Svetainėj, 
Bus puikiausia 
kiams.

GARS1NKITES '.'LAISVĖJE"

imtais jaunuolių k,,s ]agas p0 lašo
kraujas.,

— Drauge, jus sužeistas, 
— sako kapitonas. — Eiki
te į užfrontę, o aš, brolau, 
sveikas. Kas liečia “mirtį,” 
tai ne mums, bolševikams, 
jos bijotis.

Ir Bočkarievas eina pir
myn. Už minutės jis girdi 
užpakalyj žingsnius. Atsi
suka — kazokas eina pas
kui jį. . _

— Ir aš su jumis, — sa-! kiekvieną apėmė. Bataliono 
ko sužeistas kazokas.-

— Bet jūs, gi sužeistas!
—Niekai!
—Bet ten juk mirtis!
— Ne mums bolševikams 

mirties bijotis, — sako ir 
kazokas.

Kapitonas pasiėmė savo 
pirmos pagelbos paketą ir 
aprišo draugo ranką. Jie 
abu atsikėlė ir mato, kad 
visas batalionas sugulęs 
ant kaukaro.

— Draugai, pirmyn, į 
ataką!

Vadas daugiau nematė 
kazoko. Kur tu, didvyri, 
kritai kovoje ar ir toliau 
kauniesi už savo laisvą tė
vynę?

Batalionas užėmė naują 
plota. Susisiekimo punktas 
pasiliko senoje pozicijoj. 
Kas iš karių puls per ugnį, 
kad suteikus per susisieki
mo punktą žinią? Vadas 
pasiuntė vieną karį. Minu
tės prabėgo, ryšininkas ne
grįžta. Vadas sukandęs lū
pas, tartum skausme siun
čia ahtrą. Ir tas negrįžta. 
Patsai Bočkarievas prisi
spaudė prie žemės ir šliau-

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

Office Phone 
EVergreen -8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

mo aparatus.
— Drauge, pasisaugoki- 

prie Lafayette St. te, — girdi jis Diagterovo 
orkestrą šo- balsą.

Kulkos aplinkui kaukia,

komandierius pasišaukė sa
vo viršininką ir davė pa
tvarkymą :

— Lai visi kariai eina 
miego. Abiejuose sparnuose 
pastatykite po penkis sar
gus. Sargų viršininku pasi
lieku aš patsai.

— Drauge, bet jūs jau 
šešios paros, kaip nemiego
jote !

— Visi nemiegojome.
žvaigždėta naktis. Iš ap

kasų girdisi stiprūs garsai 
sunkiai miegančiu. Iš japo
nų apkasų girdisi • girtų | 
šauksmai. Kas ten pas juos 
isteriškai verkė, tartum nu-1' 
galėta žvėris. I

Apaugęs plaukais, su-1 
draskytais laike mūšių dra
bužiais ir apsiavais, storai 
pasidengęs dulkių ir purvo 
sluogsniu, kapitonas Bočka- 
rievas vienodai žingsniavo 
išilgai apkasą. Išsitiesę, ap-j 
sirengę, su šautuvais ran-1 
koše, apsikarstę rankinėmis 
granatomis, kietai miegojo Į 
kariai. Pro kaukurus jau. 
pradėjo rodytis aušra. Ka-J 
pitonas sustojo. ;

— Didvyriai, brangūs 
mano draugai! — tyliai ta-1 
rė jis ir vėl pradėjo žings
niuoti.

Iš japonų pusės girdėjosi 
girtų šauksmai. Diena au
šo. Vertė D. M. Š.

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

I I Vapor Room, 
\ 1 Room, Large

x Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations. GCw

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

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

Sun. all day and night *

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

1 426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. į 
| Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886 :



Penktad., gruodžio 9, 1938 LAISVE

Amerikos Lietuvių Kongreso Bostono
z Apylinkės Konferencija Pasekminga

Konferencija atsibuvo gruo
džio 4 d., 1938, Lietuvių Sve
tainėje, 163 Harvard St., Cam
bridge, Mass. Delegatų suva
žiavo apie 50, kurie atstovavo 
64 organizacijas su 7,000 na
rių. Konferencijai pirmininka
vo St. Michelsonas, sekretoria
vo S. Zavis. Peržvelgta veikla 
Bostono apielinkės -kongreso. 
Pasirodo, kad pasiųsta j lietu
vy keletas šimtų dolerių, pa
remta Ispanijos kovotojai prieš 
pasaulinį fašizmą su keliais 
šimtais dolerių, paremta Ame
rikos kultūrinis jaunimo veiki
mas, paremta kompozitoriaus 
Miko Petrausko -kūrinių išlei
dimas.

