
EXTRA!
Paryžius, grd. 27. — Ita

lija siunčia dideles savo ar
mijas Ethiopijoj į pasienius 
Francūziškos Somalijos.

ap-
Francija Perleido Gene-

Vienybes’’ rolui Franco Daug Ita-1
lijęs Karo Pabūklo

“mulkiai ir tinginiai.”
Italija* jau pravedė kelis 

plačius karinius vieškelius 
iš Ethiopijos į Francūziš- 
kos Somalijos pasienius;
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Brangi Viešnia.
Tie Vargšai Ėriukai.
Pamokslas pro šalį. 
$4,000,000 Propagandai.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Šiomis dienomis Ameri
kon pribuvo Anglijos parla
mento narė darbietė Dr. 
Edith Summerskill. Ja čia 
atkvietė amerikinis komite
tas medikališkai gelbėti Is
panijai.

Dr. Summerskill važinės 
su prakalbų maršrutu. Tai 
žymi, kovinga moteriškė.

Galėsianti pasakyti tiktai 
desėtką prakalbų ir aplan
kyti tiktai pačius didžiuo
sius miestus.

Kas gyvas, eikite pasi
klausyti jos prakalbų.* *

Tikrai gardaus juoko tu-1 
rčjau skaitydamas “Vieny-; 
bėj” (gr. 20 d.) tūlo žmoge-| 
lio tiradą prieš mus, kam 
mes kalbame apie atvada
vimą Vilniaus. Jis mus ly
gina prie vilko, kuris 
matęs ėriuką tik capt, 
silaižė ir jau nebėra.

Supraskite, ėriukas 
kavalieriai iš “ 
pastogės. Bijo jie, kad mes 
jų nesuvalgytumėme su vi- i 
sais ragučiais ir nagučiais, i

Titnagas ragina savo pa-' Paryžius. — Paskutiniu
’ “ 1 ’ 'laiku 25 vagonai Italijos

lėktuvu ir kitu karo reik
menų buvo persiųsta per 
Francijos sieną į fašistų 
valdomą Ispanijos dalį, 
šiaurėje, kaip praneša!francūzai komandieriai esą 
“L’Humanite.”

Keturi būriai bombinių 
lėktuvų perskrido iš Vo- 
Jkietijos per Šveicariją ir 
Italiją į generolo Franco

Francija Derėsis su Italija, 
Tik be Chamberlaino ar

Hitlerio Tarpininkystės
Paryžius. — Francijos 

valdžia priėmė Italijos pra
nešimą, kad Italija panaiki
na 1935 m. sutartį su Fran
cija.

Francūzų valdžia, atsa- 
i kydama, sutiko eit į naujas 
j derybas su Italija, bet per
is erge j o Mussolinį, jog 
į Francija tik tiesioginiai de- 
I rėsis su Italija, be jokių 
tarpininkų (tokių kaip Hit
leris ar Anglijos premjeras 
Chamberlain).

sekėjus bėgti nuo komunis
tų, kiek kojos neša.

Tai tau ir drutuoliai, ir 
drąsuoliai!

Mes gi galime pasidi
džiuoti, kad taip baisiai iš
gąsdinome tuos smetonuo- 
tus didvyrius.* * «

Kauno valdžios leidžia
mas “Pasaulio Lietuvis” už
simanė pamokinti Ameri- valdomą plotą.
kos lietuvius, kaip jie turi 
galvoti ir elgtis.

' Visų pirma, jie, žinoma, 
neturi kritikuoti Smetonos 
valdžios. Antra, jie neturi 
smerkti tų, kuriuos ta val

Ir visi, kurie nesilaiko j ^/hinal l.svl?° 
šių taisyklių, girdi, “va-1 
duojasi ne šaltu protu, bet 
jausmais, gandais, piktais 
prasimanymais, apkalbo- 
mis ir tt.”

Pamokslas visai pro šalį.
“Pasaulio Lietuvis” turėtu

CHINAI ATĖMĖ MIESTĄ 
METANGVĄ IŠ JAPONU
Chungking, Chinija.—Po 

kelių ' savaičių žiaurių mū- 
“ » japonus 

i iš Metang miesto ir dasi- 
i Yochow prie- 

- , miesčių, į pietų vakarus 
’ nuo Hankowo. Yochow sto

vi prie kariniai svarbaus 
Tung Ting ežero.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVIII, Dienraščio XX

Italija Jau Užiminėja 
Plotus Francūziš

kos Somalijos
Juodmarškiniai Giriasi, Kad Jie Sumesią į Jūrą Visus 

Prancūzus iš Somalijos—Telkia Armiją prieš Prancūzus
Paryžius.— Italijos radio 

iš Addis Ababos, Ethiopi- 
jos, varo nuolatinę štur- 
mingą propagandą prieš 
Franci jos valdžią Francū- 
ziškoj Somalijoj. Ethiopų 
askarių kalbomis juodmarš
kiniai žada greitu laiku iš- 
gaudyt visus francūzus iš 
Somalijos ir sumest j Rau
donąsias Marias.

