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Kardinolas Mundelein.
Melo Tulžis.
Tik Vakar Bučiavosi.
Jei Tas Tiesa...

Rašo A. B.

Chicagos katalikų kardiA 
nolas Mundelein viešai pa-' 
reiškė, kad kun. Coughlin 
nekalba varde bažnyčios, 
nei katalikizmo. /j

Labai gerai, kad nors vie-l 
nas kardinolas viešai pasi-^ 
sakė prieš Coughlino puto-< 
j i mus.

Bet kun. Coughlin pasi
lieka kunigu, turi turtinga 
bažnyčia ir parapiją.

Visai kitaip bažnyčios; 
galvos pasielgia su tuo ku-l 
nigu, kuris pradeda netikėti* 
Romos dogmai. Tokiam ku
nigui jos tuojau kunigiška 
sutonų nuvelka ir paskelbia 
bažnyčios priešu. į

K a r d i n olas Mundelein, 
kiek matosi, yra nusiteikęs 
prieš fašistus. Labai bloga 
kad lietuviški kunigai lai! 
kosi politikos ne Mundelein, 
bet pačių reakcioniškiausiųl 
bažnyčios galvų. • ’

Gal dabar m ū s i š kiai 
“Draugas” ir “Darbinin
kas” šitų kardinolų priskai-1 
tys prie pavojingų raudonų-J

\ /
# *

Mūsų brolių socialistų 
spauda cituoja iš rusų men
ševikų laikraščių baisius 
dalykus apie Sovietų Są
jungos kalinius ir kalėji
mus.

Nei nepagalvoja tie mūsų 
broliai, jog šitos baisenybės 
yra menševikiško melo tul
žis. Kai tik fašistai prade
da daugiau pasaulyje Šėlti, 
tai ir menševikai pradeda 
pikčiau plūsti Sovietų val
džia.

sj: # >Įs

Jau ne kartą sakėme, kad 
Sovietų Sąjungoje kalėji
muose tesėdi kriminalistai. 
Ten kaliniai turi visai žmo
niškas sąlygas. Tiesa jie
dirba, bet dirba tik tiek, jetą. Dabar gi Vokietijos 
kiek laisvi darbininkai, laikraščiai spėja, kad lietu- 
Jiems taipgi mokama alga, viai gal pravedę į Klaipėdos

Kas tik buvo Sovietų Są
jungoje ir studijavo kalėji
mų sistemą, tas patvirtina, 
kad jokioj kitoj šalyje ka
liniai neturi tokiu žmonis- 
kų sąlygų. * *

Kapitalistinių šalių kalė
jimų tikslas prasižengėlius 
nubausti bei sunaikinti.

Sovietų gi 'kalėjimų tiks
las prasižengėlius atskirti 
nuo visuomenės, idant jie 
negalėtų žalos daugiau da
ryti, paskui perauklėti juos, 
pataisyti juos ir sugrąžinti 
į visuomenę naudingais pi
liečiais. Nieko nedaroma, 
idant pakenkus kalinių dva
sinei ir fizinei sveikatai. * * *

Mussolinis grūmoja Fran- 
cijai. Italija atimsianti iš 
Francijos Tunisą, Korsiką 
ir kitas kolonijas. Tarpe 
tų šalių santikiai pasidarė 
įtempti.

O dar tik mėnesiai du at
gal Daladier. su Mussoliniu 
sėdėjo prie vieno stalo Mu- 
niche ir bučiavosi mėsinė
dami demokratinę Čecho- 
slovakijų.
'Kaip trumpa ir bergdžia 

ta dviejų politinių sukčių 
meilė tebuvo!

♦

Iš Kauno 
voldemariški 
vėl pradėjo

* *
pranešta, kad 
h i 11 erininkai 
bruzdėti. Jie

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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NAZIA! TIKISI PAS! J UNCT LI ETUVĄ SI AIP AR TA IP
Bendras Frontas Tunisijoj 

Prieš Italų Fašizmą
Tunis. — Francijos rėmė

jai, arabai, italai ir francū- 
zai, susidėjo į bendrų fron
tų ir reikalauja uždaryt 
italų fašistų laikraštį “Fas- 
ciste Unione,” Tunisijoj.

JAPONŲ LAIVAI BANDO 
IŠMUŠT AMERIKOS LAI

VUS Iš BIZNIO
Washington. — Jungtinių 

Valstijų laivininkystės ko
misija suėmė dokumentus 
dviejų Japonijos laivų kom
panijų ir pradėjo tardyt 
Ijas.

Amerikos valdžia parodo, 
kad japonų laivų kompani
jos tyčia kuo pigiausiai ga
beno produktus iš Pietinės 
Amerikos į Jungtines Vals
tijas ir iš šios šalies j Pie
tinę Amerika. Tuom japo
nai stengėsi su naikint 
Jungtinių Valstijų laivinin
kystės biznį.

Naujame Klaipėdos Sei
melyje Lietuviai Turė
sią Bent 5 Atstovus
Berlin.—Vokietijos spau

da iš sykio rašė, kad vokie
tininkai išrinkę gal net 26 
savo atstovus į Klaipėdos 
seimelį, o lietuviai tik tre- 

seimelį penkis ar daugiau 
saviškių atstovų. (Sekma
dienio rinkimų balsai vis 
dar galutinai nesuskaitvti.)

Šiuose rinkimuose Klai- 
pedijos žydai balsavo už- 
lietuvius, o pirmesniuose 
rinkimuose jie nedalyvavo.

Montreal, Canada.—Nau
ju šio didmiesčio majoru iš
rinktas progresyvis Camil- 
lien Houde.

užuodė skanius vėjus iš 
Klaipėdos. Tam galima ti
kėti.

Bet sunku tikėti, kad būk 
jų numalšinimui Smetona 
sugrąžino Lietuvon karo 
stovį. Iki šiol tas pats Sme
tona tuos hitlerininkus gra
žiai glostė, bausmę jiems 
dovanojo ir iš kalėjimo pa
leido. Lengvai galėjo dabar 
juos sumedžioti ir vėl su
kišti už grotų.* < * *

Karo stovis įvestas prieš įvaro stovis įvestas pries y q, 
Lietuvos žmones ir tik juos^jĮA
tepalies. Tuo žygiu tautos 
vienybė ir pajėga tiktai ža^ 
lojama, o ne steigiamąjį’ 
stiprinama.

Lietuvos žmonės nenori 
Hitlerio Lietuvoje. Jie ne
nori Lenkijos viešpatavimo 
Lietuvoje. Jie nori nepri
klausomos Lietuvos.

USA SIŪLO VISOM AMERIKINĖM 
ŠALIM SUTARTĮ PRIEŠ UŽPUOLIKUS
Brazilija, Argentina ir Kiti Keturi Lotyniškos Amerikos 
Kraštai Biją, Kad Naziai Jiem Nekeršyty už Tokią Sutartį
Lima, Peru. — Jungtinių 

Valstijų užsieninis ministe- 
ris C. Hull įnešė Visa-Ame
rikinei konferencijai, kad 
visos 21-na amerikinės res
publikos padarytų bendro 
apsigynimo sutartį prieš 
užpuolikus iš kitų žemynų 
(kaip kad Vokietijų, Itali
ja ir Japoniją).

Delegatai Brazilijos, Chi
lės, Bolivijos, Paraguay’aus, 
Uruguayans ir Argentinos 
išreiškė baimę, kad Vokieti
ja galėtų keršyt tiem kraš- biznio ir tarp Anglijos ir 
tam už panašių sutartį Jungtinių Valstijų.

UNIVERSITETAS TURI PRIIMT N E G R Ą STU
DENTĄ, PATVARKĖ VYRIAUSIAS TEISMAS
Washington. — Missouri 

Valstijos Universitetas ne
priėmė negro studento L. 
Gaines mokintis advokatū
ros tik todėl, kad jis neg
ras. Gaines j ieškojo teisy
bės per valstijos teismus, 
bet juose teisybės nerado.

Galop, Gaines kreipėsi į 
Jungtinių Valstijų Vyriau
sia teismų, ir šis dauguma 
balsų dabar nusprendė, kad 
Missouri Universitetas tu
ri priimt į savo teisių sky-

Kaip Naujasis Klaipėdos Gubernatorius 
Lietuvis V. Gailius Ėmė Kauną Kaizeriui
Naujai paskirtas Lietu- tinęs Tarybos komitetų; - ..

vos gubernatorius Klaipė- tarnavo Lietuvos pasiunti-'opijos sostines į Jibutį, pne- 
dos kraštui, Viktoras Gai
lius yra gimęs ir augęs 
Klaipėdijoj, Berštininkuose.
Jo tėvas ūkininkas buvo 
Prūsų lietuvių veikėjas.

Viktoras Gailius baigė 
Tilžės gimnazijų ir įstojo į 
universitetų mokintis ad
vokatūros. Bet prasidėjus 
pasauliniam karui jis buvo 
paimtas į Vokietijos armi
ją

Vokiečių pulkas, kuriame 
Viktoras Gailius tarnavo, 
buvo pasiųstas paimt Kau
ną.

Į pulko- štabų atėjo 
kymas tuojaus išsiųst 
reivį Viktorų Gailių į 
resnį štabų. Tuo tarpu ėjo 
mušis, telefono ryšiai buvo 
nutraukti; tad pasiuntinys

“ailius šu įsakymu iš
i štabo, nutarė palaukt 

grid vy j e iki baigsis mūšis. 
Čia jau “aklas” rusų šovi
nys sprogo ir išplėšė Vik
torui Gailiui šonų su keliais 
šonkauliais; bet jis buvo su- 
gydytas.

1918 m. Viktoras Gailius 
su kitais keliais lietuviais 
sudarė Prūsų Lietuvių Tau-

įsa- 
ka-
vy- 

tarp Jungtinių Valstijų ir 
Centralinės ir Pietinės Am
erikos respublikų.

Argentinos užsieninis mi- 
nisteris isireiškė, kad rei
kėtų tom šalim tartis tik 
tada, kai gręs “tikras” už
puolimo pavojus.

Vokietija ypač įsigalėjus 
Brazilijos ir Chilės biznyje. 
Naziai perka daugiau pro
duktų iš Argentinos negu 
iš Jungtinių Valstijų; eina 
Argentinoje varžytinės dėl 

rių negrus studentus. Nes 
ta valstija niekur kitur sa
vo ribose neduoda negram 
“tinkamos progos” mokintis 
advokatūros.

Apart Missouri, dar 15 
valstijų nepriima į savo 
universitetus ' negrų, kaip 
kad Delaware, Florida, Vir
ginia, Texas ir kitos pieti
nės valstijos. Tai Vyriausio 
Teismo sprendimas paliečia 
ir jas.

nybėj Berlyne; dalyvavo 
Klaipėdos delegacijos dery
bose su Alijantų (talkinin
kų) atstovais dėl Klaipėdos 
krašto likimo, ir buvo pir
mu Klaipėdos direktorijos 
pirmininku. Dabar Vikto
ras Gailius yra apie 46-47 
metų amžiaus.

Vienas jo brolis buvo lie
tuvių evangelikų kunigas ir 
jau mirė; kitas brolis Albi
nas savanoriu tarnavo Lie
tuvos kariuomenėj ir buvo 
artilerijos kapitonu. Dabar 
Albinas tarnauja Klaipė
dos gubernatoriaus štabe.

ATITAISYMAS PRANE
ŠIMO DeL LOZORAIČIO

“Laisvėje” nesenai buvo 
pažymėta, jog per radio 
“nugirsta,” kad miręs Lie
tuvos užsienių reikalų mi- 
nisteris 'St. Lozoraitis. Bet 
tai buvo klaidingas radio 
pranešimas. Nes Lozoraitis 
tikrumoj tik paleistus iš 
Smetonos valdžios, kaipo 
šalininkas gerų santikių pa
laikymo su Sovietais. '

Hitlerininkai Bruka j Kalėji
mus Austrų Katalikus

Vienna. — Naziai arešta
vo 24 žymius katalikus Linz 
mieste, Austrijoj. Kiek pir
miau jie suėmė vienų jėzui
tų ir daugelį šiaip katalikų 
kunigų už veikimų prieš na- 
zius.

ANGLIJA NETURI JOKIOS 
SUTARTIES GINT FRAN

CIU NUO FAŠISTU
London. — Darbietis at

stovas John Morgan Angli
jos seime užklausė ministe- 
rį pirmininkų N. Chamber- 
laina, ar Anglija yra pa
darius sutartį su Franci ja 
padėt jai apsigint, jeigu 
Mussolinis karu užpultų 
Francija arba jos kolonijas.

Chamberlainas atsakė, 
kad Anglija neturi jokios 
tikros sutarties eit talkon 
Franci j ai, jeigu kas pradė
tų karų prieš ja.

Italijos Fašistai Nori 
Išbaidyt Francija iš 

Jibuti-Somalijos
Roma. — Fašistų redak

torius Virginio Gayda pa
reiškė, kad Italija “turi” 
gaut Francūziškų Somalijų, 
kuri rubežiuojasi su Ethio- 
pija. Ir jis grūmoja, kad 
Italija “jau negali ilgiau 
pakęsti” Francijos politikos 
Somalijoj.

Pirmiausia, Italijos fašis
tai reikalauja, kad Franci
ja pervestų jiem Francūzų 
geležinkelį, einantį iš Ethi- 

plaukos miestų Francūziš- 
koj Somalijoj, prie Raudo
nųjų Marių. Jie šaukia, kad 
Francija turi atiduot Ita
lijai Jibutį, o su juom ir vi
sų Franc. Somali j a.

Dabar Italų juodmarški- 
niai išranda, kad Francija 
ten “provokatoriškai” re
mianti ethiopus sukilėlius 
prieš Italijų. Italijos spau
da taip pat vadina Franci- 
jų “parazitu,” kuris, girdi, 
pasilaiko Somalijoj tiktai iš 
Ethiopijos.

LIETUVIŲ KARIUOME
NĖ KLAIPĖDOJ NETEN

KA KANTRYBĖS

Klaipėda. — Naziai vo
kietininkai vis dar demon
struoja ir įžeidinėja lietu
vius, minėdami savo laimė
jimų rinkimų į Klaipėdos 
seimelį.

Lietuvis pulkininkas An- 
drašiūnas pareiškė, kad jis 
nebus atsakingas, jeigu lie
tuvių kariuomenė pradės 
ginklais veikt prieš tuos 
demonstrantus.

HITLER NEPAISYS ANGLIJOS IR FRAN
CUOS “ŽODŽIO DEL KLAIPĖDOS”

Naziai Žiūri i Voldemarininkus Kaip j Svarbius Savo Talki
ninkus prieš Lietuvą—Hitlerio Planai dėl Klaipėdos .

Berlin. — Hitlerio užsie
ninės ministerijos organas 
“Diplomatische Korrespon- 
denz” rašo, kad “Vokietija 
galėsianti sudaryt vaisin
gus ir geresnius santikius 
su Lietuva,” jeigu Lietuva 
padarys naziams pageidau
jamų nusileidimų.

EXTR A!
SMETONA AREŠTUOJA 

DAUGIAU SAVO PRIE
ŠININKŲ KAUNE

Kaunas, gruod. 13.—Val
džia areštavo “Bistrų ir 
Dielininkaitį, vadus Jaunų
jų Katalikų Organizacijos,” 
pačiame jos centre, ir suė
mė dar 7-nis asmenis kaip 
maištininkus prieš Smeto
nos valdžių, — praneša As
sociated Press.