Priimtos rezoliucijos: Prieš 
fašizmą abelnai, spaudos san
tykių klausime, Lietuvos klau
sime, į lietuvių organizacijas, 
ir pasiųsta prezidentui F. D. 
Rooseveltui telegrama, reika
laujanti nuimti draudimą nuo 
Ispanijos dėl ginklų pirkimo, 
ir kad uždėtų draudimą ant Ja
ponijos.

Konferencijoj dalyvavo ko
munistų, socialistų ir beparty-

vių, bet ūpas buvo bendras- 
vieningas už smarkesnį veiki
mą Lietuvių Kongreso. Konfe
rencijoj dalyvavo keli profesio
nalai, kaip tai, Dr. Repšys, Dr. 
Pilka, aptiekininkas Barisas. 
Vieni jų, kaipo delegatai, kiti 
kaipo svečiai.

Konferencijai užsibaigus tu
rėta vakarienė, kurioje pirmi
ninkavo draugas Anesta, ir 
kur buvo pasakyta kalbų per 
šiuos dalyvius: J. YeskeviČių, 
Dr. Pilką, A. Kupstį, J. Kar- 
soną, J. Navicką, P. P. Kručą, 
M. K. Sukackienę. Visų kalbos 
buvo žingeidžios. Jaunuolis 
Longinas Bitinis, Jr., puikiai 
pagriežė smuiku keliatą muzi
kos gabalėlių.

Po smagios konferencijos ir 
vakarienės, delegatai ir svečiai 
skirstėsi su geru ūpu tolesnei 
veiklai.

Komitetas išrinktas iš 11-kos 
veikėjų: St. Michelsonas, J. 
Grybas, J. žalimas, S. Zavis, J. 
Yeskevičius, J. Anesta, A. 
Dambrauskas, R. Stashis, J. 
Karsonas, G. Shimaitis. Vie
nuolikto nepamenu, nespėjau 
u ž rėk or d uo t i. Ii e p o r t e ris.

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, gruod. 10 d., Liviuv.ų

Kom. Partija rengia balių, Laisvės I malonėkite 
Choro Svet., 57 Park St. Pradžia 
7:30 v. v. Bus užkandžių ir gėrimų.
Gera orkestrą šokiams. Įžanga 25c 
asmeniui. Kviečiame visus skaitlin- 

dalyvauti. — Kom.

mo, nes bus renkama nauja valdy- 
Lietuvių ^a ateinantiems metams. Taip pat 

užsimokėti užvilktas 
duokles už 1938 metus. — Sekr. 
Kuzmickas. (286-288)

DETROIT, MICH.

A

kai

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks

Šeštadienio vakare, gruodžio 
d., 7:30)3'. v.
Porter^ St., 
jų Sąryšio Konferencija.

s.

sės. Prie dabartinės, 11 d. gruodžio, 
irgi rengiamasi su 
gerume ir prirengta 
muzikalė programa, 
sus dalyvauti. — W.

(286-288)

atyda maisto 
specialė graži 
Kviečiame

S. D. Kom.

10
Draugijų Svet., 4097,' 

įvyks Detroito Draugi-' 
Visi dele- !

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. metinis susirinkimas 

vi- įvyks 11 d. gruodžio, 2-rą vai. po 
pietų. B. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St. Visi ir visos dalyvaukite, užsi-

BAYONNE, N. J.
i 1WO Centralinis miesto komitetas 
! rengia judžius, Ukrainų filminę ope- 

“Zaporožets za Dunayem.”
sekmadienį, gruod. 11 d., žydų Svet. gatai privalo dalyvauti paskirtu lai- 2,1.op.cr, e vlcna gražiausių.

I 1 <■» 1 (V I I \1 in Mzv z-J zn r-» i vi I n , 1

(YMHA), kampas Ferry ir Walnut! ku. Turime daug svarbių reikalų 
<>.on .... i — aptarti. — A. Dapsis, pirm.