Italija turi priruošus 
karui 150,000 ethiopų ir as- 

I karių ir 91,000 italų kariuo
menės prieš Francūzišką 
Somali ją. Per radio giria 
jų smarkumą ir ginklus ir 
pasakoja, kad Franci jos 
kariuomenė tai, girdi, “lep
šiai,” prastai ginkluoti, o

Orenburg Pervardintas 
Čkalovu, Pagerbimui 
Sovietų Oro Didvyrio
Maskva. — Orenburgo 

miesto ir srities gyventojai 
reikalavo, kad Sovietų vy
riausybė pakeistų vardą 
Orenburg į Čkalov, pagerbt 

i atmintį Valerijo Čkalovo, 
didvyrio Sovietų lakūno.— 

Šiaurių vakaruose nuo Pora savaičių atgal žu-
žinoti, kad čia žmonės nau- Kantono chinai prasilaužė vo bedarydamas tyrinėji-

Sovietai Uždaro Savo Konsu
latą Milane ir Italijos 

Konsulatą Odessoje

bet dar 130,000 darbininkų 
tiesia naujus kelius ir sta
to įvairius karinius įrengi
mus prieš Francūzišką So
maliją.

400 iki 500 Italijos karei
vių jau yra 18 mylių įsi- 
briovę į Francūzišką Soma- 
liją ir apsidrūtinę ten už 
56 mylių nuo Francūzų 
prieplaukos Jibuti. Franci- 
jos valdžia atvejų atvejais 
prašė ir reikalavo, kad jie 
iš ten išeitų, bet italai 
juodmarškiniai n e k 1 a ūso. 
Pačioj Prancūziškoj Soma
lijoj italai fašistai suorga
nizuoja demonstracijas 
prieš Francija.

Yra suprantama, kad 
Francija tik savo karo lai
vais tegalėtų sėkmingiau 
gint Jibutį nuo Italijos. O 
s a u s u m oj juodmarškinių 
karo jėgos ten yra kur kas 
stipresnės negu Frąncijos.

Maskva. — Per italų de
monstracijas prieš Francija 
Milane, Italijoj, fašistai iš
daužė langus Sovietų kon
sulato ir išlaužė jo duris 
Milane.

Kad Italijos valdžia už 
tai neatsiprašė Sovietų ir 
nežadėjo nubaust kaltinin
kų, todėl Sovietai uždaro 
savo konsulatą Milane, bet 
sykiu uždaro ir Italijos 
konsulatą Odessoj.

Anglijos Žmonės Siun
čia 15 Laivų Maisto 
Ispanijos Liaudžiai

London. — Aukomis An
glijos darbininkų ir šiaip 
demokratinių žmonių su
pirkta tiek maisto produk
tų Ispanijos liaudžiai, kad 
maisto dalykais pilni pri
krauta 15 laivų.

Mexico City. — Meksikos 
Darbo Konfederacija nu
sprendė surinkt ne mažiau 
50,000 pesų aukų Ispanijos 
respublikai.

Rooseveltas Reikalauja 
13,000 Karinių Or

laivių Amerikai
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, kaip pra
nešama, reikalaus, kad kon
gresas paskirtų lėšų, kurio
mis galima būtų per dvejus 
metus davaryt skaičių ka
rinių šios šalies lėktuvų iki 
13,000; tai būtų keturis syk 
tiek, kaip dabar.

ITALIJOS FAŠISTAI KOČIO
JA PREZ. ROOSEVELTA

Cremona, Italija. — Fa
šistų laikraštis “Regime 
Fascista” išniekina Chica- 
gos kardinolą Mundeleiną 
todėl, kad Mundelein sakė, 
jog Italijos žmonės labai 
gėrbia prezidentą Roosevel- 
ta. v

Tas juodmarškinių laik-j 
raštis apšaukia Rooseveltą 
tik “šarlatanu.”

Ar Laimi Generolas 
Franco ar ne? Prane 

Šimai Prieštarauja
Žinios iš įvairių Šaltinių Rodo, Kad Respublikiečiai 

Atmuša Italų Divizijas ir Franco Armiją
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Fašistų ko- 
mandieriai praneša, kad jie 
užėmę Borjas Blancas, 
strateginį miestelį, už 16 
mylių į pietų rytus nuo Le- 
ridos, prie didžiojo vieške
lio, einančio į Tarragonos 
prieplauką. Borjas Blancas 
yra už 35 mylių nuo Tarra
gonos, stovinčios rytiniame 
Ispanijos pajūryje.

Respublikos valdžia pra
neša, kad jos kariuomenė 
atmuša įnirtusius, atkak
lius šturmavimus iš fašis
tų pusės šiaurinėje Katalo-

Maskva, grd. 27. — Nau
ja sutarčia tapo akuratnai 
nustatytas rubežius tarp 
Suomijos (Finijos) ir So
vietų Sąjungos.