“Nazių Pinigai”
Valdžia skelbia, kad pas 

du iš areštuotų atrado 
“stambias sumas pinigų 
menamai gautų iš Vokieti
jos.

“Dešiniųjų” - voldemari- 
ninkų blokas, dabar išsto
jantis prieš Smetonos val
džių, sakoma, reikalaująs 
“sugrąžint demokratijų” ir 
susitart su popiežium.

NAZIAI VERČIĄ LIETU
VĄ ĮSTATYT VOLDEMA

RĄ Į VALDŽIĄ

Kaunas. — Pranešama, 
kad Vokietija daro spaudi
mo Lietuvai įstatyt į val
džių Aug. Voldemarų, kaip 
Vokietijos šalininkų, o Len
kijos priešų. Voldemaras 
dabar esąs “Francijoj.” — 
Jis buvo įkalintas už savo 
bandytų sukilimų 1934 m. 
birž. 18 d., o paskui ištrem
tas iš Lietuvos.

Kursto Judėjimą prieš 
žydus Lietuvoj

Naziški lietuvių studen
tai ir kiti hitleriški gaiva
lai kursto judėjimų prieš 
žydus. Tas judėjimas imąs 
sau įkvėpimų nuo Klaipėdos 
nazių.

Kaunas. — Valdžia uždą-J LIETUVIS KI NAZIAI 
rė Kauno Universitetą, ku
rio studentų dalis paskelbė 
streikų. Nužiūrimą, kad tas 
streikas surengtas pagal 
Voldemaro komandų.

New York. — 83 procen
tai amerikonų remtų Sovie
tų Sąjungų, jeigu naziai ją 
užpultų,—kaip parodo ap
klausinėjimai, padaryti Am
erikos Viešosios Nuomonės 
Instituto.

Dienraščio XX

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

Hitlerininkų Planai prieš 
Lietuvą

Pranešama, kad p. Sme
tona jau pradeda derybas 
dėlei “naujų” santikių su 
Vokietija. O Hitlerio val
džia siūlo Lietuvai pasi
rinkt vienų iš dviejų, bū
tent: ■

1. Lietuva eis apkapotos
čechoslovakijos keliu ir be
sąlyginiai Įstos į Vokietijos 
ekonominį ir politinį ratų: 
Tokiame atsitikime Lietuva 
galės paviršutiniai valdyt 
Klaipėdą, ir gaus .paramos 
iš Vokietijos, kad pasidary
tų “tvirtove” prieš Sovietu 
Sąjungą. -

2. Lietuva turės užleist 
Klaipėdos kraštą Vokieti
jai, bet Vokietija duos Lie
tuvai pervažiavimą per. 
Klaipėdos kraštą ir lengva
tas Klaipėdos prieplaukoje.

Hitleris mato galimybę 
tokiomis sąlygomis suside
rėti su p. Smetonos val
džia; tai, girdi, jis dar ne
žygiuosiąs tuojaus į Klai-

ANGLIJA IR FRANCIJA 
TIK IŠREIŠKIA “VILTĮ” 

DĖL KLAIPĖDOS
Anglijos atstovas ir 

Francijos ambasadorius “iš
reiškė viltį” Vokietijos val
džiai, kad jinai “gerbs*1 
Klaipėdos krašto savivaldy^ 
bę Lietuvos žinyboje. Jie 
priminė, kad tatai 1924 im: 
užtikrino Anglija, Franci- ' 
ja, Italija ir Japonija.

(Bet niekas Berlyne ne
mano, kad Anglija ir Fran
cija iš tikro padėtų Lietu
vai atlaikyt Klaipėdą nuo 
Vokietijos.)
NAZIAI LAUKIA PLA
TAUS VOLDEMARININ-

KŲ SUKILIMO
Hitlerio valdžia pasitiki, 

kad voldemarininkai labai 
padės jai užkart Vokietijos 
valių Lietuvai. Po Voldema^ 
ro sekėjų pirmųjų riaušių, 
dabar naziai tikisi plataus 
v o 1 d e m arininkų sukilimo 
prieš ‘Smetonos valdžių. 
Voldemaras yra gerbiamas 
(ir remiamas) Berlyne kaip 
aiškus nazių šalininkas. .

. .*1

KLAIPĖDOJ REIKALAU
JA VOLDEMARO 7 

Klaipėda, gruodžio 13.
2,500 lietuviškų nazių susi
rinkimas priėmė rezoliuci
jų, reikalaujančių įsteigt 
naujų “sudėtinę” valdžių 
Lietuvoj ir padaryt Volde
marų tos valdžios galva.

ORAS 
Apsiniaukę ir šilčiau,

N. Y. Oro Biuras.
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šiai dūko gaudydama tuos žmones, ku
rie kalbėjo apie reikalą demokratines 
santvarkos Lietuvai, kad ji būtų galin
gesne ginti savo nepriklausomybę.

Dabar to rezultatai matomi: Klaipė
dos naziai laisvi, dūksta. Voldemarinin- 
kai laisvi, tebeseka anuos, na, o Lietu
vos geriausi nepriklausomybės gynėjai 
tebesėdi kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose. Jie sėdi dėlto, kad pasirįžę 
ginti Lietuvos nepriklausomybę!

Ar tai ne bjauru?!
Politiniai anti-fašistai Lietuvos kali

niai privalo tuojau būti paleisti. Ši kri
tiška Lietuvos nepriklausomybei valanda 
to reikalauja!’Lietuvos liaudies labas to 
reikalauja!

Mirė Pranas 
Putvinskas

Chamberlaino Pareiškimas 
Klaipėdos Klausimu

Tuojau po Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimų, kurie, nors neoficialiai, parodė 
nazių laimėjimą, Anglijos ministerių pir
mininkas Chamberlain pareiškė parla
mente, kad jis stosiąs prieš Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Vokietijos.
-Chamberlainas argumentuoja šitaip. 

Girdi, gegužės 8 d., 1924, buvo padaryta 
sutartis, einant kuria Klaipėdos kraštas 
pasilieka Lietuvai, kaipo autonominis 
kraštas. Kalbamą sutartį patvirtino ke
turios didžiosios valstybės: Anglija, 
Franci ja, Italija ir Japonija. Esą, jeigu 
dabar Vokietija paimtų Klaipėdą, tai 
reikštų, kad ji išstoja prieš paminėtąją 
sutartį, jos neberespektuoja. Dėlto An
glijos ir Francijos atstovai Berlyne ma
tysią Hitlerio valdžios atstovus ir juos 
įspėsią.

. Nežinome, ką Hitleris su Klaipėdos 
kraštu darys: ar jis jį bandys grobti tuo
jau, ar vėliau. Svarbu pabrėžti tai, kad 
jis šiandien kuomažiausiai kreips dėme
sio į tąją sutartį, kuri buvo padaryta 
1924 metais. Kodėl? Todėl, kad Hitleris 
sulaužė didesnės reikšmės sutartis. Dau
giau: Hitleris sunaikino Austriją ir Če- 
ehoslovakiją, kurios taipgi gyvavo su- 
lyg tam tikrų sutarčių, sudarytų Ver- 
saillėje ir atskirų. Jam sutartis laužyti 
padėjo ir Franci ja, kuri sulaužė savo ap
sigynimo sutartį su Čechoslovakija.

• Antras dalykas: Klaipėdos klausimu 
sutartis, kaip jau minėta, buvo patvir
tinta arba garantuota be Anglijos ir 
Francijos, dar Italijos ir Japonijos. 
Šiandien tos dvi šalys turi sudariusios 
savotiškas sutartis su hitlerine Vokieti
ja1 ir josios spjauna ant seniau padarytų 
sutarčių. Kas manytų, kad Italija su Ja
ponija šiandien užtartų Lietuvą prieš 
Vokietiją, tas labiausiai klystų.

Vienintelė šalis, kuri nuolat Lietuvą 
užtarė ir dabar stovi su ja, tai Sovietų 
Sąjunga. Su pastaraja Lietuva privalo 
palaikyti artimus santikius. Sovietų Są
junga vienintelė jėga, stovinti už mažų
jų tautų nugaros, stovinti jų sargyboj.

Kun. Coughlinui Per Nosį
Anti-semitas kun. Coughlinas yra tie

sioginėj Detroito archivyskūpo Edvardo 
A. Mooney jurisdikcijoj. Kodėl paminė
tasis “bažnyčios kunigaikštis” nieko kun. 
Coughlinui nesako dėl jo pastaruoju lai
ku skleidžiamo anti-semftizmo, nežino
me. Tačiaus vienas dalykas dabar nusi
švietė: Chicagos kardinolas Mundelein, 
vienas iš pažangesniųjų katalikų aukšto
sios dvasiškuos vadų šitoj šalyj, uždavė 
kun. Coughlinui per nosį. Uždavė labai 
skaudžiai.

Nesenai sugrįžęs i Vatikano, kur tu
rėjo artimus pasitarimus su popiežium, 
kardinolas Mundelein pasakė, kad kun. 
Coughlinas, sėdamas anti-semitinę sėk
lą Amerikos žmonėse, radijo klausyto
juose, “neatstovauja katalikų bažnyčios 
nei sentimentų nei gi doktrinos.”

Šis kardinolo pareiškimas yra manda
giu būdu kun. Coughlinui per nosį už- 
tepimas. Podraug tai yra per nosį už- 
tepimas ir “Darbininkui” ir “Draugui”, 
kunigų laikraščiams, kurie kun. Coughli- 
ną gerbia ir gina.

Andai Earl Browderis viename susi
rinkime pasakė: toki kunigai, kaip 
Coughlinas, katalikų masių neatstovau
ja. Priešingai, nurodė jis, jie tasias ma
ses žemina, joms kenkia. Dabartinis kar
dinolo Mundeleino pareiškimas kaip tik 
tą patvirtina.

Mes irgi jau senai nurodėme, jog 
Coughlinas—tai ne katalikų masės. Jos 
nepasiduos jo anti-semitinėm pliovonėm. 
Jos mato, kad šiandien kun. Coughlinas 
yra Vokietijos naziams herojumi, did
vyriu. Už ką? Todėl, kad jis nori, kad 
Amerikoje su žydais būtų daroma taip, 
kaip Vokietijoj kad daro Hitleris.

Katalikų masės broliausis su visokių 
tikybų, tautybių ir rasių žmonėmis, sto
jančiais už palaikymą demokratinės san
tvarkos Amerikoj!

(Nekrologas)
Šiomis dienomis gavau laiš

ką iš New Yorko valstijos li
goninės, vadinamos Pilgrim 
State Hospital, Brentwood, 
N. Y., kuriame praneša, kad 
ten buvęs per tūlą laiką ligo
nis, vardu Frank Biz win, yra 
miręs lapkričio 22 d., 1938 m. 
Laiške prašoma, kad apie tai 
praneščiau velionio giminėms 
ar artimiesiems. Tačiau laiš
kas mane pasiekė tik šiomis 
dienomis. Taip įvyko dėl to, 
kad jis siųstas mano” senuoju 
adresu, kur aš esu gyvenęs 
virš 10 metų atgąl.

Laiške žymima, kad jeigu į 
tam tikrą laiką iš giminių nie
kas nesirūpins laidotuvėmis, 
tai jis būsiąs palaidotas ligo
ninės kapinėse, Brentwood, 
Long Island, N. Y.

Kad žmogus mirė, tai, be
rods, nelabai ir svarbu. Juk 
nei vienas nuo, to negali išsi
sukti. Tai natūralūs dalykas.

Čia tik noriu duot keletą bruo
žų iš velionio Prano Putvins- 
ko gyvenimo, kuris, mano su
pratimu, yra charakteringas.

Pažinau Praną, kuomet at
vykau į Jungtines Valstijas. 
Tai buvo Montello, Mass., 
apie 30 metų atgal. Tuomet 
buvome dar ką tik iš bernio
kų išėję. Kartu su daugeliu ki
tų, įsirašėme į tuom laiku bu
vusią Lietuvių Socialistų Są
jungos 17 kuopą.

Pranas tuomet dirbo prie 
prie namų statymo, dailyde. 
Jis dirbo organizacijose, o li
kusį laiką pašventė mokyklos 
lankymui, greitai prasisiekda
mas anglų kalbos ir kitokių 
pradinio mokslo dalykų. At
menu, jam net pavydėdavau. 
Mat, jis buvo fiziškai stiprus 
vyras, tai ir sunkiai dirbda-
m as pajėgdavo prisispausti 
mokslan. ■

Jungtinėms Valstijoms įsi- 
vėlus į pasaulinį karą ir užė
jus nelemtai karo isterijai,

“Laisves” Vajus Cįąvimui 
Naujų Skaitytojų Įsismagino

STRIPEIKA AUKŠTAI STOVI PIRMOJE VIETOJE. 
_ JIS ATSIEKĖ TĄ, KĄ ŽADĖJO

Černiauskas išstūmė iš dovanų arenos Urboną. Šimaitis tik 
dabar stojo į darbą. Nors jis dar žemai stovi punktais, ta
čiaus žada įkopti į dovanų areną iki pabaigai vajaus.

Kova tarp brooklyniečių: Klimas lipa ant kulnų Balčiū
nui. Jiedu abu “Laisvės” B-vės direktorių tarybos nariai.

Iš mažųjų miestukų čampijonas šiame vajuje yra draugas 
S. Puidokas iš Rumford, Me. Ten labai mažai lietuvių, ir jis 
arti visus prikalbino užsirašyti “Laisvę.”

Apgailėtinai prastai šiame vajuje stovi Pittsburghas, 
Scrantonas ir Wilkes-Barre.

Štai ką rašo iš Massachusetts: ;<1 '
“Gerb. ‘L.’ Administracija: čionais randate čekį sumoje 

$20.00 už ‘Laisvės’ prenumeratas. O ‘Laisvės’ vajininkų pra
šau įsitėmyti, kad aš su gruodžio 18 d. gaunu vakacijų, atsi
traukiu nuo kasdieninio darbo ir visą savo liuoslaikį pašvęsiu 
darbui ‘Laisvės’ vajuje. Todėl, tegul nesistebės kiti va j mili

ukai, jeigu jie atsiliks nuo manęs šiame vajuje. J. Grybas.”
Kadangi drg. Grybas persergsti, kad niekas nenusistebėtų 

jo darbu, tai mes irgi norime pasakyti, kad ryt dienos “Lais
vėje” Newarkas pasirodys labai aukštai. Drg. Žukauskienė 
atvežė virš $100 už prenumeratas ir sako, kad tai yra jos pats 
įsismaginimas darbui.

Vajus tikrai baigsis su pirma diena sausio sekamų metų.

Voldemarininkai
4 Didžiausi Lietuvos nepriklausomybės 

priešai šiandien pasirodė voldemarinin
kai, smetonininkų sėbrai. Tuomet, kai 
Lietuvai prasidėjo rūsčios dienos, kai 
Klaipėdos krašte visu įniršimu siaučia 
barbariški naziai, tai Voldemaro pase
kėjai viešai pradeda reikalauti, kad Lie
tuvą prijungti prie hitlerinės Vokietijos!
“Taip skelbia pranešimai, ateiną iš 

Kauno.
Mūsų spaudų j jau senai buvo rašyta, 

kad Voldemaras—Hitlerio agentas, atvi
ras agentas. Jis, tiesa, kadaise buvo 
areštuotas ir įkalintas, bet vėliau Sme
tona jį išleido iš kalėjimo, patarė išvyk
ti'užsienin ir ten jam begyvenant, moka 
Pensiją! Pensiją iščiulptais iš Lietuvos 
liaudies kūno pinigais!
>. O Voldemaro pasekėjai per visą tą 
laiką Lietuvoj ir Klaipėdos krašte dūko: 
organizavosi ir laukė tos valandos, kada 
jk galėsią pasikviesti Augustėlį ant sos
to, ir paskui visą Lietuvą atiduoti Hit
lerio “globon!”