(288-289)
gatvių. Prasidės 2:30 vai. po pietų. 
Visi nariai būkite, nes bus renkama 
nauja valdyba 1939 metams. Taipgi 
yra ir daug kitų reikalų apsvarsty
mui. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Sekr. (288-289)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia 8 metų sukak- _____ c ....

tuvių vakarienę ir šokius, šeštadie-' naują valdybą 
nį, gruodžio 10 d., 407 Lafayette 
St. Pradžia 8 vai. vak. Prašomi vi
si LDS draugai ir simpatikai 
vauti. šešių kavalkų orkestrą 
giai

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. metinis susirinki

mas įvyks gruodžio 12 d., 8 v. v., 
Liet. Svet., 853 Hollins St. Visi pri
būkite susirinkime, nes turime daug 

| svarbių dalykų apt arti. Rinksime 
i 1939 metams. — 

Rast. A. Žcmatiis. (288-289)

Taipgi bus rodoma ir Maskvos kul
tūrines įstaigos. Įvyks sekmadienį, 
gruodžio 11 d. Pirmas rodymas 6 
vai. vak., antras, 8:30 v. v. Labor 
Lyceum Salėje, 72 West 25th St. j 
Ateikite visi. Kurie matysite, gėrė-' 
sites. Įžanga 35c. — Rengėjai.

(288-289)

S

£

daly- 
sma-

HARTFORD, CONN.

SO. BOSTON, MASS.
Naujosios Anglijos Lietuvių 

torų Sąryšio bankietas, kuris 
rengiamas pagerbimui delegačių, 11; 
d. gruodžio, 6 vai. vakaro, perkel-Į 
tas iš Lietuvių Svetainės E St., į i

Mo-! 
yra^

visus palinksmins.—Kom. 
(288-289)

LOWELL, MASS.
110 kp. susirinkimas įvyksLDS 

sekmadienį, gruodžio 11 d. Darbi- • 
ninku ''Kliubo Kambaryje, 338 Cen-1 
tral St. Pradžia 5 vai. vakaro. Visi1 
nariai turi šiame susirinkime daly
vauti. Bus naujos valdybos rinki
mas, kiekvienas turėtų užsimokėti 
duokles iki naujų metų. — S. Pau- 
lenka. (286-288)

ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks Lietuvių ' Amerikos Piliečių Kliubo 
12 d. gruodžio, 7:30 v. v. Laisvės svetainę, 376 Broadway.
Choro Svet., 57 Park St. Visi .na-j Prašom visus įsitėmyti 
riai dalyvaukite, nes turėsime iš- lankyti ko skaitlingiausia, 
rinkti naują valdybą 1939 metams.1 gera vakariene ir puiki 
Apart to, turime ir kitų svarbių programa.
reikalų svarstyti. Užsimokėkite | Bankiete dalyvaus senai 
duokles, ir atsiimkito knygą "Ūką-1 buvus 
nos.” Prašome atsivesti ir naujų na
rių įrašyti į organizaciją, vajus pasi
baigs su šiuo mėnesiu. — J. Mar- 
gaitis. (288-289)

ir atsi
neš bus 

muzikalc

I

Waterbury, Conn. WORCESTER, MASS.

pas mus 
viešnia K. Pctrikienė 

Brooklyn, N. Y. — Rengėjos.
(288-289)

iš.

mokėkite duokles už Šiuos metus, 
kad neliktumėt susispenduoti. Taip
gi bus' rinkimai ■kuopos valdybos 
1939 metams. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyti į kuopą. — J. V. S. 
Kp. Fin. Sekr. (288-289)

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimet St Brooklyn “Laisves"’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

Hiri WW tni mi irt ihf Wgg

Tel. Evergreen 7-2375

3
U

L-1370

Birutė Ramoškaitė, iš Hart
ford, vyksta dainuoti į Toron
to, Canada, 18 d. gruodžio. Bet 
prieš išvykstant, mes ją girdė-j 
sim dainuojant Waterbury, | 
iConn. Girdėsim ir daugiau lie
tuvių talentų.

Waterbury Lietuvių Liau
dies Koncertas, tai “Laisvės” 
vajaus atžymėjimas. Jis įvyks
ta šį sekmadienį, gruodžio 11. 
Programos pradžia 6:30 vai. 
vakare: Po programos bus šo
kiai. įvyks Venta salėje, 103, 
Green St.

Programa: Biruta Ramoškai
tė, iš Hartford, Conn. Jai 
akompanuos iš Hartford pia
nistas. Bronė E. Rasini (Rasi- 
mavičiūtė), iš Waterbury, Lie
tuvių Vaizbos Buto lietuviškos 
programos vedėja, dainininkė 
ir smuikininkė per radio 
WBRY. Jai akompanuos mums 
nežinoma pianistė. Ignas Kubi
liūnas, iš Boston, Mass., pagar
sėjęs radio Mass, stočių daini
ninkas ir komikas. Jam akom
panuos Emma Gitzus, iš Bos
ton, Mass.