Berlin, gruod. 27. — Hit
lerio Juodojo Korpuso or
ganas reikalauja, kad žy
dam būtų įvesta atskiri va
gonai traukiniuose, pana
šiai kaip negram pietinėse 
valstijose Amerikoj.

nijoje, apylinkėje 
centro vanden - elektrinių 
stočių. Čia veikia 75 tūks
tančiai Italijos karių.

Kautynėse visame dabar
tiniame fronte dalyvauja 
pusė miliono karių iš abie
jų pusių.

Valdžia praneša, kad fa
šistai šiek tiek laimėjo tik 
dviejose fronto dalyse. Re- 
spublikiečių linijos Llena 
kalnuose vis užkerta fašis
tam kelią linkon Tarrago
nos. Pyrinejų kalnuose, 
šiaurėje, respublikiečių po- 
z i c i j o s yra nepaprastai 
tvirtos; ir Associated Press 
rašo, kad generolo Franco 
ofensyva negalės greit lai
mėt jokios žymios pergalės.
AMERIKOS KORESPON
DENTAS NEMATO FA

ŠISTŲ LAIMĖJIMŲ
Barcelona, Ispanija. — 

New Yorko Times kores
pondentas Matthews apžiū
rinėjo Segre upes frontą ir 
atrado, jog fašistai nuo šeš
tadienio 
nieko 
žymi, 
ja ir 
veikė 
Mussolinio pėstininkai vis 
nedrįso grumtis pirmyn.

Italijos orlaiviai, be pa
liovos bombarduodami Bor
jas Blancas miestelį, šim
tais bombų pavertė^’į krū
va griovesių. Viena tokia 
bomba kaštuoja $200. \
ISPANŲ VALDŽIA SAKO, 

KAD FAŠISTAI IŠEIK
VOJO JĖGAS

Barcelona, I s p a nija. — 
Valdžios pranešimas sako, 
kad fašistai naująja savo 
ofensyva “labai mažai te- 
laimėjo, bet jau išeikvojo 
savo jėgas. Šiaurėje italų 
pėstininkai per tris ištisas 
dienas atakavo Monsech 
kalnyną, bet be pasekmių.”
ITALŲ DIVIZIJOS AT

MUŠTOS IR ŽYMIAI 
IŠKAPOTOS

P ? a n e Šimas amerikinei 
darbininkų spaudai sako, 
jog respublikiečiai “tuojaus 
pasmaugė fašistų briovimą: 
si pirmyn tarp Leridos ir 
Balaguer. Dvi italų divizi
jos, kurios mėgino pereit 
per Segre upę, buvo atmuš
tos ir žymia dalim iškapo
tos. Segre fronte sutelkta 
penkios italų fašistų divi
zijos.”

iki pirmadienio 
ten nelaimėjo. Jis at- 
kad Italijos artileri- 

orlaiviai smarkiausiai
Segre fronte, bet ‘

,AJ< ’

■'f

Fašistai Suėmę 50 Ispanijos
* Respublikos Agentų
Hendaye, Franc. - Ispa

nijos pasienis. — Fašistai 
suėmė paštinį maišą Angli
jos vice-konsulo H. Good- 
mano, San Sebastiane, ir 
sako radę tame maiše do
kumentus, išduodančius ka
rines slaptybes generolo 
Franco. Pagal tuos doku
mentus fašistai paskui su
ėmę 50 asmenų kaip Ispa
nijos respublikos agentų.

Anglų konsulato tarnau
tojas Fermin, sakoma, nusi
žudęs.

>7

BERNIUKAS NUŠOKO 4 
AUKŠTUS ŽEMYN IR 

GYVENS
muš naujo lėktuvo.

Taip Sovietų vyriausybė 
dabar ir davė vardą Čkalo- 
vo Orenburgui ir jo sričiai. 
Be to, įsteigė tris kasme
tines Čkalovo vardo dova
nas po 50,000 rublių: viena 
tam, kas per metus supla- 

i'nuos geriausią lėktuvą; ki
ta tam, kuris suplanuos 
naują geriausią lėktuvui 
inžiną, ir trečia tam, kas 
Raudonajame Oro Laivyne 
pasižymės kaip geriausias 
skraidyto j as.

Taipgi nutarta Čkalovo 
vardu pavadint vieną svar
biausiųjų gatvių Maskvoje 
ir pastatyt Čkalovui pa
minklą.

Hwasian miestą.dojasi demokratinėmis lais- į 
vėmis ir nepaiso, ką apie! 
juos mano Kaune sėdėda
mi guzikuoti Lietuvos liau
dies kankintojai.* * *

Nesenai įvykus konvenci
ja National Association of 
Manufacturers parodė svie
tui įdomų dalyką. Ji paro
dė,- kad 1937 metais darb
davių Susivienijimas pra
vedė keturius milionus do
lerių propagandos

' darbo unijas.* * *
Štai kaip ta milžiniška 

/propaganda buvo pravesta:

Valdžia Lavina 7,000 j 
Orlaivių Mechanikus

Vokietijoj Trūksta Maisto 
Visur, Apart Viešbučių

Washington. — Federalės 
valdžios finansiniai remia
muose kursuose 7 tūkstan
čiai .asmenų lavinasi į or
laivių mechanikus Miami, 
Floridoj, New Yorke ir 
Chicago j. Jungtinių Vals
tijų vyriausybė taip pat ra
gina tūkstančius vidurinių 
mokyklų ir kolegijų palai
kyt ir išvystyt oriaivinin- 
kystės kursus. Sako, to rei-

' Outdoor “Advertising" fh-1 Į ka!au.ia . ?akes Pristrengi- 
ina darbdavių Susivieniji- mas aPs,Slnt ore- 
mui padovanojo 60,000 iš
kabų su p r i e š u n i j iniais 
obalsiais. Tos iškabos buvo 
$1,250,000 vertės.

y/ < Įvairios radio stotys su- v. .
teikė Susivienijimui veltui1 Fašistai sako, kad jie laimį 

* laiko už milioną dolerių? P™? liąudiečius pietiniame 
y Darbdaviai sakė prakalbas ’/ šiauriniame Kataloniios 

prieš unijizmą.
Laikraščiai suteikė prieš- 

unijiniam garsinimam PUS1U* 
2,000 savo puslapių ' vėl- i --------------- -  ••=
tui. Jeigu būtų reikėję ap- ta priešunijinei propagan- 
mokėti, tas būtų lėšavę apie dai $793,043.06.
kitą milioną dolerių. - | Viso labo, vadinasi, ūži 

•Grynais pinigais išmokė- keturius milionus dolerių. I

prieš

&

FAŠISTAI SAKO. KAD 
LAIMĮ MŪŠIUS

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, gruod. 27. —

frontuose. Kautynėse krito 
10,000 kareivių iš abiejų

Urzgia prieš Dalądiero Ke
lionę į Korsiką ir Tunisiją

Paryžius. — Francijos 
ministeris pirmininkas Da- 
ladier važiuos karo laivu į 
salą Korsiką ir į Afrikinę 
Francijos koloniją Tunisi
ją- '

Roma. — Italijos fašistų 
spauda piktai rašo prieš 
Francijos premjero kelionę 
į Korsiką ir Tunisiją; sako,
kad ta kelionė, tai esanti dus kokios tai prieš-naziš- 
“provokacija” prieš Italiją, kos organizacijos.

Paryžius. — Korespon
dentai, atvykę iš Vokieti
jos, rašo, jog tik Vokietijos 
viešbučiuose keleiviams iš 
užsienių yra įvalias par
duodama mėsos, kiaušinių, 
sviesto ir kitų Valgių, bet 
Vokietijos gyventojams 
trūksta tų reikmenų, taip
gi kviečių, daržovių, vaisių, 
riebalų. Darbininkai beveik 
visai negali įpirkt jokios 
mėsos.

Maisto padėtis Vokietijoj 
paskutiniais metais abelnai 
pablogėjo.

New York. — Bėgdamas 
per stogą nuo policijos, vie
nas 15 metų vaikas, viduri
nės mokyklos mokinys-plė- 
šikas nušoko nuo namo po 
num. 466 Amsterdam Avė. 
keturis aukštus žemyn, nu
silaužė koją ir kelis šon
kaulius, ir buvo nuvežtas į 
ligoninę. Bet gydytojai sa
ko, kad jis gyvens. Ligoni
nėje jis laikomas po areš
tu.

Ketvirtas Pasimojimas Nu
žudyt Siamo Premjerą

NINKAI SUNAIKINĘ 
ANGLŲ LAIVĄ

Vienna. — Slaptoji Hit
lerio policija suėmė 22 va-

Barcelona, Ispanija, grd. 
27. —Fašistų bombininkai 
taip pavojingai sužeidė čia 
stovėjusį Anglijos prekinį 
laivą “Stancroft,” kad lai
vas jau skęsta.

Blum Šaukia Demokratijas 
Vienytis prieš Fašistus
Paryžius, r— Buvęs Fran

ci jos minis teris pirminin
kas Leon Blum pasiūlė su
važiavimui Socialistų ParBangkok, Siam. — Kas' 

tai bandė nužudyt Siamo tijos reikalaut, kad Fran- 
ministerį - pirmininką L. B. 
Songgrama, jo moterį ir 
dukterį, įmaišant nuodų į 
jų valgius. Tris kartus pir
miau jis buvo mėgintas nu-' 
šaut.

Shanghai. — Japonai 
skelbia, kad jie užmušę 
600 chinų ir užėmę keturis 
miestelius pietinėj dalyj 
Shansi provincijos.

cija, Jungtinės Valstijos ir 
Anglija veiktų išvien, idant 
suvaldyt kariniai-fašistines 
diktatūras Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos; ir Blumo 
pasiūlymas tapo priimtas 
4,322 balsais prieš 2,837.

Blum buvo pasiūlęs, kad 
Socialistų Partija veiktų 
išvien ir su komunistais, 
bet paskui atšaukė šį pa
siūlymą.