Ir štai dabar tieji žvėrys parodo savo 
iftis!
''■^Negalima nepastebėti ir to fakto, kad 
smetonininkai, būdami valdžioje, leido 
laisvai voldemarininkams veikti ir orga
nizuotis. Pastaraisiais keleriais metais 
jiems niekas nieko nedarė.

Bet už tat Smetonos žvalgyba pašėlu-

Daladiero Dauguma
Francijos parlamentas dauguma balsų 

nutarė pareikšti pasitikėjimą Daladiero 
valdžiai. Tiesa, toji dauguma labai maža, 
tik 20 balsų. Už pasitikėjimą balsavo 
315 atstovų, prieš—241, ir susilaikė 54. 
Tie, ką susilaikė, aišku, buvo daugiausiai 
Daladiero partijos nariai, nesutinką su 
jo politika, bet dėl tani tikrų priežasčių 
nedrįstą išstoti prieš daugumą savo ko
legų.

Labai svarbu pažymėti, kad socialistai 
su komunistais išlaikė -vienybę: visi bal
savo kaip vienas prieš. Tuo pačiu sykiu 
už Daladierą balsavo visi reakcininkai ir 
fašistai!

Jau tik šis vienas faktas rodo, kaip 
šiandien Francijoj dalykai stovi: visas 
reakcinis sparnas eina išvien su Daladie- 
ru. Pažangusis sparnas, iš kitos — prieš 
ji-

Daugelis žmonių šiandien klausia: ką 
dabar Daladieras veiks? Ar jis, gavęs 
tokią mažą didžiumą, tęs savo reakcinę 
užsienio ir vidaus reikaluos politiką, ar 
ne?

Tuojau po Municho išdavystės, Sovie
tų spauda nurodė, kad dabar Daladieras 
atvedė Franci ją į tokią poziciją, kur ją 
fašistiniai kraštai ės, naikins, jei nebus 
griežtai apsisvarstyta ir dalykai patai
syti,

Kad taip yra—gali matyti net akliau
sias. Tiesa, Daladieras giriasi, būk jam 
pavykę su Hitleriu padaryti savos rū
šies nepuolimo sutartį. Bet į tai Franci
jos komunistų veikėjas ir parlamen
tarinės užsienio reikalų komisijos vice
pirmininkas Peri nurodė, jog iš tos su-
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daugeliui prisiėjo pasislėpti, 
pasišalinti. Tas buvo ir su 
Pranu: 1917 jis pasišalino iš 
Montello. Kiek girdėjau, jis 
apsigyveno kur tai vakarinėse 
valstijose. Tokiai padėčiai es
ant, suprantama, susitrukdė jo 
tolimesnis siekimasis į mokslą. 
Tik karui pasibaigus, jis įsto
jo vėl mokyklon mieste Val
paraiso, Ind. valstijoje. Bandė 
prisiruošti universitetan ir 
siekti gydytojo profesijos. Bet 
tai jau buvo pradžia pabaigos 
jo visų siekių. Ausyje jam 
pradėjo augti koks.ten skau
dulys ir daktarai įsakė eiti 
ant operacijos. Po operacijai 
jo viena pusė kūno tapo supa- 
ralyžuota, jis liko lygus inva
lidui. Būdamas stipraus su
dėjimo vyru, manė išsitaisyti. 
Bet taip nebuvo.

1929 metais jis grįžo iš va
karinių valstijų į New Yor- 
ką. Sužinojęs, kad aš gyve
nu netoli New Yorko (tuomet 
gyvenau Great Necke), jis at
vyko pas mane. Kiek pasivie
šėjęs pas mane, stengėsi Great 
Necke gauti darbą. Bet kur, 
būdamas be sveikatos, jį gau
si. Nusivylęs, išvažiavo Mon- 
tellon, nes ten turėjo giminių.

Jam nuvykus Montellon, 
tiesioginių susirašinėjimų ne
turėjau, bet protarpiais gau
davau žinių, kad jo sveikata 
neina geryn. . .

Birželio pradžioje, s 1936 
metais, gavau laišką iš Man
hattan State Hospital (jis ran
dasi New Yorke), kviečiantį 
mane atlankyti ligonį Frank 
Bizwin, kuris esąs mąno drau
gu. Jis esąs ten paimtas pro
to hygienos skyriun (depart
ment of mental hygiene). Po 
tokiuo vardu kaip Frank Biz
win, nesu turėjęs jokio pažįs
tamo; bet, jeigu nelaimingas 
žmogus šaukiasi, pamaniau 
reikia nuvažiuoti jį atlankyti. 
Juk nepažįstamas nesišauks...

Nuvykęs ligoninėn patyriau, 
kad tas “Bizwin” yra Pranas 
Putvinskas. Bet jau buvo į jį 
mažai panašus: ligos labai su
žalotas, paralyžiaus sukraipy- 
tas, labai “nusenęs.” Jis labai 
džiaugėsi mano atsilankymu ir 
maldavo, kad dažniau jam tą 
smagumą suteikčiau. Po pasi
kalbėjimo $u juom, teko kal
bėtis su ligoninės daktaru, ku
ris mane painformavo, kad 
nelaimingas Pranas buvo ras
tas tavoriniame traukinyje, 
sargų buvo apstumdytas ir pa
duotas policijai. Policija jį 
perdavė miesto ligoninei, va
dinamai Bellevue Hospital. 
Gegužės 13 iš miesto ligoni
nės buvo perkeltas į valstijos, 
Ward’s Island, kur kadaise 
lietuvių visuomenės veikėjas 
Jonas Perkūnas baigė savo 
gyvenimo dienas. Ten Pranas 
matomai gydytojams padavė 
mano adresą, kaipo jo pažįs
tamo, artimo. Todėl gydytojas 
prašė manęs informacijų apie 
ligonio praeitį, apie jo ligos 
priežastį ir tt. Daviau jam, 
kokias tik turėjau.

Po pasikalbėjimo su gydy- 
tojum, vėl kalbėjau su ligo
niu: klausinėjau, kaip jis pa
kliuvo į New Yorką, būda
mas biednystėj, be sveikatos.

—Tai buvo gegužės mė
nesio pradžia,—neaiškiu bal
su aiškino jis man, — gamta 
buvo išlaisčius savo dažus. 
Visur buvo gražu, tik praga
ras mano sieloje. Montello 
visuomenė parodė man savo 
širdį — suruošė pramogą ma
nęs parėmimui. Labai džiau
giaus. Bet. . . mažai man iš 
to buvo paramos, žinai, jau 
ir taip daug kam buvau sko
lingas. Būdamas nesveiku, 
daug kam galėjau įsikyrėti. 
Nutariau bėgti nuo visų, net

pats nuo savęs . . . Prityko
jau tavorinį traukinį ir įlin
dau į jį. Ten buvo kanky-^ 
nė . . . Bet juk man jau vis-' 
tiek pat... Traukiniui susto
jus Bronxe, tapau patėmy- 
tas sargų, kurie manė mane 
esant vagiu. Jie mane sumu
šė ir padavė policijai. Poli
cija mane išklausinėjo ir pa
davė į Bellevue ligoninę. Vė
liau iš ten buvau perkeltas į 
čia . . . Dabar matai kaip 
yra, — užbaigė nutraukiančiai 
kalbą, nes gydytojas tuom 
tarpu ko tai priėjo artyn.

Klausiau, ar giminės apie 
jo dabartinę padėtį žino. At
sakė, jog jis pabėgęs niekam 
nežinant, ir norėtų, kad apie 
tai niekas nežinotų. Uždrau
dė, kad aš apie jį niekam ne- 
praneščiau, nes jam tas būtų 
tik blogiau.

Taip ir baigėsi mano pasku
tinis vizitas pas jį.

Už kiek laiko vėl gavau 
pranešimą, kad jis tapo iškel
tas iš New Yorko į Brentwood, 
N. Y., taip vadinamą Pilgrim 
State Hospital, kas man jau 
sudarė daugiau keblumų jį 
aplankyti.

Giminėms ir jo pažįstamiems 
esu pranešęs apie nelaimin
gąjį, bet juk visiems aišku, 
kiek draugų gali susilaukti ne
laimėje. Kol sveikas, laimin
gas—draugams reikalingas. ..

Putvinskas ne pirmas taip 
užbaigė savo tragišką gyve
nimą. Daug mūsų brolių sa
vo gražius tikslus, skaisčias 
viltis pirm laiko nusineša į šal
tąjį kapą. Šioje sistemoje to
kie reiškiniai yra dažnus. ’

P. Balsys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
R—Kai, Los Angeles, Ca

lif.—Apie drg. Pruseikos 
atsilankymą ir parengimus 
buvom gavę nuo kito kores

pondento kiek anksčiau, tai 
jo korespondenciją ir deda
me. Atleisite, kad jūsų ko
respondencijos šį sykį nesu
naudosime. Tačiau prašome 
dažniau rašinėti “Laisvei” 
žinių iš Los Angeles.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar Sovietų Sąjungoje yra 
mokamos senatvės pensi
jos? Jei taip, kas jas gauna 
ir kiek gauna?

B, S.
Atsakymas

Sovietų Sąjungos Konsti
tucijos paragrafas 120 sa
ko: “Sovietų Sąjungos pilie^ 
čiai turi teisę užlaikymo se
natvėje, taip pat ligoje ar
ba netekime galios dirbti.”

Visi visokių darbų darbi
ninkai turi teisę gauti sena
tvės pensiją. Kiekvienas vy
ras, išdirbęs 25 metus ir su
laukęs 60 metų, gauna pen
siją. Kiekviena moteris, iš
dirbus 20 metų ir sulaukus 
55 metus, gauna pensiją. 
Pavojinguose darbuose dar
bo laikas sutrumpinamas 
iki 20 metų ir amžius iki 
50 metų.

Senatvės pensijos 'priklau
so nuo esamo tuo laiku už
darbio. Kiekvienas gauna 
nuo 50 iki 60 nuošimčių to 
uždarbio, kaipo senatvės 
pensiją.

O jeigu darbininkas su
serga, tai laike ligos jam
mokama pilna alga.

tarties Franci j ai ne tik nėra naudos, o 
bledis. Jeigu Francijos tuomlaikiniai ne
puls hitlerinė Vokietija, tai ją ruošiasi 
pulti hitlerines Vokietijos kaiminka ir 
sankeleive—mussoliniška Italija!

Vadinasi, Francijos išeitis tebekėri tik 
stipriam Liaudies Fronte,—vienybėje vi
sų žmonių, kurie nusistatę prieš fašisti

nius agresorius. Jei to krašto socialistai 
ir kairesnieji sociąlistai-radikalai veiks 
išvien su komunistais, tai Daladieras, ga
vęs. tokią mažą daugumą parlamente, 
bus galima lengviau suvaldyti ir ne
prileisti prie darymo naujų avantiūrų, 
pražūtingų Francijai ir kitiems demo
kratiniams kraštams.

Manila, Filippinai. — Be
keliant Vokietijos lėktuvą 
iš vandens, jis sulūžo ir da
limis sudribo atgal į van
denį. Lėktuvas nukrito į jū
ros pakraštį, begrįždamas
iš Japonijos.
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SĖKMINGAS MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

MOTERYS CHINIJOS
KARO DIDVYRĖS

Pereitą sekmadieni, 11 d. š. 
m., įvykęs Naujosios Anglijos 
Lietuvių Moterų Suvažiavimas 
reikia skaityti prie labai sėk
mingų. Dalyvavo 35 delegatės, 
atstovaudamos 17 įvairių mo
terų draugijų.

Tenka pažymėti, kad Nau
josios Anglijos moterų Sąryšis 
pajėgia sutalpinti savo ribose 
moteris įvairių pažvalgų; jos 
suranda įvalias bendro darbo 
ir moka gražiausiai sugyventi, 
nepaliečiant vienos kitų asme
ninių įsitikinimų; tai puikus 
pavyzdis kitų kolonijų mote
rims, kad galima surasti ben- 
rų darbų ir visoms bendrai 
darbuotis. Konferencijoj daly
vavo atstovės nuo Amerikos 
Legijono moterų pašelpinio 
skyriaus, nuo Metodistų žiny- 
čios Ratelio, nuo Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystės, nuo 
Birutės Draugystės ir daugelio 
kitokių draugijų. Sąryšio sek
retorė, Anelė Markevičiūtė, 
Amerikoje gimusi ir augusi 
jaunuolė, pasakė labai gerą 
prakalbą (jos prakalba tilps 
vėlesniame '‘Laisvės” Mote
rų Skyriaus numeryje). Ten
ka pažymėti, kad konfe
rencijoje dalyvavo ir akty
vumą ėmė daugelis Ameri
koje augusių jaunuolių; tai la
bai girtinas reiškinys, kuomet 
matai motiną kartu su dukra 
svarstant visuomeninius reika
lus.

Suvažiavimo delegatės svar
stė proponuojamo ateinančiais 
metais, šaukt Lietuvių Moterų 
Visuotino Suvažiavimo klausi
mą. Suvažiavimo šaukimą at
stovės vienbalsiai užgyrė, iš
rinko komisiją iš penkių na
rių, kurios kartu su centrali- 
niu komitetu darbuosis suva- 
važiavimo šaukime. Į komisi
ją išrinkta Anelė Markevičiū
tė, Marė Žilinskienė (atstovė 
nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
pašalpinė^ Draugijos), Ona 
Voveris (Dariaus ir Girėno 
Moterų Auxialiry, Amerikos 
Legijono 317 skyriaus), B. La- 
zichienė (nuo Metodistų žiny- 
čios Ratelio) ir Helen Tamo
šauskienė (nuo ALDLD 7 Ap
skričio). Suvažiavimas paau
kojo $5 Visuotino Suvažiavimo 
šaukimui. Tai bus pirmutinė 
auka to darbo tęsimui.

Suvažiavimas pasiuntė tele
gramą šalies prezidentui Roo- 
seveltui, reikalaujant, idant 
nuimtų embargo nuo Ispanijos 
lojalistų valdžios ir uždarytų 
įvežimą įvairių prekių iš fa
šistinių, agresyvių valstybių.

Taipgi žymėtina kitas svar
bus faktas, tai suvažiavime 
kalbą pasakė jauna darbuoto
ja nuo Tarptautinio Moterų 
Kliubo, kuri organizacija dar
buojasi tarptautine papėde už 
taiką ir demokratiją. Lietuvės 
išrinko porą delegačių, į jų 
šaukiamą konferenciją.

Delegatė iš Hartford, Conn., 
atsišaukė, idant daugiau do
mės būt kreipiama į Connec- 
tikos lietuvių moterų judėji
mą. Laike draugės Jonikienės 
maršruto Connecticut valstijo
je prakalbos taip pat buvo 
kaip kuriose vietose sureng
tos.

Draugės bostonietės tikrai 
daug darbavosi konferencijos 
surengime: jos surengė pui
kų koncertą, kuriame pro
gramą pildė jaunuolės; pa
ruošė delegatėms pietus ir 
vakare suruošė puikų ban- 
kietą. Laike bankieto pasaky
ta daug kalbų ir padainuota 
dainų; surinkta virš $26 Is
panijos karžygiams. Vienas 
kalbėtojas pabrėžė, kad jam 
tėmijant Naujosios Anglijos 
lietuvių moterų darbuotę, ten
ka pripažinti, jog moterys sa
vo taktika ir kruopštumu jau 
net vyrus pralenkė, nors jų 
daugelis darbuojasi ir bendro
se su vyrais draugijose.