Komisija pranešė, kad bus ir 
daugiau solisčių, akompanuos 
Kl. Strižauskas (gaila, kad ne
sužinota vardų). Dainuos Vili
jos Choras, vadovaujamas Kl. 
Strižauško. Choras ilgai buvo 
nepasirodęs publikai, bet šiuo 
kart veikiausiai nustebins vi-

Trys Lietuviai Alkoholiam 
Apsinuodijo

Antradienį, gruodžio 6 d., 
policmanas rado ant Millbu
ry gatvės tris lietuvius apsi
nuodijusius alkoholium: Joną 
Česna, Silvestrą Kukauska ir 
Joną Luką.

Jonas Česna, 44 m. am
žiaus, 4 vaikų tėvas, gyvenan
tis 21 Kansas gatvės, numirė 
vežant į ligonbutį. Lavoną iš- 
egzaminavus, pripažino, kad 
alkoholiaus auka.

S. Kukauskas, 50 m., 1-8 Es
ther gavės, randasi blogam 
padėjime. J. Lukui, 56 m., 6 į 
Lawrence gatvės, kairioji ko
ja sulaužyta.

A. č.

USA Ginkluotės Lėšos Turi 
Būt Kasmet Padengiamos
Washington. — Jeigu 

valstijos atmokės šalies val
džiai paskolas, duotas' vie
šiem darbam, tai gal nerei
kės įvest aukštesnių taksų 
dėlei padidinto Amerikos 
ginklavimosi, — pareiškė 
prezidentas R o o s e v eitas. 
Kitaip gi, turės būt įplau
komis iš taksų kasmet pa
dengiamos ginklavimosi lė
šos.

sus.
Skaitlingai dalyvaukime kon

certe, išgirskime savus lietu
vius talentus. Atžymėkime gra
žiai Lietuvių Liaudies Dienraš
čio “Laisvės” vajų mūsų apie- 
linkėj. Kviečiame vietinius 
lietuvius ir iš visų kolonijų 
skaitlingai atsilankyti. Mes 
tuom pat ir jums atsilyginsim.

Įsitėmykite, kad po koncer
tinės programos bus šokiai prie 
lietuvių jaunuolių vadinamos 
Merrymakers Orkestros. Tad 
augę ir jaunimas bus užganė
dinti, tėvai ir jaunuoliai visi 
dalyvaukit. Pratinkime savo 
jaunimą eiti į dorus, gražius 
parengimus.

Rengia lietuviai komunistai. 
Už Komisiją, J. Ž.

1,000 Žydų Vaiky Persiusta 
J Franciją ir Angliją

Metz, Francija. — Apie 
1,000 žydų vaikų pervežta 
iŠ Vokietijos į Franci ją, o 
iŠ čia Šimtas kitas bus per
siųsta į Angliją. Vaikai yra 
tkrp 7 ir 14 metų amžiaus. 
Jiems duos prieglaudą ir 
užlaikymą žydų organizaci
jos Francijoj ir Anglijoj.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, I*A.

šeštadienį, gruodžio ^10 d. įvyks 
"surprise party” draugui, kuris ne
seniai sugrįžo iš ligoninės po serio- 
ziškos ligos. Bus IWO Svetainėj, 
109 S. Washington St. Turėsime 
gražią programą, šokius taip pat 
kalbės Charles Spencer, Kom. Par. 
organizatorius. Įžanga veltui.

(288-289)

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

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

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svet., 134 W. Mar
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. I. (286-288)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. susirinkimas įvyks 

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

HYMAN BERGERWORCESTER, MASS.
LLD Moterų Kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, gruodžio 12-tą, 
7:30 vakaro. Jame bus įdomių pra
nešimų iš Naujosios Anglijos Lie
tuvių Moterų Sąryšio konferencijos 
ir kiti svarbūs reikalai,. Visos narės

WORCESTER, MASS.
Sckiriadicnį, gruodžio 11, įvyksta 

I Worcesterio Suvienytų Draugijų 
susirinkimas įvyks metinė "turkių” vakarienė nuosavoj 

sekmadienį, 11 d. gruodžio, 2 _ vai. | svetainėj, 29 Endicott St. Pradžia 
po pietų, Sweet s Hali. Malonėkite ( 6:30 v. v. Suvienytų Draugijų va-. prašomos dalyvauti ir pribūti laiku, 
visi nariai dalyvaut šiame susirinki- karionės visuomet būna pirmos kla- — Sekretorė. (288-289)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp.

RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

r t

ATSISUKITE Old Gold's “Melody and Madness” su Bob Benchley, 
Sekmadienių vakarais, Columbia Network

Copyright,
P. Lorillard Company, 1935

yra

Dvigubam Smagumui
M

' Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

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

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

y/ GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Rūkykite Dvigubai-Švelnius

OLD GOLD
Cigaretas, kuris visada

ŠVIEŽIAS

Dvigubai apsaugotas dviem užvalk
čiais Cellophane. VIRŠUTINIS už
valktis atsidaro APAČIOJ pakelio.

Telephone: EVergrcon 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimam?.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

T

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

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 nub 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10' Iki 12 vai. iš ryto

FLATBtSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

<5 0 M S 
O ® z

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

Telefonas EVergreen 7-1661

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFL 
STIPRUS VALGYDAMI

VAFtiao

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svor| ir kalnas.



8 LAISVE

NewYorko^zWzferZI nlos
lite_ palikti “L.” raštinėje ti- 
kietus ir pinigus to asmens 
vardu, nuo kurio paėmėte.

A. Stripeika Linki Kitiem Tapt Laimėtojais, 
Bet Nori, kad “L.” Gautų Daug Skaitytojų

East New Yorke

Pereitą trečiadienį lankėsi 
Brooklyne žymusis “Laisvės” 
vajininkas Antanas Stripeika 

. iš Elizabetho. Jo kelionės tiks
las, aišku, vėl atvežt pundą 
dolerinių už “Laisvės” skaity
tojus. šis jo “tripas” ir vėl 
pastato payojun Waterburio, 
kaip pats Stripeika sako, pui
kius darbuotojus, vertus gero 
kredito.

ir 
be

jeigu kitų kolonijų 
prideramai,

ANTANAS STRIPEIKA

Teko gerokai su juo išsikal
bėti. Klausiu:

—Tai manote ir vėl tapt vy
riausiu udarninku, pasilikt ant 
toliau lietuvių liaudies dien
raščio “Laisvės” budavotojų 
čampionu ?

—Ne, to nenorėčiau. Būtų 
gražu, kad kas kitas šiemet 
gautų čampionatą—pirmą do
vaną, nes ei izabeth iečiai ir 
taip ilgai išlaikėme. Tačiau 
juk negalima “Laisvės” buda-

vojimą apleisti, norinčius 
galinčius ją skaityti palikt 
geriausio laikraščio, tad dėlto 
ir dirbu, dėlto, man pagelbsti 
kiti. Ir
lietuviai nedirbs 
nieko nepadarysi, elizabethic- 
čiai turėsim vėl imt čampionatą, 
nors jo širdingai linkim ir ki
tiems goriausiems darbuoto
jams. Ot, kad taip visa New 
Jersey dirbtų iš vieno, tai mes 
parodytume svietui, kas gali
ma padaryti dėl “Laisvės”! 
Visi kiti apskričiai turėtų ge
rai pasidarbuoti, kad mus 
pralenkti. Gautume “Laisvei” 
labai daug skaitytojų.

—Ar vis tiek daug skaitytojų 
gaunate Elizabetho? Juk per 
tiek daug vajų galėjo būti ge
rokai išrankioti.

—Tiesa, kad sunku berasti 
neskaitančių bet jieškome ir 
gauname. Mano pažįstamieji 
jau senai skaito “Laisvę”. Da
bar einu pas skaitytojus ir per 
juos dasiklausiu, sužinau ne
skaitančius tarp skaitytojų 
pažįstamų ir jiems užrašau. 
Kitus gaunu Elizabetho apy
linkėse.

—Ar daug turite talkinin
kų?

—Paprašius, draugai neat
sisako, padeda. Tačiau mylė- 

|čiau matyti juos pačius inicia
toriais — gaspadoriais vajaus. 
Tada ThlLįi labai gražios pa
sekmės.

Norėjosi dar ko paklaūsti, 
bet žinant, kad vajininko 
kiekviena minutė aprokuota, 
atsisiveikinom, o d. Stripeika 
nusiskubino su pluoštu prenu
meratų ir kitų reikalų pas 
“Laisves” administraciją.

Rep.

Per pastarąsias kelias pa
mokas Vaikučių žiburėlio Dr- 
jėlės Mokykloj buvo tik ben
drai paliečiama lietuvių kal
bos bei rašybos klausimas.

Sekantį šeštadienį, bus pa
imta pamatiniai gramatikos 
dėsniai (turima mintyje suau- 
gesniems mokiniams ir moki
nėms).

Smagu prisiminti, kad šiuo 
tarpu mokyklėlę lanko jau di- 
;dokas būrelis mokinių; dar 
nėra vėlu—gali užsiregistruo
ti norinčių ir daugiau.