ORAS
Šiandien šalčiau ir gal 

snigs.—N. Y. Oro Biuras.
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Tie Keturi
Vakar sukako lygiai 12-ka metų, kai 

Lietuvos fašistai sušaudė keturis Lie
tuvos darbininkų klasės veikėjus, vadus: 
Kazį Giedrį, Karolį Požėlą, Juozą Grei- 
fenbergerį ir Rapolą čiornį.

Juos sušaudė tam, kad pateisinus savo 
smurtišką žygį. Per tą visą laikotarpį 
tautininkų valdžiai pavyko dar visą eilę 
kitų geriausių draugų ir draugių nuga
labinti kalėjimuos. Jiems pavyko sukišti 
j kalėjimus šimtus geriausių veikėjų, ko
vojančių už atsteigimą demokratijos 
Lietuvoj, už tuos tikslus, dėlei kurių mi
rė tie keturi didvyriai.

Nepaisant, tačiau, aštraus teroro, fa
šistams nepavyko sunaikinti Lietuvos 
Komunistų Partiją. Ji gyvuoja ir gy
vuos. Vieton žuvusiųjų bei įkalintųjų ko
votojų stoja nauji šimtai geriausių Lie
tuvos darbo žmonių sūnų ir dukterų.

Minėdami 12-kos metų sukaktuves 
nuo sušaudymo Tų Keturių, turėkim 
galvoj, jog šiandien Lietuva randasi ne
paprastai dideliam pavojuj. Vyriausias 
pavojus paeina iš Vokietijos fašistinių 
agresorių pusės. Privalom dėti visas pa
stangas padėti Lietuvos žmonėms ap
ginti krašto nepriklausomybę nuo Hit
lerio govėdų. Padėkim Lietuvos liaudžiai 
atsteigti demokratinę santvarką, kuri 
sustiprins Lietuvos nepriklausomybę. 
Remkim Lietuvos politinius anti-fašisti- 
nius kalinius.

Keturi Lietuvos komunistinio judėji
mo vadai žuvo, bet ta idėja, dėlei ku
rios jie gyveno ir mirė, niekad nežus!

Lietuvos Komunistą Partija Apie 
Gręsiantį Pavoją Lietuvai

Šiomis dienomis mus pasiekė “Tiesa,” 
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Ko
miteto organas (iš lapkričio mėn. 15 d., 

'š. m.), kuriame šitaip vaizduojama tau
tininkų valdžios kapituliacija prieš ag
resorius :

Komunistų Partija nuolat kėlė Lietu- 
/vos tautos budėjimą, nurodinėdama, kad 
Lietuvos nepriklausomybei gręsia pavo
jus iš fašistinių agresingųjų Vokietijos 
ir Lenkijos valstybių pusės. Ji kartu sa
kė, kad vyraujantieji Lietuvos fašistų 
valdžios sluoksniai negali užtikrinti Lie
tuvos nepriklausomybės apgynimo dėl 
savo kapituliacinės politikos fašistinių 
agresorių atžvilgiu ir dėl savo teroristi
nės politikos prieš Lietuvos liaudį.

Šiandieniniai įvykiai patvirtina šį mū
sų partijos perspėjimą. Jei anksčiau sa
vo šmeižtais fašistų valdžiai pavyko kai 
ką suklaidinti, kad nesą jokio pavojaus 
Lietuvos nepriklausomybei, o komunis
tai iškeldami tą pavojų turį tikslą tik 
kompromituoti valdžią, tai dabar skau
džių faktų akivaizdoje visi turi įsitikinti 
komunistų teisingumu.

Pagrobus Austriją ir atplėšus didžiu
lę Čechoslovakijos dalį, hitlerinė Vokie
tija ir fašistinė Lenkija, Anglijos ir 
Francūzijos reakcinės buržuazijos re

miamos, sustiprino savo agresingumą ir 
Lietuvos atžvilgiu. Lietuvos fašistų val
džia, atstovaudama reakcinę buržuaziją, 
stovint klausimui — ar su Lietuvos tau
ta prieš fašistinius agresorius, ar su fa
šistiniais agresoriais prieš Lietuvos tau
tą, pasirinkus pastarąjį kelią.