Naujojoj Anglijoj yra geras

skaitlius išsilavinusių draugių 
ir daugelis iš jų tarpo galėtų 
pasakyti geras prakalbas ir 
tankiau rašinėti į spaudą. Ne- 
kurios jų pasižadėjo tai pa
daryti. Lauksime. Plačiau 
apie konferenciją parašys 
valdyba, čion pažymėjau tik 
nekuriuos svarbesnius punk
tus. Reikia pripažinti, kad 
konferencija buvo konstrukty- 
vė, vieninga ir pavyzdinga; iš 
tokios konferencijos daug ga
lima pasimokyti.

Viešnia.

MŪSŲ DARBAS 
TARPE MOTERŲ
Ką mes nuveikėme iki šian

dien moterų organizavimo dar
be, ir kas reikia veikti atei
tyje? Šis klausimas turėtų sto
vėti kiekvienos darbininkės 
mintyje. Pasistatę tokį klau
simą, mes pamatysime, kad 
daug ko trūksta mūsų orga
nizavimosi darbe. Tiesa, pir
mieji žingsniai padaryti ir 
jau daug mūs moterų darbuo
jasi netik organizacijos vidu
je, bet ir kovos lauke. Jau 
didelis būrys darbininkų įtrau
kta į L.L.D. eiles, ir jos akty
viai dirba organizacinį darbą. 
Bet to dar negana. Pats gy
venimas reikalauja iš mūs 
daug daugiau.

Dabartinis momentas mus 
verste verčia eiti į darbininkių 
mases, dirbti platesnėje papė
dėje, susirišti daugiau su tarp
tautinių darbininkių veikimu. 
Mes turime bandyti eiti pir
myn sykiu su progresu ir rišti 
tuos dienos klausimus, kuriuos 
pats gyvenimas iškelia prieš 
mus. Mes turime pradėt neigti 
fašistų obalsį, kad “moters 
vieta prie pečiaus,” ir imtis 
už naujo darbo—už visuome
ninio darbo, kurį dirba kla
siniai susipratę darbininkai. 
Reikia padauginti L.L.D. na
rių skaičių. Reikalinga kalbin
ti darbininkes į politinę kovą 
už galutinus darbininkų kla
sės laimėjimus.

Vienas iš svarbesniųjų už
davinių yra įtraukimas darbi
ninkių į Komunistų Partiją. 
Darbininkėms pasilikti už Par
tijos sienų būtų neleistinas da
lykas, kuomet pramonės dar
bininkių skaičius auga su 
kiekviena diena. Mes darbi
ninkės, kaip greitai paliekame 
namus ir išeiname į įvairias 
pramones užsidirbti sau pra
gyvenimo, taip greitai susidu
riame su naujais reikalais, ne 
kaipo atskira namų šeiminin
kė, bet kaipo pramonės dar
bininkė. Pramonės darbinin- j 
kių sąlygos yra visoms vieno-' 
dos: visas vienodai spaudžia, 
visas lygiai išnaudoja, tad jos 
visos turi būti organizuotos į 
vieną organizaciją, kuri rūpi
nasi darbo klasės reikalais ir 
veda darbininkų klasę prie 
geresnės ateities—į Komunis
tų Partiją.

Pereitą vasarą įvykęs L.L.D. 
suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją moterų organizavimo 
klausimu. Minėta rezoliucija 
atsako Šių dienų klausimams, 
tad stengkimės pravesti ją gy- 
veniman. Vajus už naujus 
“Šviesai” skaitytojus eina prie 
užbaigos, o mes iki šiol labai 
mažai tepasidarbavome toje 
dirvoje. Tai nors paskutinėse 
vajaus savaitėse suburkime 
spėkas ir energiją ir pasirū
pinkime gauti naujų skaityto
jų -“šviesai.”

Onytė S.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
tąsa apysakos “Kaliniai” tilps 
sekamose skyriaus laidose.

Skyriaus Vedėja.

Trys iš trupes chiniečių aktorių, šokikų ir muzikantų iš žymiausių šeimų Ry
tuose, kurios atvyko New Yorkan po nepaprastai sėkmingo maršruto vakari
niam pajūryje. Iš kairės Į dešinę: Mrs. Ernest S. H. Ton g, žmona patarėjo 
Kwangtungo provincionalei valdžiai; Virginia Chang, duktė buvusio Chinijos 

ministerio Chilei, ir Ethel Chunn, Sir Shosen Chow anūkė.
Boikotavimu Japonijos prekių mes galėtume pagelbėt išlaikyt jų šalį—Chiniją— 
nepriklausoma nuo Japonijos, padėtume išgelbėt daugelį jų tautiečių nuo su
naikinimo Japonijos bombomis, kurias Japonija perkasi amerikiečių sumokė
tais pinigais už šilkus, žaislus ir kitas prekes, Bile ką perkant apžiūrėkite, 

ar nėra iš Japonijos.

Brooklyno ir Apylinkės 
Moterims

Brooklyno, Long Island ir 
New Jersey lietuvės moterys 
kviečiamos dalyvauti susirin
kime,. kuris šaukiama aptart 
Amerikos lietuvių moterų Vi
suotino Suvažiavimo šaukimą. 
Į jį kviečiamos narės visų mo
terų draugijų, taipgi bendrų 
draugijų, chorų, kliubų, kuo
pų, visos moterys, kurios įdo
maujasi suvažiavimo klausi
mu.

Susirinkime bus visapusiš
kai apdiskusuota suvažiavimo 
reikalai ir išrinkta moterys į 
komitetą suvažiavimo šaukimo 
darbui, jei suv. šaukimas bus 
užgirtas.

Susirinkimas įvyks šį sek
madienį, gruodžio 18-tą, 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” salėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Jį 
šaukia Liet. Literatūros D-jos 
Moterų Komitetas.

S. Sasna,, Sekr.

Ponią Kaltina Šmugely]
Ponia EI m a N. Lauer, New 

Yorko Aukščiausio Teismo tei
sėjo žmona, kaltinama šmuge- 
liavime iš Europos brangumy- 
nų, kad apeit mokėjimą mui
to. Jos apartmprite, 570 Park 
Ave., N. Y., buvo areštuotas 
tūlas Albert N. ęhaperau, sa
ve pasivadinęs Nicaragua kon
sulo atašė, ‘tikrenybėje esąs 
tarptautinis sukčius. Apart- 
mente paimtą 4 valyzos neva 
jam priklausančių įšmugeliuo- 
tų gražumynų.

Jeigu teismas p-nią Lauer 
pripažins kalta, jai gręsia iki 
8 metų kalėjimo ir $25,000 pi
niginės baudos.

VEIDUI PUDRA
Vartotojų Unijos surinktos 

skaitlinės rodo, kad visa di
džiuma kosmetikų, tame skai
čiuje ir pudros, yra begali
niai brangios. Mokama ne 
tiek už medžiagą, kiek už 
gražius buteliukus ir pake
lius.

Geriausiomis pudromis esan
čios : Embassy, Cashmere Bou
quet, Co-operative Distribut
ors. Vartotinomis veik visos 
kitos. Nevartotinomis esan
čios : Irresistable Face Lure, 
Gladys Glad, Pond’s Djer 
Kiss, Helena Rubenstein, Pou- 
dre d’Hlusion (Arden), nes 
jos turinčios' krakmolo, kuris 
sušilęs ir sudrėkęs išpursta ir 
užkemša odos skylutes (po
ras. L. M.

GARSIOJI CHINIETE 
BOIKOTO PARADE
New Yorko miesto gatvėse 

pereitą šeštadienį susidarė 
virš dviejų mylių ilgio šilko 
boikoto paradas, sušauktas 
Chinijos Liaudies Draugų, ak
tyviai paremiant įvairioms 
moterų draugijoms. Jų pa
veiksluotos iškabos rodė, kaip 
šilkinės pančiakos pavirsta 
žudingomis kulkomis ir kaip 
Japonijoj dirbti žaislai reiškia 
mirtį Chinijos vaikams.

Mitinge kalbėjo Yang Yue 
Min, paskilbusi chinietė, mer
gaičių ’skautų vadovė, kuri 
pernešė Chiang Kai-Sheko, 
vyriausio Chinijos karo vado, 
pranešimą per japonų linijas 
garsiajam chiniečių Mirties 
Batalijonui Už Sh anglį a j aus, 
nors japonų kulkos švilpė per 
jos skrybėlę. New Yorkiečiai 
jai sukėlė audringas ovacijas.

ŠEIMININKĖMS
Artinasi šventės. Ne visos 

šeimininkės išgali turtinges
nius švenčių pietus. Mes vė
liname, kad visos bendrai ir 
organizuotai darbuotumės už 
tokią dieną, kada nei viena 
šeima nebūtų nuskriausta, ga
lėtų taisytis tą, kas geriausiai 
patinka, 'nes mūs turtinga ša
lis duoda visko visų gyventojų 
sočiam ir laimingam gyveni
mui.

Tuo tarpu, išgalincioms ir 
norinčioms šventėms pasitai
syti kalakutą, paduodame iš 
naujos knygos “Virėja” imtą 
receptą, kurį suteikė valgių 
gaminimo specialistė M. Vali- 
lionienė. Knygai užsakymus 
siųskite: “Virėja,” 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Vie
na knyga lėšuoja $1; penkias 
užsakant vienu kartu bila yra 
$3.

KEPTAS KALAKUTAS IR 
KAŠTANŲ KEMŠALAS
Paimk baltos, 2-3 dienų se

numo duonos minkštimą ir iš
trink su rankom, kol nebus 
šmočįukų. Ištirpyk 3 šaukštus 
sviesto, supjaustyk 1 svogūną, 
paspirgink svieste ir sumai
šyk su duonos trupiniais. 
Įdėk V2 šaukštuko “poultry 
seasoning” ir V2 puoduko 
smulkiai supjaustytų salierų.

Nulupk svarą kaštanų 
(chesnuts), pavirink porą mi
nučių, nulupk ir plonąją žie-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Laimėjo Balsavimo 
Teises

Bėgyje paskutinių dešimties 
metų vesta propaganda už 
moterim balsavimo teises aš- 
tuoniose Pietų Amerikos val
stybėlėse pasiekė teigiamų 
pasėkų : Cuboj, Mexico, Ecua
dor, Brazil, ir Uruguajuj mo
terys gavo lygias sv vyrais 
balsavimo teises. Peru, Chilėj 
ir dviejose Argentinos provin
cijose, moterys balsuos tik mu- 
nicipaliuose rinkimuose.

Nicaraguos moterys pradėjo 
sparčią agitaciją už suteikimą 
jom lygių su vyrais balsavimo 
teisių. Penkioliktą šio mėnesio, 
Nicaragua respublikoj bus 
priimama konstitucijos patai
symai. Moterys veda plačią 
agitaciją, idant pataisytoje 
konstitucijoj būtų įdėta punk
tas, suteikiantis jom lygias 
balsavimo teises.

Skruzdė.

Moterų Kilimo Gadynė
Atėjus moterų pakilimo ga

dynei politikoje, technikoj, 
mene, socialiame gyvenime, 
skubinama daryt didmoterių 
ir šventuosiuose. Pereitą mė
nesį, bėgiu dviejų savaičių, 
Vatikane į palaimintąsias pa
kelta Francesca Saverio, Cab- 
rini, amerikietė, ir Maria Giu- 
seppa Rossello ir Maria Do- 
menica Mazzarello, italės. Vi
sos jos pasidarbavusios įstei
gime kokių nors vienuolių or- 
denų bei misijų. Mazzarello 
gal būsianti neužilgo pakelta 
iš palaimintosios į šventąsias.

Doris Storey, anglė plaukio
toja, penktadaliu sekundos 
sumušė moterų plaukiotojų 
pasaulinį rekordą taip vadi
namam “breast-stroke” plau
kimui. ;

Vyras Tarp 400 Motery
Argentinietės idealizuoja 

gražius aktorius nemažiau už 
mūs moteris.. Pereitą mėnesį į 
Buenos Aires nuvykus akto
riui Tyrone Power, 400 mote
rų subėgo į orportą per di- 
džiausį lietų, išdaužė orpor- 
to langus, kad pamatyti akto
rių ir gaut jo parašą. “Iš mei
lės” būtų jam sutriuškinusios 
šonkaulius, jei policija būt jį 
nesaugojus.

Chinijos moterys, nepaisant rinkimas pinigų, vaistų, dra- 
amžiaus nei socialės padėties, panų ir duoti pirmutinę pagel- 
karžygiškai kovoja už paliuo- bą Chinijos šeimynoms, ku

rioms būtinai yra reikalinga. 
Kas antra diena sekcijos siun
čia kariam į frontą pinigų ir 
reikalingų daiktų. • N 

Tūkstančiai jaunų mergai
čių suorganizuota įvairiuosna 
rateliuosna, per kuriuos teikia 
pirmą pagelbą sužeistiems: 
Jos rašo laiškus ir perduoda 
vėliausias žinias į frontus. Ir 
šiaip šimtai tūkstančių moterų 
įtraukta į karinį darbą. Jos 
skalbia, siuva ir taiso kariams 
drapanas. *

Dėl pavyzdžio, paimsim mo
terų batalijoną, kuris puikiai 
kovoja už Chinijos nepriklau
somybę. Moterų batalijonui 
vadovauja plačiai žinoma po 
visą Chiniją rašytoja Tin-Lin‘. * 
Paskutiniu laiku batalijone 
priklauso apie šimtas jaunų 
mergaičių. Jų darbas vedamas 
dviem atvejais: politiniu
vina karius įvairiais politiniais 
klausimais, ypatingai veda 
propagandą prieš Japonijos 
imperializmą; kultūros darbu 
—praveda įvairius susirinki
mus, stato teatrus, rengia po
sėdžius skaitymui laikraščių ir 
dailiosios literatūros. Tankiai 
mergaitėms prisieina eiti pės
čiom 20-30 mylių ir per arti
lerijos ugnį. Jos dirba nuo 
ankstaus ryto iki vėlumos nak
ties.

Gyvuoja dar kiti du pana
šūs moterų batalijonai. . .

Apart tų moterų, kovojan
čių frontuose, kita dalis mote
rų apžiūri sužeistus karius. 
Net pati ponia Chiang Kai- 
Shek daug dirba medicinos 
reikaluose. Ir tūkstančiai jau
nų mergaičių pašventė savo 
žinojimą ir energiją organizą- 
(YĮmui valstiečių ir prižiūrėji
mui jų kūdikių.

Ateivių laikraščių kores
pondentai, gyvenantieji Ckini- 
joj, tankiai kalba apie Chini-

savimą savo gimtinės šalies 
nuo Japonijos imperializmo.

Lapkričio 1 d., 1937 m., 
Chinijos vyriausio kariško va
do žmona suorganizavo taip 
vadinamą Associaciją—orga
nizaciją pagelbėt kariams. Tos 
Associacijos skyriai yra Lon
done, Paryžiuje, Genevoje, 
New Yorke, ir pačioje Chini- 
joje priskaitoma su virš 30. 
Skyrių svarbiausia užduotis

MOTERYS, VISOS 
PRIE DARBO!
Kaip žinom, yra šaukiamas 

moterų Visuotinas Suvažiavi
mas. Padarymas gero ir sėk
mingo suvažiavimo priklausys 
nuo pačių moterų mokėjimo 
gerai dirbti. Kiekviena privalo 
rūpintis savo mieste ir apylin
kėje sušaukt įvairių sriovių mo
teris į bendras konferencijas. 
Jose tinkamai dalykus išaiškin- 
sim, taip sakant, sudarysim 
bendrą frontą. Tai tada gali
ma tikėtis gerų pasekmių. Bet 
jeigu nedirbsim, o lauksim, 
kad suv. šaukimo centralis ko
mitetas viską padarytų, tai 
jau iš mūsų pusės būtų apsi
leidimas.