Lankantieji vaikučiai, ma
tomai, yra susiįdomavę lietu
vių kalba ir rašyba. Tai pui
ku! Tie vaikučiai, kurie lanko 
tokią mokyklėlę, taipgi jų tė
vai, bėdos neturės susikalbėji
me savo šeimynose ir, reikalui 
esant, visur kitur.

Pamokos įvyksta šeštadie
niais, 2 vai.-po pietų, “Laisves” 
Svetainėj. Vieną valandą mo
kinamas! lietuvių kalbos ir ra
šybos; kitą ^valandą muzikos 
dainų. " ' M. V., P. B.

TARP LIETUVIŲ

ir

Antradienį iškilmingai pa
laidotas Bronius šalinskas. 
Paskui karstą mirgėjo ilga 
juosta mašinų su palydovais. 
Visi susijaudinę jauno gabaus 
žmogaus išsiskyrimu iš gyvųjų 
tarpo.

Šalinskas—antras šio did
miesčio lietuvis graborius, mi
ręs bėgiu kelių savaičių. Ne
senai mirė Valantiejus, turė
jęs Maspethe įstaigą, taipgi 
buvęs žymus vietos lietuviuo
se.

Bankietas
šeštadienį, gruodžio 10-tą, 

eastnewyorkieciai lietuviai tu
rės savo metinį b an k i etą, ku
ris, sakoma, būsiąs vienas iš 
didžiausių Brooklyno bankie- 
tų. Apie tai jie mažai kalba, 
vienok jų bilietai daugelio ki- 
šenius,'tame skaičiuje ir ma
no, trina jau virš mėnuo laiko. 
Ir sotus gali išalkt per tiek 
laiko! Gal tame ir glūdi sek
retas jų sėkmingų bankietų, o 
gal gerume jų vakarienių, ku
rių publika laukia ir kuriose 
negalėję dalyvauti gailisi?

Iki pasimatymo, ryt vakaro 
7 vai., Logan Inn patalpose, 
3294-6 Atlantic Ave., Brook
lyn c. Iš W-go.

Kolonijos, kurios norėtų 
perstatyti veikalą “Mirtų Vai
nikas”, kreipkitės į Lietuvių 
Liaudies Teatro valdybą. Prie 
veikalo pridėta daug darbo ir 
vargo, todėl mėgėjai noriai 
sutiks suvaidinti veikalą ar
timose ir tolimesnėse kolonijo
se. Lėšos nebus didelės.

V. Bovinas, 
Teatro Sekretorius.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Penktad., gruodžio 9, 1938

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
8-10 ryte
1-2 p. p.
6 8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

“Mirty Vainiko” Reikalu
Kūrio ir kurios turite paė

mę pardavimui “Mirtų Vaini
ko” tikietų, malonėkite juos 
grąžinti penktadienį, gruod
žio 9 d., “Laisvės” įstaigoje. 
Ta vakara .Lietuviu Liaudies 
Teatro valdyba turės posėdį,- 
tai galėsite tiesiai perduoti.

Kurie negalite minėtą va
karą pribūti asmenini, tai ga-

Paremkite Motery Paradą!

Eastnewyorkieciai Krijaus- 
kai minėjo savo vedybinio gy
venimo 25-ją sukaktį, kurios 
proga jų artimieji surengė 
“parę”. Ji įvyko gruodžio 
3-čią, Logan Inn patalpose, 
kur ryt vakarą bus tenykščių 
lietuvių kuopų vakarienė.

PRAMOGOS
E. New York ir Richmond 

Hill Vakariene
ALDLD 185 ir LDS 13 kuopos 

rengia puikią vakarienę šį šeštadie
nį, 10 d. gruodžio, svetainėje, The 
Logan Inn, '3294-6 Atlantic Ave., 
(kampas Logan St. ir Atlantic Av.) 
Kurie lankotės į vakarienes, (ai jau 
žinote, kad šių kuopų rengėjai visa
dos duoda geras vakarienes, todėl 
nepraleiskite progos, atsilankykite. 
Pradžia 7 v. v. Įžanga iš anksto 
perkant $1.00, prie durų $1.25. Ku
rie neturite tikietų, galite užsisakyti 
per drg. J. Kuodį, penktadienio va
kare, “Laisvėje,” tai ir prie durų 
bus $1.00.

Važiuojant Jamaica eleveiteriu 
išlipkite ant Norwood stoties, va
žiuojant Lefferts Ave., — ant Mon
tauk Ave. stoties. — Rengėjai.