Savo pardavikiškumą Smetonos-Miro- 
no valdžia rūpinasi įvilkti į “neutralu
mo” skraistę. Tačiau aišku kiekvienam, 
kad šiose imperialistinio- užpuolimo ant 
silpnesniųjų valstybių sąlygose, joks ta
riamas neutralumas negali atnešti iš
ganymo. “Neutralumo” politikos vaisius 
šiandien kiekvienas Lietuvos tautos sū
nus mato Klaipėdos krašte, kur daužomi 
lietuviai ir mindžiojamos jų teisės. “Ne
utralumo” politikos vaisius netrukus 
pradėsim justi ekonominėj srityj, ir už 
priverčiamą eksportą Vokietijon, jai 
naudingomis sąlygomis gausim iš jos 
numetamus surogatus. “Neutralumo” 
politikos vaisius apvainikuos tuo ar kitu 
būdu įžygiavusios į Lietuvą vokiečių ir 
lenkų kariuomenės, kaip buvo Čechoslo- 
vakijoj. Aišku, šita tariamoji “neutra
lumo” politika yra ta pati politika, ku
rią Smetona vedė 1918-19 m., kviesda
mas Vokiečių kunigaikštį Urachą į Lie
tuvos sostą. Ir Lietuvos pasiuntinių kon
ferencija Kaune jau atskleidė tą “ne
utralumo” skraistę, ypatingai užakcen
tavusi į santikių gerinimą (ištikrųjų: 
nusileidimą) artimiausiųjų kaimynų —■ 
Vokietijos ir Lenkijos atžvilgiu.
’ Lietuvos tauta savo išganymą mato 
aktingoj kovoj prieš fašistinius agreso
rius tiek savo šalies viduj, tiek jungiant 
savo jėgas su visomis kovojančiomis 
prieš agresiją tautomis, o ypač su So
vietų Sąjunga. Kad atimti šitą šviesią 
viltį, fašistų valdžia leidžia paskalas, 
būk nieko gero negalima laukti iš So
vietų Sąjungos, kuri, esą, Lietuvai nieko 
nepadėjusi, nepadėjusi net kovo mėn. ul
timatumo dienomis. Bet fašistai gerai ži
no, kad šitais šmeižtais mažai ką tepa
sieksi. Užtat jos panaikinamas karo sto
vis suteikė didžiausių lengvatų hitleri
ninkų veikimui, o Lietuvos tautai jo 
žiaurumai, tik kita forma, po senovei 
tebepasiliko. Teroru ir smurtu ji tikisi 
sulaužyti bet kurį judėjimą Lietuvos ne
priklausomybei ginti.

Kam brangus Lietuvos nepriklauso
mybės likimas, tas turi vienyti savo jė
gas su viso pasaulio kovojančiomis prieš 
agresorius tautomis, o ypač su Sovietų 
Sąjunga, kuri vienintelė gina mažųjų 
tautų, tame skaičiuj ir Lietuvos nepri
klausomybę. Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas iš visų tautos sluoksnių reika
lauja energingiausios kovos dėl tikros 
Lietuvos apgynimo valdžios.

Fašistai Gavo į Akį
Vokietijos fašistiniai barbarai iškėlė 

protestą prieš Jungtinių Valstijų vidaus 
sekretoriaus Harold Ickes kalbą, kurioj 
jis pasmerkė Vokietijos fašistus.

Jungtinių Valstijų valdžia griežtai at
metė fašistų protestą ir pareiškė, kad 
Ickes išreiškė šios šalies didžiumos ’gy
ventojų mintį apie Vokietijos fašistus. 
Tai puikus savęs gerbiančios Amerikos 
demokratijos atsakymas fašistams, kurį 
sveikins ne vien kiekvienas demokrati
niai nusistatęs šios šalies pilietis, bet 
kiekvienas pasaulyj žmogus, mylįs lais
vę, ir kultūrą ir kiekvienos tautos laisvę.

Tuo pat kartu Vokietijoj fašistų spau
da bjauriai puola prezidentą Roosevel- 
tą, buvusį prezidentą velionį Wilsoną, 
įvairius Jungtinių Valstijų viršininkus 
ir visą Amerikos demokratinę sistemą. 
Fašistiniai begėdžiai patys skleidžia 
bjauriausius melus apie Jungtinių Vals
tijų demokratinę sistemą, ir tuo pat kar
tu nori, kad šios šalies valdininkai ne
išdrįstų tiesos žodį pasakyti apie fašis
tus barbarus!"

Japonų Pasimojimas prieš 
Amerikonus ir Europiečius

Tientsin, Chinija. — Ja
ponijos vyriausybė rengiasi 
pradėt kratas ir europiečių 
ir amerikiečių valdomose 
Tientsin dalyse, sako, “jieš
kos chinų komunistų ir Ja
ponijos priešų.” Bet tikru
moj japonai siekia patys 
užimt tas miesto dalis.

Varsa va. — Lenkijos vy
riausybė deportavo šimtą 
Čechoslovakijos piliečių. 
Sako, kad vienas “čechoslo- 
vakų teroristų būrys” me
tęs bombas į Lenkų polici
jos stotį pasienyj; kitas 
užpuolęs namus Lenkijos 
seimo atstovo Fr. Bajoreko. 
Susidūrimuose buvę sužeis
ti du Lenkų policininkai. 
Valdžia grąsina aštriau elg
tis su eechoslovakais. 4

Lenkija Protestuoja prieš 
Čechoslovakų Teroristus

• Varsa va. — Lenkija vėl 
užprotestavo, kad Čecho
slovakijos radio kursto gy
ventojus prieš Lenkiją ir 
čechoslovakai daro karines 
demonstracijas prieš Len
kiją palei rubežių. (Su
prantama, kad tai nazių 
darbas.)