Taipgi ir vyrai turi ateit 
mums į talką. Jeigu kuriose 
kolonijose nesiranda moterų 
kliubų, o bendrose su vyrais 
draugijose ar kuopose tesiran- 
da mažas skaičius moterų, tai 
vyrai turi dėl pastangas, kad 
iš kiekvienos kolonijos būtų 
pasiųstos delegatės į tokias 
suvažiavimo klausimu bendras 
konferencijas, kur tik jos bus 
šaukiamos.

Taipgi mes pačios, moterys, 
turim pasirūpint sudaryt su
važiavimo darbui komitetus, 
kad darbas nestovėtų ant vie
tos. Jis turi eit ] 
Taipgi turim prisirengti su- . 
šauktoms konferencijoms, kad: 
tinkamai išsiaiškint suvažiavi
mo tikslą.

Nors suvažiavimas dar gana 
toli, atrodo, kad dar daug lai
ko, bet jau laikas pradėt rū- 
pihtis atsikreipti pas įvairių 
pakraipų moteris, kviečiant 
prie bendro sutartino darbo.

Sušaukimui tokių bendrų 
konferencijų, jeigu kur nesi
randa vien moterų komitetų, 
tai LLD apskričiai gali pada
ryti pradžią darbo, sušaukt i 
kad ir mažesnę konferenciją! 
ir išrinkt pastovų . komitetą 
nuolatiniam darbui.

Draugės, prie darbo!
E. K. Sliekienč.

Ačiū Naująjai Dalybai
ir-Woolworth darbininkėms 

gi žinoma Naujoji Dalyba 
praktikoje. Nesenai N. Y. val
stijos Tarpininkavimo Taryba 
įsakė, paskiau teismas įsaky-l 
mą patvirtino, kad firma .turi 
grąžint darban dvi darbinin
kes, pravarytas iš darbo už 
unijizmą.

Marlene Dietrich, žymioji 
judžių aktorė, sugrįžo iš Euro
pos. Ji tikisi tapt pilna Jung
tinių Valstijų piliete ateinan
čio kovo mėnesį.

Margaret Sanger ragina 
valdiškas sveikatos agentūras 
teikt gimdymo kontrolės pa
tarnavimus “visoms motinoms, 
kurios pageidauja, bet neišga
li privatiškų gydytojų.”

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

-M
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jos moterų didvyriškumą, jų 

pirmyn, pasiryžimą ir neapsa-
1 komą ištvermę. Jos niekuomet . 
nedejuoja ir nesiskundžia, kad 
daug dirba. Jos tik deda pas
tangas, kad būti naudingom 
savo gimtinei šaliai: Chinijos 
moteris visuomet ten, kur tik 
reikalinga jos pagelba.

Chinijos moterys nusprendė 
vesti kova tol, kol jų šalis ne
bus galutinai paliuosuota nuo 
Japonijos grobikų.

Chonijos moterų kovoms prieš 
Japonijos grobikus ir mes, 
amerikietės, galėtume pagel
bėt užaštrindamos boikotą 

i prieš Japonijos šilką, taipgi 
prieš kitas Japonijos ir Vo
kietijos prekes. Mūsų obalsis 
turi būti: šalin Japonijos ir 
Vokietijos prekes iš Amėriį- 
kos! Nei vienas mūsų centas 
neis Japonijai, kuri perki 
amuniciją žudymui Chinijos 
liaudies. Lai gyvuoja Chinijos 
liaudis ir lai pergali Japonir 
jos kruviną imperializmą! Lai 
gyvuoja neprigulminga Chini- 
ja! 1

J. Bondžinskaitė

Ji Paaukojo Gyvenimą 
_____________

■ 1 > * :

Atrodo, kad rumune p-lė EI, 
Fzanislai paaukojo savo gyver 
nimą—mirčiai. Ji bandžiusi 
nusižudyti 149 kartus ,per sa*- 
vo 42 metus amžiaus, bet tik 
150-sis bandymas pavyko. Iš 
Bucharesto pranešama, kad į 
pirm nuodysiantis ji
pusantro galiono alaus. Vei
kiausia iš alaus ji ir gaudavo 
“įkvėpimą” žudytis.

tj

išgėrus o

Nazių kvailiojimui nėra gfi- 
lo, Berlyno teisme dabar iš
duota drausmė 
gaites krikštyt vardu Esther, 
nes vardas imtas iš 
tamento.

arijes” mer-

seno
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(Tąsa)
Užstojus nakčiai, jis vaikščiojo po kambarėlį, kaip lauki
nis žvėris, laužantis savo dantis į klėtkos štangas. Porą 
kartų, įširdęs, jis metėsi ant sienų, daužydamas jas su 
kumštimis, bet tik apsidaužė ir nusigrendė rankas, nes 
sienos buvo šaltos, beširdės, kaip ir žmonės, kurie jas 
įtaisė.

Toliau kur ten bažnyčios bokšte, varpas skambino 
valandas vieną po kitos. Atėjus vidurnakčiui, Jurgis gu
lėjo ant grindų, susiėmęs galvą rankomis. Išmušus dvy
liktą, vietoje nutilti, varpas pradėjo greitai skambinti. 
Jurgis pakėlė galvą; ką tas galėtų reikšti—ugnis? Dieve! 
na, o kad taip ugnis prasidėtų kalėjime! Bet jis patėmi- 
jo, kad varpai skambino kokią tai melodiją; įvairūs 
varpai skambino sutartinai. Ir rodėsi, kad jie budino 
miestą; aplink, arti ir toli, buvo girdėti varpų skambė
jimas visokiais balsais; kokią minutą Jurgis gulėjo, ste
bėdamasis, kas tai galėtų būti, kaip ant syk jis suprato 
visų tų skambėjimų priežastį—tai buvo kūčia!

juo! Ar nors vienas sveiku protu žmogus, sugavęs gyvą 
sutvėrimą guoly, paliktų jo mažus vaikus tenai nu
dvėsti ?

Šitos vidurnakčio valandos Jurgiui buvo sprendžia
momis. Tai buvo pradžia jo sukilimo, jo išstojimo prieš 
esamą tvarką ir jo liovimosi į ją tikėti. Jis neturėjo iš
minties sekti tą visą visuomeninę kriminalybę iki tos 
vietos, kur ji iškilo,—jis negalėjo sakyti, jog tai “ši sis
tema” ji taip spaudžia; kad tai buvo skerdyklų savinin
kai, jo viešpačiai, kurie turi nupirkę krašto įstatymus, 
ir iš teisingumo sosto kerta jam smūgį po smūgio. Jis 
žinojo tik tai, kad su juo elgiasi neteisingai, kad pasau
lis jam neteisingas; kad įstatymas, visuomenė, su viso
mis savo jėgomis, pasisakė esant jo priešais. Įr kiek
vieną valandą jo siela artavojosi, kiekvieną valandą jis 
sapnavo naujus keršto sapnus, sapnus pasipriešinimo, 
sapnus neapykantos.

i (Buą daugiau)

Tai kūčia — jis buvo visiškai apie tai užmiršęs! 
Kaip vandeniui išplėšus pylimą, taip nauji atminimai 
ir nauji gailesčiai pasipylė jo atminty. Tolimoj Lietų-

Raymond, Wash. Hartford, Conn.
voj jie iškilmingai apvaikščioja Kalėdas; ir jam kiti 
pergyventi atsitikimai rodėsi, kaip kad būtų vos vakar 
įvykę—save patį matė jis mažu vaiku, drauge su savo 
dingusiuoju broliu ir mirusiuoju tėvu, bakūžėje tarp 
didelių, tamsių girių, kur snigo per visą dieną ir naktį 
ir atskyrė juos nuo viso pasaulio. Net gyvenant Pack- 
ingtowne, jie neužmiršdavo Kalėdų ir džiaugsmo spin
dulys, nors valandėlei pertraukdavo tą jų nuolatinį besi- 
rūpinimą. Praėjusiais metais kūčios vakare ir visą pir
mą Kalėdų dieną Jurgis dirbo skerdimo skyriuje, o Ona
prie apvyniojimo kumpių, bet visgi, parėję namon, gale

Willapa Harbor Lumber 
Mills International Wood 
Workers of America Lokalo 
30 visi nesutikimai su kom
panija pasibaigė. Jie tęsėsi 
net trylika mėnesių. Gruodžio 
4 d. priėjo prie taikos. Susi
taikyme tarpininkavo miesto 
gaspadorius ir federalės' val
džios žmogus.

Šios kompanijos užsimoji-
rnas nukapoti darbininkams

jo išsivesti vaikus pasivaikščioti ir apžiūrėti krautuvių 
langus, papuošimus su eglaitėmis ir visokiais elektriš
kais žiburiais. Viename lange buvo gyvos žąsys, kitame 
visokį pastebėtinai iš cukraus išdirbti daiktai, rausvos 
ir baltos lazdos, su kuriomis ir milžinai galėtų pasirams
čiuoti, ir pyragai su padirbtais iš cukraus aniuolėliais; 
trečiame vėl geltoni, riebūs kalakutai, visaip padabinti, 
taipgi zuikiai ir kabančios voverys; kitame vėl visokį 
žaislai: puikiai parėdytos lėlės, dailiai garbiniuoti avinė
liai, būbnai, kareiviai, ir tt. Bet ir jie neapsiėjo, kad 
ką nors Kalėdoms nepasirūpinti. Pastaruoju laiku, jie

algas nuėjo niekais, nors dar
bininkus labai suvargino per 
trylika mėnesių uždarydama 
dirbtuves ir paleisdama visus 
1,500 darbininkų. Pristigo me
džio, o miškų darbininkai ne
dirbo per 13 mėnesių.

Dirbtuves uždarė 1937 me
tų lapkričio 1 d. Po ketu
rių mėnesių bandė atidaryti 
numuštomis algomis, bet dar
bininkai nepriėmė pasiūlymo.

išėję prieš Kalėdas, parsinešė pilną ragažėlę prisipirkę 
visko; ten buvo ir kulšis kiaulienos išsikepti, ir kopūstų, 
taipgi ir ruginės duonos, pora pirštinaičių Onai, ir gumi
nė lėlė, kuri, paspausta, spiegdavo ir nedidelis, žalias 
gausos ragas, pilnas cukreliu, o tąjį paskutinįjį paka
binus, vaikai besilaižydami žiūrėjo.

Net pusė metų dešrų mašinų ir trąšų dirbtuvėj 
neįstengė išnaikinti juose minties apie Kalėdas; Jurgiui, 
tarytum, gerklėje kas atsistojo, atsiminus, kaip tą pačią 

'I . • 1 1 — • a Tr—« 1 1 • •

Laikėsi gerai organizuotai, 
nors kitiems visai badas žiū
rėjo į akis per taip ilgą įaiką 
nedirbant. Bet kompanijai vis 
tiek nepasisekė darbininkų 
vienybę palaužt.

Kompanija norėjo 
darbininkus panaudoti
kitus. Dirbtuvių darbininkams 
mokesčio nenumušė, tik miš- 

naktį, kada Ona neparėjo namon, teta Elzbieta, pasive-’kų darpininkams norėjo nuka-

Įspūdžiai iš Susirinkimų
Gruodžio 2 d. atsibuvo Di

džiojo Kunigaikščio Vytauto 
Pašalpinės Draugijos metinis 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo tvarkoje. Aš tik pabrėžiu 
svarbesnius punktus. Valdy
bos nariai kai kurie persikei
tė, išrinko naują pirmininką 
A. Griškevičių, jo pagelbinin- 
ku A. Raulinaitį, raštininku J. 
Baltulionį. O visi kiti pasiliko 
tie patys.

Ši draugija kas kart dau
giau pradeda progresuoti, jau 
nebesitenkina vien tik rūpin
tis ligoniais ir mirusiais, kaip 
būdavo praeityje.

Buvo skaitomas laiškas iš 
A. L. U. P. N. Kliubo, ku
riame prašė paskolos dėl bu- 
davojimo naujos svetainės, ir, 
be to, buvo atsilankę du de
legatai, dd. J. Pilkauskas ir 
J. Giraitis, kurie trumpai, bet

aiškiai nurodinėjo Hartfordo 
lietuviams reikalingumą sve
tainės, kuria galėtų naudotis 
visi, nežiūrint, kokių pakrai
pų jie būtų. Ir ant galo pri
siminė reikalingumą pagelbos 
kliubui su paskola. Užbaigus 
jiems kalbėti, pasipylė griaus
mingų aplodismentų. Taigi, 
jau iš to galima buvo supras
ti, kad draugijos nariai pa
skolai pilnai pritaria.

žinoma, kaip buvo apkalba
ma paskolos klausimas, tai 
buvo ir priešingų. Bet jie la
bai mažai gavo sau pasekėjų. 
Už paskolą balsavo 39, o prieš 
—tik 11. Valug konstitucijos 
tiesų, nutarta šaukti extra su
sirinkimą dėl galutino užtvir
tinimo.

Tai bravo, vytautiečiai, kad 
remiate kliubo sumanymą ir 
dedatės prie vietinio lietuvių 
visuomeniško veikimo.

—o—
Gruodžio 4 d. atsibuvo šv. 

Jono Pašalpinės Draugijos me
tinis susirinkimas, šioj drau
gijoj daugiausia priklauso 
broliai tikintieji katalikai.

Buvo prisiųstas laiškas iš 
A. L. U. P. N. Kliubo, kuria
me prašė paskolos statymui 
svetainės ir taipgi kliubas bu
vo prisiuntęs du atstovus, dd. 
A. Tarašką ir J. Labeckį. Jie 
labai ryškiai nušvietė svetai
nės reikalingumą. Ant galo 
prašė kliubui finansiškos pa
gelbos. Užbaigus jiems kal
bėti, buvo nemažai aplodis
mentų.

Prisiėjus iš eilės prie ap
kalbėjimo reikalo paskolos, 
tuojaus pasirodė iš didžiumos 
išsireiškimų, kad jie yra griež
tai nusistatę prieš įsigijimą 
naujos svetainės; mat, bijo, 
kad nepakenktų svetainei, ku
rią kontroliuoja klebonas Am- 
butas.

Betgi man yra smagu pra
nešti, kūd laike balsavimo at
sirado trečdalis balsų, kurie

nebijojo ir balsavo už paskolą. 
Tai tie broliai katalikai verti 
didelio pagyrimo už pajėgi- 
mą atskirti lietuvių tautą ir 
visuomeniškus darbus nuo ku
nigo interesų.

—o—
Atkreipiu Domę j Kliubiečius

Neužmirškite, kad ateinan
čią pėtnyčią, gruodžio 16 d., 
atsibus Ūkėsų Kliubo metinis 
susirinkimas, kuriame rinks 
valdybą ir svetainės statymui 
komisiją. Tai visų narių yra 
pareiga dalyvauti ir išrinkti 
tokius narius į atsakomingas 
vietas, kurie yra pilnai pasi
šventę dėl kliubo reikalų ir 
visuomeniško darbo, o svar
biausia, tai užbaigimui pradė
to darbo, tai yra, pastatymui 
svetainės, kurios Hartfordo 
lietuviai senai pageidauja.