(288-289)
Moterų suteikta paramaKomunistų Partijos

Komisiją, šaukia visas šio did- nazių Vokietijos 
miesčio progresyves 
aktyviai paremti antrą 
moterų paradą, kuris 
m as boikotui Japonijos

Toki paradai padaro 
įtakos, supažindina 

su vedamu

žmonėms.
Mote f ų paradas

Japonijos ir 
te r jojamiems

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Tinkamiausia Kalėdoms Dovana!

RESTAURANTAS

Milčiaus krautuvėse rasite didelį pasirinkimą visokios 
rūšies batų ir batelių bile šeimos nariui.

Bridgewaterio Lietuvių Darbininkų Išdirbystės, 
tikrai geros kokybės avaline.

• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų.
e Visas maistas geriausios rūšies.
• • ' KAINOS ŽEMOS

• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfcJE

Republic Straight Rye n/S* ** * senumo.

Kv. $1-89, pt. 97 c.
ši degtinė yra grynų Migių, daryta prisilaikant Mąry- 

land’o formalų ir tradicijų.

Tiata Nahirolc Olenmorc Kentucky degtinė 
IWv lldlUI did 1 metų senumo, 90 proof

Kv. $1.45, o 3 kvortos už $4.00

CHARLES 
UP-TO DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

1’3

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

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

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

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti/

&>^ChrislmasClu6 
JlSSrįvjt Payments from 25/to $10 week!/. ^5 
klM,7 ' \ DEPOSIT BY MAH-SINO fO« DCIAB.S 

IOushwick 
t&SSST SAVINGS BANK

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę ^del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N; Y.

Pasirink geros kokybės čeverykus savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems iš Jietuviškų krautuvių, tokia do
vana nuolat primins apie nuoširdų jųjų parūpintoje ir 

tuo pačiu sykiu paremsi savo lietuvišką įstaigą.
Jūsų parama bus visuomet įvertinama su tikru nuoširdu
mu. Tad, leiskit mhms tarnauti jums dabar ir toliau su

Nepraleiskite progos ir nepirkite kitur nepasiteiravq apie šias prekes 
Stasio Milčiaus krautuvėse.

Milchius Shoe Shops, Inc.
235 Grand St. Near Driggs Avenue Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave. Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave. Maspeth, L. 1.
69-21 Grand Ave. Maspeth, L. I.

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Lietuvių Komunistų Kuopa 
sutiko užleisti Richmond Hill 
Jaunimo baliui sausio 28-tą 
dieną, kada išsiaiškino, jog tą 
dieną būdavo jų metiniai ba
liai. Kuopa savo bankieto nau
ją dieną paskelbs vėliau. Ne
susipratimas įvyko jaunimui 
neįregistravus dienos Sąryšio 
knygose.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, garu šildomi, karštas vanduo. 
Visi patogumai. Privažiavimas la
bai geras. Prašomo kreiptis po ant
rašu: 118 Reid Ave., Brooklyn, N.Y.

(288-290)

moteris
metinį i

šaukia- ’ tadienį, gruodžio 
prekių.'H vai. ryto.

i Lexington Ave. ir 30th
• New Yorke, ir maršuos į 
į lurrtbus Girele, prie 59th 
kur bus masinis mitingas, 
radę dalyvaus ir jam vadovaus 
eilė žymių visuomenės darbuo
tojų, taipgi’ teatrų ir judžių 
aktorių,

I mia

nepa-
prastos 
m i esto gyve n t o j u s 
boikotu ir jo tikslais,’ tokiu bū-į 
du paveikia į pirkėjus. Kasgi 
benorėtų pirkt šilkus Japoni
jos, kuomet sužino, kad už tuos 
pinigus bus žudomi chiniečiai?. 
Kas norėtų puošt savo Kalėdų | 
eglaitę iš Japonijos ir nazių' 
Vokietijos atvežtais žibučiais, 
kada vienų ir kitų gauti už 

. tuos žibučius pinigai eina po-

įvyks šį šeš-
10-tą diena,

Susirinks prie
St., 
Co
St., 
Pa-

kurios energingai 
boikoto judėjimą.

SVEIKSTA

re-

Trečiadienį po pietų aplan-
gromams prieš žydus, persekio- kiau drg. Chas. Balčiūną, ku
jimui katalikų ir kitų tikybų 
žmonių, užkariavimui ir 
mui kitų tautų?

Paradų-demonstraci j ų reikš-' sta. 
mę parodo ir tas, jog nesenai jautis 
vokiečiu laivu linijos paliovė dūriuose.• I
spaudoj pranešinėjusios apie nesuranda to skausmo 
atplaukiančius laivus, kad iš
vengt prie jų demonstracijų ir 
pikietų. Dabar tie laivai įlenda 
New Yorko portan slapta, kaip 
žiurkės.