LIETUVOS ŽINIOS

kų

juk širdis prašyte

sapnų!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

baisaus

bet aš nepa-

O. D.A.

dienos “Lais-
J.
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Joseph Plausky, Cambridge, 
Mass.—Apie Lietuvių Piliečių

vaizdų! 
girtų sva-

ci
c.

416
374
354

ką iš- 
pasakė 
vidaus

Visų dienraščio “Laisves” patriotų prašome gauti savo 
dienraščiui nors po vieną naują skaitytoją laike šven
čių.

Taipgi prašome visų tų “Laisvės” skaitytojų, kurių pre
numeratos pasibaigė, užsimokėti prieš naujus metus. 
Tas, taipgi daug pagelbės dienraščiui atsiteisti su tais, 
kuriems jis yra skolingas.

darbuotojui.
Derybos su Vatikanu

Pavasarį pradėtos derybos
Vatikanu nė žingsnio pir-

Prašome visų draugijų ir organizacijų užsimokėti sąs
kaitas—“bilas” už skelbimus ir spaudos darbus prieš 
Naujus Metus, nes su pirma diena sausio “Laisvė” turi 
užsimokėti stambių bilų, todėl reikia pinigų.

Aš noriu paklausti, 
tiesų tokio 
prieš nazius Amerikos 
reikalų mihisteris ponas le
kes, jog Vokietija taip supyko 
ir net oficialiai užprotestavo 
prieš jį? Gal buvo “Laisvėje” 
apie tai rašyta, 
stebėjau.

i.
J.
J.

PRAMINTAIS TAKAIS
Stasys Tango

Pripilk, pripilk, drauguži 
mielas,

Man vyno sklidinas taures!
Tik vynas džiaugsmo įneš į 

sielą.
Kur girdis staugimas lyg alka

no žvėries...

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO Į čių, kurios šeimoms ir daro 
užpirkimus. Manoma, kad da
bar per bažnyčias prasidėsian
ti akcija už verslininkus, nes

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y<

HMMM

Rajoninės Katalikų 
Konferencijos

Gruodžio mėn. KVC orga-; verslininkų s-gos centre pro- 
nizuoja eilę katalikų konfe-1 paganda ‘rūpintis pavesta p. 
rencijų. Pati didžiausia kon-1 Gabaliauskui, veikliam katali- 
ferencija bus gruodžio 13-15 
dd., Kaune, tai KVC metinė 
konferencija. Tos konferenci
jos metu numatomi trijų die
nų kursai katalikų akcijos 
darbuotojams.

Gruodžio 16 d., t. y., tuo
jau po KVC konferencijos, 
šaukiama katalikų žurnalistų 
konferencija. Vėliau bus ra
joninės pavasarininkų konfe
rencijos Telšiuose, Panevėžy 
ir Vilkavišky.
Jėzuito Pamokslas apie 
Verslininkus ir ž^ydus

Kiekvieno mėnesio pirmos 
dienos išvakarėse Kauno jė
zuitų. bažnyčioje laikomi miš
parai, o po mišparų sakomas 
pamokslas, štai, praėjusį tre
čiadienį jėzuitų bažnyčioje 
pamokslą pasakė tėvas kun. 
Paukštys. Jis kalbėjo apie 
prekybinius ir tautinius klau
simus, plačiau 
žydų 
Tėvas Paukštys konstatavo ži
noma f akta, kad dabar visur 
persekiojami žydai. Pasak 
tėvo Paukščio, žydų tauta pa
daranti išsišokimų, žydai nu- 
kryžiavoję Jėzų Kristų, jie 
esą katalikų priešai.

Nors vardan artimo meiles 
persekiojamų žydų ir reikia 
gailėtis, bot ekonominiai ir 
tautiniai dalykai esą skirtini 
nuo artimo meilės. Tėvas Pau
kštys pabrėžia, kad nebūsią 
nusižengta artimo meilei, jei
gu lietuvis eis pirkti pas lietu
vį, katalikas pas kataliką.

Toliau kalbėdamas tėvas 
Paukštys pasakė, kad Kauno 
komunistų 90% sudarą žydai.

Verslininkai šį tėvo Paukš
čio pamokslą laiko reikšmin
gu daiktu, nes į jėzuitų baž
nyčią susirenka daug tarnai-

SU 
myn nepažengia.* Derybos įs
trigusios kunigų teisių mokyk
loje ir jaunuomenės auklėjimo 
klausimuose. Tose gyvenimo 
srityse katalikai su tautinin
kais negalį pasidalinti įtakų.

Reaguodamas į Ministerio 
pirmininko kalbą, “XX-tas 
amž.” pabrėžia reikalą neati
dėliojant sutvarkyti santykius 
su Vatikanu, nes delsimas išti- 
žinąs ir dezorganizuojąs kata
likų visuomenę. '
Nesusipratimai del Vadizmo 

Principų

Paskutiniuoju metu katali
kų inteligentų, sluogsniuose ki
lo tam tikrų nesusipratimų dėl 
vadizmo principų. Naujaromu- 

. ivininkai sudarą branduolį,
nagrinėdamas ; apje kurį Spječiasi vadizmo 

ir katahkų «ius.^aIininkai, bet senieji katali- 
| kų veikėjai pirmoj vietoj sta
to demokratinius principus. 
Dėl to eina diskusijos ir net 
nesusipratimų atsirandą.