Svetainės Patriotas.

Binghamton, N. Y.

vienus 
prieš

dėjusi į šalį, parodė jam seną paveikslėlį, kurį jai pasi
sekė tūloje pardavynėj nupirkti už tris centus; tai buvo 
gerokai parudęs ir apdulkėjęs, bet atspaustas aiškiomis, 
dailiomis spalvomis, perstatąs aniuolų pavidalus ir ba
landį. Ji stropiai nušluostė visus musių pridirbtus taš
kelius ir ketino pastatyti tą Kalėdose, kad vaikai turėtų 
kuomi pasidžiaugti. Atsiminus tą, jam labai graudu pa
sidarė ir Jurgis pradėjo verkti’: namiškiai Kalėdoms tu
rės tik skurdą ir nusiminimą, kuomet jis sėdi kalėji
me, Ona serga, namai visiškai apleisti. O, taip skaudu! 
Bent kad nors jį paliktų vieną sau ramiai; po to, kaip 
jį uždarė kalėjime, katn jie dar taip skambina varpais 
jam į ausis dėl Kalėdų!

Bet ne, jie varpais skambino visai ne jam, jie, reng
dami Kalėdas, visai ne apie jį manė, jis niekam nerū
pėjo. Jis nieko nesvėrė, numestas buvo į šalį, kaip kokia 
šiukšlė, kaip kokio nusibaigusiojo gyvulio lavonas. Tai 
buvę labai baisų, baisu! Jo žmona dabar gal jau miršta, 
jo. kūdikis gal neturi ko valgyti, jų visa šeimyna gal 
baigia šalti, o tuo tarpu jie skambina sau Kalėdoms! 
O tai šlykštus pasityčiojimas, tas tariamasis jo nubau
dimas! Jie patalpino jį, kur sniegas negali plakti jam 
į akis, kur šaltis negali perimti jo iki kaulų; jie atneša 
jam pavalgyti ir atsigerti—kodėl gi, dėl Dievo malonės, 
jeigu jau turi jį nubausti, jie nepatalpino jo šeimyną į 
kalėjimų, o jį kodėl nepaliko lauke; kodėl jie nerado 
geresnio būdo nubausti jį, negu paliekant trejetą sįlpnų 
moterų ir šešetą apleistų vaikų stipti nuo šalčio ir mirti 
badu.

“ T?i.kuvo iu įstatymai, jų teisingumas! Jurgis sto
vėjo išsitiesęs, drebėdamas iš užsidegimo, kumščias su
gniaužęs, rankas iškėlęs, jo visa širdis degė neapykanta 
ir pagieža. Dešimtys tūkstančių prakeiksmų jiems ir jų 
įstatymams! Jų teisingumas—tai melas, bjaurus, gyvu
liškas melas! Tai tik klasta, bjaurus pasityčiojimas! Čia 
niekur nerasi teisingumo, nerasi teisybės—vien tik pa
jėgumas, tai tik tironija! Jie sutrempė jį po savo kojo
mis, suėdė visą jo gyvenimą; jie užmušė jo gyvenimą; 
jie užmušė jo pasenusį tėvą, jie sunaikino jo žmoną, jie 
prislogino ir įbaugino visą jo šeimą, o dabar jie jau apsi
dirbo ir su juo, jiems jo daugiau jau nereikia, o kadan
gi jis bandė juos stabdyti, stoti jiems ant kelio, tai ve 
ką jie su juomi padarė! Jie patalpino jį už geležinių 
štangų, tarytum jis būtų laukinis žvėris be proto ir 
sąmonės,, be teisių, be' meilės, be jausmų. Ne, ir su 
gyvuliu jie būtų taip nepasielgę, kaip jie pasielgė su

poti. Darbininkai suprato, kad 
jeigu vieniems numuš algas, 
tai paskui taip pasielgs ir su 
kitais. Todėl nesidavė apgau
ti.

žinoma, atsirado ir tokių, 
kurie buvo priešingi kovai. 
Bet tokių buvo mažuma.

Dabar dirbtuvės vėl pradės 
dirbti ir 1,500 darbininkų su
grįš į darbą. A. B.

Wilkes-Barre, Pa.
Visų ALDLD Kuopų 
Atydai 12 Apskrity j

Gruodžio 18 d. įvyks LLD 
pietinė konferencija, kur vi
sų kuopų delegatai būtinai tu
ri dalyvauti. Delegatai iš 
kuopų pribūkit su raportais iš 
kuopų veikimo. ’ Taipgi nepa
mirškit atvežti mokestis į ap
skritį, kurie dar nęmokėjot.

Konferencija bus Scranton, 
Pa., darbininkų centre, 218 
Lackawanna Ave. Pradžia li
tą vai. ryte. Kviečiame vi
sas kuopas dalyvaut, ir laiku.

Apskričio Valdyba.
\ —o—

Wilkes-Barre ir ApieĮinkės 
Lietuvių Žiniai

Gruodžio 17-tą dieną AL
DLD 12-to Apskričio komite
tas rengia silkių vakarienę, 
pas draugą Radzevičių na
muose, 9 Carbon Lane. Pra
džia 6 vai. vakare.

Vakarienė bus specialiai 
prirengta, taipgi ir muzikos ir 
gėrimų bus. Kviečiame drau
ges ir draugus ir iš toliaus 
dalyvauti. Rengėjai.

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

Moterų Skyriaus Dalis
Binghamton, N. Y.

Iš L.L.D. Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

Gruodžio 3-čią įvyko Mote
rų Skyriaus susirinkimas, šia
me susirinkime draugių daly
vavo nedaugiausiai. Vienok 
susirinkimas ėjo gana pasek
mingai.

Komisija surengimui dr. J. 
J. Kaškiaučiui prakalbų pra
nešė, kad prakalbos įvyks 
gruodžio 18-tą d. Prasidės 
3 vai. po pietų. Daug drau
gių teiraujasi: Ar bus progos 
pasimatyti su dr. Kaškiaučiu 
ypatiškai ir pasitarti sveika
tos reikalais? Komisija ma
no, kad bus galima, kad dr. 
Kaškiaučius suteiks draugėms 
patarimus, Bet, būtų gerai, 
kad draugės jau dabar pradė
tų rengtis prie klausimų ir 
prakalbose paduotų juos dr. 
Kaškiaučiui, kuris visiems 
bendrai atsakys. Prakalbos 
įvyks Lietuvių Svetainėje.

Skaitytas laiškas nuo drg. 
J. K. Navalinskienes, kuri dė- 
kavoja Moterų Skyriui už do
vanėlę ir atlankymą jos ligos 
laiku. Ji mano, kad už kiek 
laiko vėl galės dalyvauti dar
bininkiškam^ judėjime, kaip 
ir pirmiau. Mes laukiame jūs, 
drg. Navalinskiene. /

Išrinktas Moterų Skyriui 
komitetas sekantiems metams. 
Į komitetą įeina šios draugės: 
Pirmininke U. šimoliunienė, 
sekretore A. Mačiukienė, iždi
ninke O. Mikolajunienė. šis 
korpitetas susideda iš veiklių 
draugiu ir nėra abejonės, kad 
jos savo žinojimą ir energiją 
paaukos rųoterų organizavimo 
darbui. Geriausio pasisekimo, 
jųnas, draugės. Koresponden
te, kuri paduos žinutes iš Mo
terų Skyriaus veikimo, išrink
ta drg. O. Girnienė.

Sekantis Moterų Skyriaus

susirinkimas įvyks penktadie
nį, sausio 6-tą dieną, pąs drg. 
A. Žemaitienę, 14 Hazel St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Draugės, visos pasirūpinki
me dalyvauti šiame susirinki
me, nes jis bus gana svarbus. 
Viena, tai išgirsime metinius 
raportus, atžymint visų metų 
veikimą. O antra, tai bus pir
mas susirinkimas 1939 metų. 
Tai svarbu pradėti metus vi
som sykiu.

Po susirinkimo, drg. A. Ma
čiukienė pavaišino drauges su 
skaniu gėrimu ir “keksais.” 
Ačiū, jums, drg. Mačiukiene.

Moterų Skyriaus
Korespondentė, O. G.

ŠEIMININKĖMS

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
vėlę, užpilk vandens tiek, kad 
tik apsemtų; virk, kol bus 
minkšti. Į kemšalą dėk tik 
riešutus, o vandenį palik dėl 
palaistymo. Riešutus gali su
pjaustyti arba ir čielus dėti.

Vietoj sviesto, galima var- 
tot */> svaro “socičių” mėsos, 
bet pirma reik paspirgint.

Paimk prirengtą kepimui 
kalakutą ir sudėjus kemšalą, 
kalakutą užsiūk ir kojas su
rišk, tai nepliš. Ištrink šlaunis 
ir krūtinę sviestu, apibarstyk 
druska ir kepk lengvame pe
čiuje. Kaip pradėt kepti, lais
tyk vandeniu, kuriame kašta
nai virė, į kurį galima dar 
vandens dapilt ir gabalėlį 
sviesto įdėt. Vėliau galima ir 
šiaip vandens į blėtą po biskį 
įpilt ir tankiai palaistyt. Jei 
neturi uždengiamo^ blėtos, 
kad perdaug neparustų, gali
ma uždengt pasviestuota vaš
kine popiera; sviestuotą pusę 
dėk prie mėsos ir prismeigk 
su pagaliukais.

Kept apie 21/2 valandos, pa
gal didumą.

M. Valilionienė.

LINKSMA NAUJIENA
Komunistų Partijos vietinis 

skyrius yra pirmutinis, kuris 
išpildė savo kvotą ir sukėlė 
$500 šioje Komunistų Partijos 
vedamoje finansinėje kampa
nijoje. Ištikrųjų, yra smagu 
pranešti, kad savo tikslą pa
siekėme. žinoma, mes 'vieni 
partijiečiai, be pagelbos mū
sų draugų ir pritarėjų, nebū
tumėm tatai atlikę. Didelis 
ačiū priklauso mūsų LDS 6- 
tai kuopai, kuri iš savo iždo 
paaukojo $5 tam svarbiam 
tikslui, ir visiems draugams, 
kurie yra prisidėję su auka 
šioje kampanijoje.

Kada žmogus ar draugija 
užsibrėžia ka nors veikti ir 
tas užbrėžtas tikslas nepa
vyksta pilnai atlikti, tai jie 
jaučiasi suvilti, nupuola ūpas, 
sumažėja energija ir žmogus 
patampa nerangus tolimes
niam veikimui bent laikinai. 
Bet kuomet užbrėžtas tikslas 
yra pilnai pasiektas, tai tų 
draugų tarpe, kurie tatai vei
kia, pakyla ūpas, atsiranda 
daugiau energijos ir tolimes

nis veikimas eina gana sklan
džiai.

Taipgi didelis ačiū priklau
so ir tiems draugams, kurie 
dalyvavo lapkričio 5-tos d. 
pramogoje, kuri buvo -rengta 
tam tikslui. O ypatingai di
delis ačiū priklauso visiems 
to vakaro pramogos daly
viams, kur buvo ir lietuvių: 
Jaunų Mergaičių Choras, va
dovaujamas drg. H. Pagiega- 
lienės, kuris gana gražiai su
dainavo tris daineles. Ir mū
sų deklamatorei drg. Alicei 
Žemaitytei, kuri visuomet at
sižymi savo deklamacijomis, 
pritaikydama jas prie momen
to svarbos.

Finansų sukėlime mes 
džiaugiamės, kad pasiekėme 
savo kvotą, bet naujų narių 
gavime suklupome. Mums 
buvo paskirta gauti 60 naujų 
narių per šį vajų, o mes ga
vome tik kelius. Tas parodo, 
kad mes su viena ranka dirbo
me gana pasekmingai, o su ki
ta—ne.

Tai, partijiečiai, savo kvo
tą bandykime išpildyti trum
poje ateityje ir gaukime mi
nėtą skaičių naujų narių. O 
Partijos pritarėjai turėtumėte 
pagelbėti ir, tame mūsų darbe, 
tapti Partijos nariais.

Komunistė.

Džiaugiasi Važiuodamas iš? 
Kalėjimo į Beprotnamį

Dannemora N. Y.—Žmog- 
žudis artistas Robert Irwin 
tapo perkeltas iš Sing Sing 
kalėjimo į Dannemoros be
protnamį. Vežamas, prira
kintas prie dviejų negrų 
kalinių, Irwin pats juokėsi 
ir kitus juokino tai kvailais, 
tai mitriais šposais.

Jis buvo nuteistas visą 
amžių kalėt, kad nužudė 
gražuolę Ronnę Gedeon, ar
tistų modelį, jos motiną ir 
jųdviejų burdingierių New 
Yorke. Teisme Irwin taip 
gabiai lošė pamišėlio rolę, 
kad išsisuko nuo ♦mirties 
bausmės elektros kedėje.

1939 Metų Kalendoriai

R
H

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

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

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

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Vy
tauto prisiegdinimas, Progresas ir Perteklius—Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių -pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti, 
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

Ant lietuviškų kalendorių yra pažymėtos ir Lietu
vos valstybinės šventės, mėnesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje.

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

H
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J,
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nčra valandų sekmadieniais
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Vaizdas iš visuotino Francijos darbininkų streiko: darbininkai išvaryti iš fa
briko Denain mieste, kur jie buvo paskelbę sėdėjimo streiką. Juos išvarė 
kareiviai, atsiųsti Daladiero valdžios. Tačiau šis streikas visvien įvarė buržu

azijai kinkų drebėjimą.

Hitleris Padėsiąs Italijai 
Laimėt prieš Franciją

Roma. — Kai kur Italijos 
policija išsklaidė vieną ki
tą aršesnę studentų de
monstraciją prieš Franciją 
ir suėmė kelis demonstran
tus (matomai, “dėl svieto 
akių”). Bet laikraščiai Mus- 
solinio žinyboje tebeplūsta 
Franciją ir reikalauja at
imt iš jos Tunisiją, salą 
Korsiką ir kt.

R e d a k ciniai straipsniai 
tuose laikraščiuose tvirtina, 
kad Hitleris parems Itali
ją bet kokiame susidūrime 
su Franci j a, ir sako, kad 
ateinančiais metais Italija 
su Vokietijos pagelba lai
mes “diplomatinę pergalę” 
Viduržemio Jūroje.

sas pelnas bus skiriamas drg. J. dalyvaukite šiose prakalbose. Išgir- 
Sakalauskui, kuris turi eiti po kita site kas reikia daryti, kad išgelbėti 
operacija. Tad Aido Choras prašo 
visų draugų ir draugių pagelbėti su
kelt pinigų tam draugui. Dėl 
giau informacijų kreipkitės 
J. Kizys, 29 Endicott St.

čiau
pąs:

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. metinis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 14 d. gruodžio, 8 
vai. vak. LDP Kliube, 408 Court St. 
Draugai, dalyvaukite šiame susirin
kime, nes bus rinkimai naujos val
dybos 1939 m. Taipgi būtinai užsi
mokėkite 1938 m. duokles prieš 20 
d. gruodžio, nes Centres to 
lauja. Nesivėluokite, nes 1 
svarbių dalykų svarstyti. - 
V. K. Sheralis.