Moterų sėkmingi boikoto 
veiksniai privestų visas užpuo
liai ų šalių prekes šm u gėliškų būsima 
prekių padėtin ir niekas neno-' 
retų jų pirkt. Tuo būdu būtų

MIRĖ
Ona Bubell (Bubelienė), 41 

m. amž., 67 Stagg St., mire 
gruodžio 6 d., House of Cal
vary ligoninėj. Kūnas pašar
votas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Bus palaidota 
gruodžio 10 ()., šv. Trejybės 
kapinėse. Laidotuvių apeigas 
prižiūri graborius Matthew P. I
Ballas (Bieliauskas).

ris dabar randasi Greenpoint

LDS Jaunimo kuopa Wil- 
liamsburge gerai gyvuoja. 
Pereitą trečiadienį teko ma
tyti' jų susirinkimą, kuriame 
dalyvavo būrys jaunų inteli
gentiškų žmonių. Merginos ir 
vaikinai gyvai diskusuoja kuo
pos ir abelnus judėjimo reika
lus.

vergi- ligoninėje. Drg. Balčiūnas at
rodo gerai, tvirtai, gerai sveik- 

Tik retkarčiais “kėliau- 
” skausmas užeinąs vi- 

Kol kas gydytojai 
prie

žasties, o jieškot j ieško suši
lę. Matyt, mano, jog tai par
eina nuo maisto. Sakė, ištisas 
dvi savaites nedavę jokių ža
lių daržovių.

Drg. Balčiūnas :
Brooklyno lietuvių komunistų Timers" Party, 

vakariene. Jis buvo’ 
( apsiėmęs tikietų platinimą pri
žiūrėti. Prašo draugus dar
buotis, idant visi tikietai iš 
anksto būtų išplatinti.

Lankymo valandos yra se
kamos: Pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 iki 8 vai. va
kare. Trečiadieniais ir sekma
dieniais nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų.

* * *
Laisviečiai susidomėjusiai 

laukia visų laivų, kuriais grįž
ta iš Ispanijos veteranai. Lau
kiama Vytauto Zablacko ir 
kitų. ž. R.

Liet. Atletų Kliubo “Parė”
vakarą, 

patalpoj,
Gruodžio 11-tos 

sekmadienį, Kliubo 
168 Marcy Ave., įvyks buvu
sių ir esamų Kliubo narių ir 

“pare”—“Old 
Jon kviečiama 

ir abelna publika. Skani va
karienė prasidės 6 vai. vaka
ro, taipgi bus šokiai ir progra
ma. Kliubas dabar išpuoštas, 
gružu užeit, smagu pasisve- 
čiuot.

susirūpinęs veikėjų bendra

Reikale galit pašaukti Billy 
Walton, Kliubo gaspadorių, 
telefonu: Evergreen 4-8041.

• Rep.

B.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laiavę’’ Savo Draugam* *

P. Mesarandino, 21 metų, 
nušoko po BMT traukiniu prie* 
Ft. Hamilton Parkway stoties 
ir ant vietos žuvo.

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kuopų 
susirinkimai bendrai įvyks pirma
dienį, 12 d. gruodžio, 8 v. v. Kas- 
močių Svetainėje. Visi, abiejų drau
gijų nariai dalyvaukite, nes bus la
bai svarbus metinis susirinkimas. 
Už neatsilankymą nebūsite pateisin
ti, apsileidimui turi būt galas. — 
Drgs. F. K. ir F. L. (288-289)

PAJIEŠKOJ1MAI
Pajicškau 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 1 
užsiimdinėja muzikališkų daiktų 
krautuve. Prašome atsiliepti. Dau- 
žiekai, 152 Fourth Ave., New York, 
N. Y. (286-288)

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. -

H Lietuvos-Amerikos Importo | 
| Ir Eksporto Bendrove |

.. Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum
pius, rūkytą bekoną, luncheon meat, raųgin-

. tus agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).
į Užsakymui priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

| LITHUANIAN-AMERICAN B 
g Import & Export Corporation Į
B 1B7 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK 8

liiiiiiiiniiiiuiiniiHiiiBiiiiiiM

J 520 Metropolitan Ave., ‘Brooklyn, N. Y.
• corner Union Avenue

Lietuviškas Monopolis

UUBLE/W

.Uncuii 
yANHATTAlį 
COCKTAllS

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Reap Str. arti Grand Str.

x Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-2089 Lie. L. 72

APTIEKA
IETIMS PAS LIETUVI