Lietuvą iš Vokietijos nazių su Hit
leriu priešakyje. — Kom. (292-293)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį 18 d. gruodžio įvyks 

labai svarbios prelekcijos su koncer- 
itine programėle, 735 Fairmount

Avė. Pradžia 3 vai. po pietų. Prelek- 
cija labai svarbi, duos Dr. A. Pet
riką iš New Yorko. Koncertinę dali 
programos išpildys Lyros Choras su 
solos, duetais ir sekstetais. Dr. Pet
riką, kuris jau seniai buvo girdėtas 
Philadelphijoj duos svarbią prelekci- 
sją apie Povilą Višinskį. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.
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PRANEŠIMAI Iš kitur

Montreal, Canada
Operetė “Plienčikai”

Gruodžio 4 d., Vytauto 
Kliube, Montreal Liet. Jauni
mo Choras suvaidino trijų 
veiksmų operetę “Plienčikai.” 
Operetė vaizduoja Pasaulinio 

JCaro rusų kareivių vargus, 
patekusius į vokiečių nelaisvę. 
Operetę parašė ir dainas pri
taikė, kurios daugumoje vers
tos iš ukrainų kalbos, vienas 
iš choro narių, drg. Pranas 
Šuplevičius. Operetės suvaidi- 
nime dalyvumą ėmė visas cho
ras.

Nekurie artistai roles atliko 
silpnokai, bet kaipo pradi
niams, atleistina. Ankšta sce
na irgi darė keblumo vaizdą 
parodyti aiškiai. Publikos da
lyvavo daug ir, atrodė, ji bu
vo patenkinta.

Nors išlaidų padaryta daug, 
bet manau, kad pluoštelis do
lerių ir pelno liko. Už tokį di
delį triūsą, Jaunimo Chorui, 
jo mokytojui, ypatingai ope-1 
retės autoriui, tenka didelis 
kreditas.

Kapoja Algas
Dominion Textiles Co. of 

Canada paskelbė, kad nuo 
gruodžio mėn. 1 d. savo dar
bininkams nukapoja algas po 
3-4 centus į valandą. Šios 
kompanijos įvairiuose skyriuo
se dirba apie 10,000 darbinin
kų.

Pora metų atgal, darbinin
kai buvo išėję į streiką, rei
kalaudami didesnių algų ir 
žmoniškesnių darbo sąlygų. 
Darbininkai streike laikėsi ge
rai. Bet, deja, streiko vado
vybėj stovėję . kunigai neėmė 
reikiamos atsakomybės.

Vėliau į streiką įsikišo kar
dinolas Villeneuve ir streiką 
likvidavo bosų naudai. ' šiai 
kampanijai vergauja daugu
moje francūzų tautos žmonės. 
Dirba ir lietuvių keliolika 
merginų bei moterų.

Šis algų nukapojimas, be 
abejonės, darbininkų dar la
biau išsėmė kantrybę. Darbi
ninkai, organizuok itės ir 
skelbkite kovą XX amžiaus 
Hero dams’

Suklastuotos Žinios
Šio miesto gyventojai, dar

bo žmonės, pradeda pasauli
niais įvykiais įdomautis. Kaip 
tai: Ispanijos karo svarbes
niais momentais, čechoslova- 
kijos krizio dienomis, Franci- 
jos generaliu streiku ir tt. 
Didlapių leidyklos būna apsto
tos žmonių, trokštančių teisin
gų žinių. Bet, deja, žinias 
gauna suklastuotas, arba, ki
taip sakant, paskelbtas fašis
tinių diktatorių naudai.

Vietinė darbo žmonių spau
da nelegali, todėl, kaipo to
kiai, nelengva mases pasiekti 
ir suteikti teisingas žinias.

Eglaitis.

«5-

> reika- 
turėsime 
— Sekr.

.NEWARK, N.
Sietyno Choras rengia 

ir šokius, įvyks Sekmadienį, 22 d. 
sausio, 1939 m. Šv. Jurgio Svet., 180 
New York Avė. Prašome apylinkės 
draugų nieko nerengti toj dienoj. — 
Kom. (292-293)

vakarienę

GRAND CHAIR CORP
A, PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei

KITCHEN SETS

PROTESTO REZOLIUCIJOS
Priimtos 7-to Apskr. ALDLD. 
Metinėj Konferencijoj, 20 d. 
Lapkričio, 1938 m., 376 W. 
Broadway, S. Boston, Mass.

LIETUVOS KLAUSIMU
Matant pavojų iš didžiųjų 

fašistinių valstybių pusės Lie
tuvai, ši konferencija atsišau
kia į visus lietuvius susirūpin
ti šiais klausimais:

Visiems yra žinoma, kad 
dabartinė Smetonos valdžia, 
kaipo fašistinė, jau linksta 
prie naziškos Vokietijos, tuo- 
mi parduoda Lietuvos nepri- 
klausoihybę 
bjauriausią 
šia lietuvių 
kimas.

ir lietuvių tautą į 
vergiją, kur grę- 
ištautėjimas-išny-

ISPANIJOS KLAUSIMU
ši konferencija vienbalsiai 

pasisako už visokią- paramą 
kovai Ispanijos liaudies prieš 
fašizmą ir ragina visas kolo
nijas siųsti telegramas prezi
dentui Rooseveltui, kad nuim
tų embargo nuo Ispanijos lo- 
jalistų valdžios ir kad leistų 
jai pirktis karinių reikmenų 
ir maisto Amerikoj. Tai bus 
mūsų didelis prisidėjimas 
prieš Hitlerį—Mussolinį 
gaujas.

Rezoliucijų Komisija:
J. M. Lukas,
J. M. Karsonas,
J. Šimaitis.

LINDEN, N. ,1.
ALDLD 165 susirinkimas įvyks 

gruodžio 14 d. A. Tcnio Svet., Win
ans Avė. ir 16th St. Pradžia 8 v. v. 
Prašome visų narių dalyvauti šiame 
susirinkime, nes rinksime naują val
dybą 1939 m. ir turimo kitų svarbių 
dalykų aptarti. — C. Andriūnas, 
sekr. (291-292)

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partija rengia prakal

bas, įvyks šeštadienį, 17 d. gruodžio 
Lietuvių Tautiško Namo Svet., 5:30 
v. v. Tema: Klaipėdos likimas ir 
kas bus su Lietuva? Kalbės Rojus 
Mizara, "Laisvės” Redaktorius iš 
Brooklyn. Įžanga veltui. Po prakal
bų bus vakarienė ir šokiai. Visi lie
tuviai be skirtumo pažvalgų, ku
riems rūpi mūsų tėvynės likimas,

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

IOIMIVIIVIM IMIĄĄ ĄĄ ĄĄ ĄĄ M M AW fUl IUI HR lUI M M M fUĮHMI RA

ir jų

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio komiteto nariai įsite- 

mykite, kad sekantis
įvyks 14 cį gruodžio, 7:30 v. v. Liet.

! Darb. Svet., 920 E. 79th St. Pribū- 
; kito laiku, nes turėsime sekmadie- 
i niais išrandavot svetainę. Turime ir 
į kitų svarbių reikalų apsvarstyti. — 
’J. Bagųžiš, Rast. (290-292)

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312 S
susirinkimas

SCRANTON IR WILKES- 
BARRE, PA.

LLD XII Apskr. delegatų žiniai: 
j Konferencijos vieta, 218 Lackawan
na Ave., ant antro aukšto.

i Sekmadienį, gruodžio 18 d.
džia?—Adm.). — 39 kp. Org. F.M.I.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ifi ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

s
s

Diena, 
(Pra- Clement Vokietaitis

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiaI

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

S

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

I 
I
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Todėl reikalaujam, ( kad 
bankrutuojanti tautininkų vy
riausybė pasitrauktų, kad val
džią sudarytų visos politinės 
sriovės demokratiniais pama
tais, nustatytais Steigiamojo 
Seimo, ir kad tokia demokra
tinė Lietuva jungtųsi su kitom 
šalimis, kurios stengiasi išsi
gelbėti iš gręsiamo didžiau
sio pavergimo per fašizmą.

Ši konferencija, varde 1,000 
narių, reikalauja, k a d da
bartinė Lietuvos valdžia tuoj 
paleistų anti-fašistus politi
nius kalinius. Pavyzdžiui, 
Šiaulių kalėjime pūva geriau- 
sis Lietuvos jaunimas, kurie 
yra geriausi tautos ir demo
kratijos gynėjai, jie yra kan
kinami ir laipsniškai marina
mi. Kuomet hitleriniai žmog
žudžiai paliuosuoti, ir jau 
pradeda įeiti į valdvietes Klai
pėdoj. ši konferencija pareiš
kia griežtą protestą tokiam 
Lietuvos fašistinės valdžios 
elgesiui.

CHINIJOS KLAUSIMU
Ši konferencija pasisakė 

vienbalsiai remti Chinijos liau
dį kovoj prieš Japoniją. Taip
gi ragina visus lietuvius ne
pirkti dirbinių, padarytų Ja
ponijoj. Tas greičiau prives 
prie bankrūto Japoniją.

Ši konferencija ragina Ame
rikos valdžią neparduoti jokių 
kariškų reikmenų Japonijai, 
uždedant embargo ant Japo
nijos.

Kopija šios rezoliucijos pa
siųsta prezidentui Rooseveltui.

VOKIETIJOS KLAUSIMU
Konferencija griežtai pro

testuoja prieš nazių terorą, 
prieš žydus Vokietijoj. Kvie
čia visus lietuvius boikotuoti 
-nepirkti Vokietijoj padarytų 
tavorų. Ragina visas kolonijas 
šaukt masinius mitingus pro
testui prieš žmogžudžius na- 
zius, kurie degina bažnyčias, 
namus, knygas, o nekaltus 
žmones baisiai kankina kalė
jimuose ir koncentracijos sto
vyklose.

Francija ir Anglija Nieko 
Nesako prieš Fašistus, Ci

vilių Ispanų Žudikus

Barcelona, Ispanija.
Oficialė Anglų komisija, 
ilgų tyrinėjimų, pripažino, 
kad Italijos ir Vokietijos 
bombininkai tikrai naikino 
užfrontės miestus Ispanijoj 
ir daugmeniškai žudė neka
rinius jų gyventojus. Bet 
Anglijos ir Franci jos valdo
vai pro pirštus praleido 
komisijos parodymus.

Ispanijos vyriausybė 
bai nepatenkinta tokiu
sielgimu Franci jos ir An
glijos valdžių.

PO

tos

la-
pa-

Japonija Naikina “Atvirų Du
ry” Sutartį Chinijoj

Tokio.— Japonija -rengia
si panaikint devynių vals
tybių sutartį, žadančią pa
laikyt lygias biznio progas 
Chinijoj visoms šalims, taip 
vadinamas “atviras duris.” 
Ta sutartis buvo pasirašy
ta Amerikos, Japonijos, An
glijos, Italijos ir kt.

Japonų užsieninis minis- 
teris Arita sako, kad to- 
liaus Amerika, Anglija ir 
kitos šalys tegalės Chinijoj 
tik tiek bizniaut, kiek bus 
jom leista.

Popiežiaus Laiškas Dėlei 
Pagelbos žydams

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ruošia šokių vaka

rą su silkių užkandžiais. įvyks šeš
tadienį, gruodžio 17 d., pradžia 8 
v. v., ir tęsis iki vėlai nakties. Tu
rėsime gerą orkestrą šokiams. 
Prašome iš visų apylinkių dalyvauti. 
Užtikriname, kad smagiai praleisite 
laiką. Įžanga ir užkandžiai 30c as- • 
meniui. (vieta? — Adm.) (292-294)

PHIADELPHIA, PA. i 
"Laisves” Bankieto Komiteto su- i 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 15 d. I 
gruodžio, Liaudies Name, 735 Fair- J 
mount Ave., 7:30 v. v. Komiteto na
riai ir tie draugai, kurie esate su
sirišę su "L.” Bankieto reikalais, 
dalyvaukite šiame susirinkime. Ka
trie turite tikietų, meldžiu grąžinti 
šiame susirinkime. Įsitėmykite vietą- 
ir laiką. — J. Raynis. (292-293)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 17 d. gruodžio, 7:30 v. v. 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Vi
si nariai malonėkite būti susirinki
mo, nes bus renkama nauja valdyba 
1939 m. Kurie negalėjote lankyti 
kuopos susirinkimus per ištisus mo
tus, tai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime. Taipgi pasimokėkite 
duokles. — Kp. Sekr. P. Ž. •

(292-294)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ruošia bankietą 

naujų metų dienoj, sausio 1 d., 
1939. LDK, 408 Court St. Pradžia 8 
v. v. Bus graži muzikališka progra
ma ir gera orkestrą šokiams. Visi 
esate kviečiami dalyvauti. Įžanga 
81.00. Olga Poshkus.

WORCESTER, MASS.
Visi Apskričio draugai tčmykitc: 

Aido Choras rengia didelius šokius 
pirmadienį, sausio 2 d., pradžia 5 
v. v. ir tęsis iki 12 vai. nakčia. Vi-

4)

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Tel. Vjrginia 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.

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

“LAISVĖS” BAZARAS
Bazaras Bus Keturias Dienas

Vasario 10,11,12,13 February

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVE

Mitinge, sušauktame pa- 
remt Baldwino Fondą Pa
bėgėliams, lordas Roths
child perskaitė popiežiaus 
atsiųstą laišką. Popiežius 
jame “žmoniškai ir krikš
čioniškai ųžgirįa visaš' pa
stangas, kurios yra daro
mos tinkamai pagelbėt ne
kaltoms aukoms” persekio
jimų iš nazių pusės.

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

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

1

Siųsdami bazarui daiktus adresuokite: -

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street,

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- 
Į niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
i Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
1 Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls, 
, Į Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato.

Brooklyn, N. Y. • A»t J(wu pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas,

>•••••••••*• Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
ji

-
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Sugrįžtanti Veteranai
Ab. Lincoln Brigados Drau

gai, New Yorke, gavo kable- 
gramą, kad šį ketvirtadienį,

Bajza, Arthur Coapman, Leviee Ka- 
iminsky, Alex Lewandowski, John 
Keszlering, Marion Noble, Tersil 
Obriot, John Rossen, Lester Rowl-

Atšaukė Atleidinėjimą 
Iš WPA Projekto

Aubrey Williams, vienas 
WPA viršininkų, pranešė Fe-

CIO Streikas Sulaikė 
Mėsos Pakavimą

Tūkstantis mėsos pakavimo 
darbininkų išėjo streikai! prieš

Reikalauja Valgydini 
Bedarbių Vaikus

Willis Morgan, Workers Al
liance prezidentas, ir William 
Levner, WPA Mokytojų Uni
jos veikiantysis sekretorius, 
bendrai pasiuntė po telegramą 
visiems Sąmatų Tarybos na
riams, prašant balsuot už 
$13,000 paskyrą šelpimo rei
kalams. Iš tų pinigų būtų duo-

S
5

s
laivu Paris sugrįsta 119 ve
teranai. Tai pirmasis būrys 
sugrįžtančių nuo paleidimo 
Lincolno Brigados iš karo vei
klos.

Tū kstan č i ai ne wy ork iečių 
pasitiks juos prieplaukoj, pa
skui maršuos prie Eternal 
Light, Madison Square Parke, 
kur padės vainiką atminčiai 
Amerikos liuosnorių, kritusių 
kovoj už demokratiją Ispa
nijoj.

LIETUVIAI SUGRĮŽTA 
Iš ISPANIJOS

Kazys Yušas, nesenai su
grįžęs iš Ispanijos jaunuolis 
veteranas, praneša, kad šį 
ketvirtadienį, !aive Paris,, tar
pe 149 veteranų, randasi ir 
jam žinomi du lietuviai vete
ranai, Jonas Savaco, iš Cle
veland©, ir Juozas Zavadows- 
kis, iš Chicagos. Lietuviai ra
ginami skaitlingai dalyvaut jų 
pasitikime.

Taipgi sugrįžta sekami:
New York: M. Athaniasiades, Isi

dore Berkowitz, Alvah Bessie, Wm. 
Binn, David Chriss, Clement Mar
kert, Crawford Morgan, Arthur 
Munday, S. Munday, S. Nahman, 
Charles Parker, Jacob Shaffran, 
Ben Sills, Irving Weissman, Milton 
Wolff, Yale Skolnick ir Karl J. Kal- 
ka iš Buffalo.

Colorado: Wm. Allander, James 
H. Fowler, S. M. Shapiro ir Ralph 
Viggers iš Denver.

California:' Wm. Carroll, Howard 
Goddard, Harold Hoff,-Henry Rubin, 
Don Wergles ir Harry Yanowsky iš 
Los Angeles; John Flanner iš Palo 
Alto; E. R. Service iš Burbank; 
Perly Payne iš Campbell; Theodore i 
Schneider iŠ Hollywood; Walter ■ 
Dicks ir Harold LeRoy Smith iš 
Oakland ir Luke Kirman, John H. 
Kleinow, Albert B. Sanford ir Wm. 
Reed iš San Francisco.

Pennsylvania: Thomas Callahan, 
Henry George, Benjamin Goldstein, 
J. H. Wideman, ir Louis Gnepp iš 
Philadelphia; George Hegedus iš 
Wilkes-Barre, Gus H. Mikades iš 
Glassport, John A. Penrod iš Pitts
burgh, Eugene V. Nolte iš New
castle, John Kahler, Paul Layton ir 
Steve Thomas iš York.

Washington: James K. Bourne, 
Ėoy Braden, Oiva Halonen, John 
Lucid, Franklin Plumb, John Poz- 
lowski iš Seattle ir Earl R. Wild
man iŠ Spokane.

Maryland: Wesley Howard iš Bal
timore, and Benjamin Kasimap.

Wisconsin: William Faber, David 
Altman, John C. Jacques ir Lau
rence Wendroff iš Milwaukee; Frank 
L. Ferrero (be miesto); Clarence 
Kailin, Madison; Ragnar Pykki, 
Highbridge; ir Vernon Brown, ir 
Kenneth Forester iš Racine.

Minnesota: Oscar Aho iš Fload- 
wood; Wm. Eino Ketola iš John G. i 
Lane iŠ Duluth; John W. Snyder iš 
Crosby; Donald Thayer iš Roches
ter; Clarence Forester ir Harold 
Stone iš Minneapolis.

Mass.: Harry Kachigian iš Wor
cester; F. M. Stamatakos iš Spring
field; Abe J. Lavine iš Brookline, 
Matthew Mattison iš Dover, New 
Hampshire, ir Marcus Alper, Nath
an Levin, Abe J. Levine ir John J. 
Wynne iš Boston.

Connecticut: Kenneth Shaken iš 
Hartford.

Washington, D. C.: Leonard Le- 
venson.

Nevada: Frank Stout (Reno).
Oklahoma: J. Pitt ir San Wren iš 

Oklahoma City, John Reitz iš Quin
ton.

Iowa: Andrew Royce iš Des Moi
nes ir Maynard Schuler iš Dennison.

Oregon: Frank B. Jordan iš 
Springfield ir Thomas Norton iš 
Portland.

Florida: Norman Osborne iš New 
Smyrna.

North Carolina: Mack Coad iš 
Charlotte.

Tennessee: Robert Lee Curtis iš 
Sequatchee. ,

West Virginia: Rudolph Loch iš 
Wheeling.

Nebraska: George Foucek iš 
Omaha.

Ohio: A. Archer iš Youngstown; 
Thomas Lloyd iš Steubenville; Frank 
Lucas ir Mike Washuk iš Dayton; 
Louis Bortz, Louis Eider, Frank 
Henderson, Isidore Levitt, Corne
lius Pieters, John Savako, Sandor 
Svilagii, Bela Wimmer, Alex 
Wrought, Paul Borisuk ir Melvin 
Payne iŠ Cleveland.

Michigan: R. Cummins iš Ann 
Arbor, Hugo Heinrich iš Detroit; 
W. Hoffstrom iš Ewen; ir Kenneth 
Graober, Frank Arvola, Stephen

son, John Small, Nathan Weisenfeld 
ir Robert Reed iš Detroit.

Illinois: John Panszik iš Taylor 
Springs, Guy Thorpe iš W. Frank
fort, ir Franklin E. Cone, Jacob 
Hartzman, Bernard Havens, Wm. 
H. Oderako, Ed. Palega, Godfrey 
Thomson. Louis žlvin, Joseph Za- 
wadowski, Milton Cohen, Easey 
Goldstein, Nick Krist ir Daniel Tay
lor iš Chicago. •

Miestai nepažymėti: Joseph Ba
ran, Joseph Ensign, and Hamilton 
Rohman.

Vaikučiai Moterų Vakaro 
Programoj Sekmadienį

Sakoma: “Kur moterys, ten 
ir vaikai.” Tikra tiesa. At
eities žiedo Draugijėlės mo
kyklai pradėjus veikti ir komi
sijai paskelbus, kad jaunu
čius artistus reikia kviest 
draugijų programosna, pirmu
tinis tuomi susidomėjo Lietu
vių Moterų Apšvietos Kliu- 
bas. Vaikučiai pakviesti ir 
pasižadėjo dalyvaut Kliubo 
vakarėlio programoj šio sek
madienio vakarą, gruodžio 18- 
tą, “Laisvės” salėj.

Vakare bus gera orkestrą 
šokiams, taipgi plačiai žino
ma ir daugelio mėgiama žais
mė (geimis) su dovanomis. 
Įžanga tik 25c.

M—te.

Unijos Rengiasi Kongresui 
Už Taiką ir Demokratiją
International Ladies Gar

ment Workers Unijos Lokalas 
35 išrinko delegatus į Ameri
kos Kongresą už Taiką ir De
mokratiją. Jis įvyks sausio 6, 
7 ir 8, Washingtone. Unija 
užgiria kongresą kaipo įran
kį organizavimui Amerikos 
pažangiųjų spėkų gynimui 
taikos ir demokratijos.

MIRĖ
KATRINA RUGIENIENE, 

71 metų amžiaus,, 93 W. llth 
St., Huntington, L. I., mire 
pirmadienį, gruodžio 12 d. 
Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, 15 d. gruodžio, Alyvų 
Kalno kapinėse. Kūnas pa
šarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

—0—
Anna Žukauskienė, 42 m. 

amžiaus, mirė šeštadienį, gruo
džio 10 d., St. Catherine’s li
goninėj. Sekmadienį, gruodžio 
11 d., kūną išvežė į Water
bury, Conn. Laidotuvės įvy
ko antradienį, 13 d. gruo
džio, Kalvarijos kapinėse. 

—o—
William Amalavage, 75 m. 

amžiaus, 954 — 94th St., Ca- 
narsie, mirė sekmadienį, gruo
džio 11 d. Kūnas išvestas an
tradienį, gruodžio 13 d., į
Shenandoah, Pa., kur bus pa
laidotas Šv. Jurgio kapinėse 
tą pačią dieną.

Visom minėtom laidotuvėm 
vadovauja graborius J. Garš
va.

LIETUVIŲ RADIO
šeštadienį, gruodžio 17, nuo 

5:30 vakaro, iš stoties WC- 
NW, Jono Valaičio vadovauja- 
moj ' programoj, girdėsime 
daktarės, Aldonos šliupaitės 
paskaitą apie mergaičių auk
lėjimą.

šeštadienį, gruodžio 24, iš 
tos pat stoties ir tuo pat lai
ku bus muzikališka programa. 
J. Valaičio programos būna 
5:30 vakaro antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais. Sk.

deration of Arts Unijos dele
gacijai, kad įsakymas atleist 
1,500 meno projektų darbinin
kų sulaikomas neribotam lai
kui. Tuo tarpu rengimasis 
protesto pikietui ir demonstra
cijai tęsiamas, kol nebus Wil- 
liamso pažadas oficialiai pa
skelbtas per Paul Edwards, 
N. Y. federalį administrato
rių.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas

TDA lietuvių 17-tos kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 15-tą, 7:30 va
karo, “Laisvės” svetainėj. Bus 
perrinkimas valdybos ir kiti 
reikalai.

TDA rūpinasi sukėlimu ka
lėdinių dovanų politiniams ka
liniams ir jų šeimynoms. Da
bar iškilo ir Klaipėdos kraš
to klausimas. Kaip “Laisvė” 
praneša, vokiški naziai ruo
šiasi tą kraštą užimt. Tad, 
apart gelbėjimo kitų, dabar 
turėsime kalbėt ir apie savuo
sius. Klaipėdos krašte jau 
pradėjo siausti nazių teroras. 
Neužilgo susilauksime žinių 
apie nukentėjusius ir pabėgė
lius nuo to teroro. Nėra abe
jonės, kad jie šauksis į mus 
ir mes turėsime jiems ištiesti 
pagelbos ranką. Tad tie svar
būs klausimai stovi prieš mus 
visus,' TDA draugai ir simpa-
tikai. Kuopos Narys.

4 didžiąsias mėsos pakavimo 
firmas, kad priverst jas tartis 
su darbininkų unija už sutar
tį. Streikas suparalyžiavo di
džiumą šapų New Yorke, 
Jersey City ir Mineoloj ; skai-l 
tomą pavykusiu 98%. I

New Yorko Valstijos Tarpi
ninkavimo Taryba ded,a pa
stangas sušaukt firmas su Mė
sos Darbininkų Lokalu 635-tu 
deryboms. Unija pareiškė, 
kad ji pasiruošus deryboms. 
Iš bosų kol kas nebuvo atsa
kymo .

šapos pikietuojama nuo 6 
vai. pirmadienio ryto. Pro pi- 
kietus darban einą tik sales- 
manai ir tūli ofisų darbinin
kai. šapų darbininkai laiko
si solidariai. Pirmadienį įvyko 
entuziastiškas streikierių mi
tingas Germania Hali, 16th 
St. ir 3rd Ave., New Yorke.

M. Rizzo, So. Jamaica, 44 
metų, sulaikytas už metimą 
plaktuku į Mrs. A. Marco, 
kuri Rizzui prasikaltūs kib- - 
dama prie jo sūnaus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 

Moterų Atydai.
Šį ketvirtadienį įvyks gražinimosi 

pamoka, kurią duos M. Baltulioniū- 
tė, dirbanti gražinimo salione 
(beauty parlor). Bus tuojau po Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliubo susi
rinkimo, 419 Lorimer St. Kviečia
mos ir ne narės. Narės prašomos 
sueit anksčiau, kad susirinkimą ga
lėtume pradėt lygiai 8 vai, ir liktų 
daugiau laiko pamokai. —Valdyba.

“INDIJONŲ ŠOKIS”
Norintiem sutikt Naujus Me

tus nepaprastoj aplinkumoj, 
naudinga pasižymėt, kad Man
hattan Opera House, 34th St. 
ir 8th Ave., New Yorke, bus 
“Raudonųjų Indijonų Šokis,” 
kurio visa išvaizda atatiks pir
mųjų amerikonų pramogai. 
Tikimasi, kad ten dalyvaus 
bent 6,000 publikos, pasipuo
šusios plunksnuotomis skrybė
lėmis, kurios bus gaunamos 
ant vietos prie įžangos bilie
to.

“Indijonų viršininkais bus 
toki žymūs žmonės, kaip Wil
liam Gropper, George Sklar, 
Hoffman Hayes, Richard 
Wright, John Cambridge. Va
karą rengia Komunistų Parti
jos N. Y. Valstijos Komitetas. 
Įžanga iš anksto $1.10, prie 
durų $1.50.

RICHMOND HILL, N. Y.
Ketvirtadienį, 15 d. gruodžio, 8 v. 

v., pas 'Paukščius, 101-54 110th
St., Rich. Hill, įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai malonėkite 
dalyvauti. Taipgi bus ir vakarienės 
komisijos susirinkimas, kad galėtu
me padaryti apyskaitą. V. P.

(292-293)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, 'gruod. 14 . 
d., 7 v. v. 79 Hudson Ave. Visi na-1 
riai būkite. Turėsime išrinkt naują 
valdybą ir kitus reikalus atlikti. — , 
Valdyba. (291-292)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių 54 Skyriaus priešmetinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 14 d., 
7:30 v. v. Kliubo Svetainėje, 280 
Union Avė. Visi Skyriaus nariai, 
malonėkite dalyvauti, nes bus ren-; 
karna pusė Skyriaus valdybos se
kantiems metams. Taipgi yra daug 
svarbių dalykų del apkalbėjimo. — 
Sekr. C. Nečiunskas. (290-292)

BŪKITE SMAGŪS
Laike švenčių, važiuotės pa

vojai padidėja. To labiausiai 
tikimasi šiemet, nes numato
ma, kad pirkimasis šventėms 
bus didžiausis bėgiu dešimt
mečio. Einanti pirktis, prašo
mi kiek galint prisitaikyti at
likt važinęjimą miestan liuo- 
sesnėmis važiuotei valandomis.

Pėstininkai, nors pavargę, su 
pundeliais ant rankų, prašomi 
eit skersai gatves tik tam pa
skirtose vietose ir tik su ža
liomis šviesomis. Minėkit, iš 
visų dovanų jūsų šeimai nebus 
kalėdinio džiaugsmo ir nau
dos, jei jus parveš automobi
lio sužeista, kaip kad dauge
lį parvežė pernai. Būkit at
sargesni, kad jūs Kalėdos ti
krai būtų smagios.

Trafiko Stotis “K.”

Trys jaunuoliai pavojingai 
apdegė gaisrui užkirtus išėji
mą iš 6-to aukšto bildinge 38 
W. 18th St., N. Y. Tačiau jie 
išsigelbėjo nuo mirties nušo- 
kinėdami nuo 6-to aukšto į 
5-to aukšto langus,

darni veltui šilti pietūs bedar
bių vaikams mokyklų pertrau
koj šventėms, kaip kad būda
vo duodami kas metai.

Taikė 45 Streikus
Valstijinio Darbo Depart- 

mento Tarpininkavimo ir Ar- 
bitracijų Biuras dalyvavo tai
kyme 45 streikų spalių mėne
sį, kaip praneša Frieda S. Mil
ler, industrijos komisioniere. 
Jie palietė 2,648 darbininkus, 
i.š kurių 1,831 likosi streike 
mėnesiui baigiantis.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves- ' 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant if 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom 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 5-61 #1

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam ori

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS) -

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

S 
S

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 k

Importuota iš Cechoslovakijos

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

Antrašas: 387 Broadway
arti Hooper St., įėjimas prie Hewes St. stoties

Užsakymai telefonu . £ _ _ onoi
greitai atliekami Telefonas Stagg 2-8021

. License No. L-389.
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Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS . 

701 Grand St. Arti Graliam 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 J

50

50

!6’5
H

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

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

• Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
• Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

1

A

Open Day and Night

Tel. Evergreen 7-2375

HYMAN BERGER

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Managed by

TEITELBAUM

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

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

Sun. all day and night

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

IK*!’ 
Ali 

. Label 
AW. .

RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 

ir Vynai Švenčių Vaišėms

tmml

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

RHEA

, Vapor Room, 
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visdkių likerių.

L-1370

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

L . Vincas J. Daunora
-----T— —-------------- 'A P T I E K ORIUS ________________

APTIĘKA
^TUVIS PAS LIETUVI

MPASj NORTH 4-TXFQAT