Trūksta Pinigų Prisikėlimo 
Bažnyčiai Statyti

Buvo skelbiama, kad šie
met Prisikėlimo bažnyčioje 
vykdomi vidaus darbai, bet iš 
tikrųjų viduje nieko nedaro
ma.

Šiemet užbaigiamas tiktai 
bokštas. Statyba eina pirmyn 
veik tiek, kiek gaunama iš 
valstybės iždo pinigų. Praėju
siais metais iš valstybės iždo 
Prisikėlimo bažnyčios staty
bos reikalams gauta 100 tūk
stančių litų, šiemet 45 tūkst. 
litų.

Visoje Lietuvoje platinamos 
statybos plytelės, bet žmonės

“Laisvės” Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų Baigiasi

Prašome Apmokėti Sąskaitas 
Prieš Naujus Metus

mažai tų plytelių, teperką.
Daug vilčių buvo dėta į dek. 

Kapočiaus kelionę Amerikon, 
bet ir ta kelionė buvus nuos
tolinga : dek. Kapočius išsive
žęs Amerikon apie 6 tūkst. li
tų, o aukų surinkęs žymiai 
mažiau.

Amerikiečiai bažnyčioms 
statyti nenoriai aukoją, tarda
mi, kad Kaunas ir taip jau 
esąs pilnas bažnyčių. Jie siūlą, 
verčiau, statyti prieglaudas, li
gonines ir tiems dalykams no
riau aukosią.

Kauno Kunigų Seminarija 
Paverčiama Tarpdiecezine

Ark. Skvireckas gavo iš po
piežiaus įsakymą Kauno kuni
gų seminariją padaryti tarp
diecezine seminarija. Tai reiš
kia dabar į Kauno kunigų se
minarijos tvarkymą galės kiš
tis Kaišiadorių vyskupas Kuk
ta ir Panevėžio vyskupas Pal
tarokas. J

Ligšiol Kauno kUmgų semi
nariją tvarkė vienas Kauno 
arkivyskupas.

Laukia Revizijos Duomenų

Kaip žinoma, praėjusį pa
vasarį Vatikanas paliepė vysk. 
Bučiui padaryti kanoninę re
viziją Lietuvos seserų Kazi- 
mieriečių vienuolyne. Revizija 
jau esanti, baigta ir katalikų 
visuomenė įdomaujasi revizi
jos duomenimis.

Vajus tikrai baigsis su pirma diena sausio. Prašome sku
biai darbuotis, kad gauti dar kiek naujų skaitytojų savo 
dienraščiui. Visas gautas prenumeratas prašome prisiųsti j Kliubo Basketball Teamą pra- 
tuojau po Naujų Metų. Nes galutinai vajaus rezultatai bus v’ ■ ,x‘-
paskelbti 6 d. sausio. 

t

Kontestantai šiandien punktais stovi šiaip:
Waterburio vajininkai punktų turi ............................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi.............
ALDLD 6 Apskritys punktų turi* ..................................
ALDLD 9 Apskritys punktų turi .................................
Hartfordo Komitetas punktų turi ...............................
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi .... 
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi ..................
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi . . 
V. Černiauskas, Rochester, punktų turi ..................
J. Simutis, Nashua, ir S. Penkauskas, Lawrence, pkt. turi 974
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100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100
80

..72 
66 
55 
55 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
42 
38 
22 
22 
22 
22

Pittsburgh ir apylinkė ...........  959
A. žemaitis, Baltimore .... w......... 846
C. K. Urban, Hudson, Mass......... 695
ALDLD 20 kp., Binghamton .... 634 
Shimaitis, George, Montello .....  632
E. Dovidonienė, Worcester .......  617
K. Peslis ir J. Kalvelis,
..... ’.Bridgewater .......................... 586
A. Balčiūnas, Brooklyn ............. 554
A. Buivid, S. Boston ................. 488
M. Klimas, Rich. Hill ................ 444
J. Grybas, Trakimavičius ir 
Zaruba, Norwood ................
J. Adams, Grand Rapids .
A. Valinčius, Pittston ........
S. Mason, New Havėn ......
ALDLD 136 kp., Harrison- 
....... Kearny, N. J...................
J. Rudman, New Haven ...
L. Pruseika, California ....
J. Bimba, Pateršon, N. J.
J. Žilinskas, Lewiston, Me.
B. A. žalimas, lyorcester ..........' 288
S. Paulenka, Lowell Mass..........  232
J. Barba, So. Boston ....................224
J. Gugas,' Detroit, Mich...............  208
BridgepoTto Komitetas .............. 196
A. LideĮkicnė, Great Neck .......  170
E. Cibulskienė, Nanticoke .......... 155
V. Padgalskas, Mexico, Me. ....148 
P. Šlekaitis, Scranton ................ 137
ALDLD 96 kp., Sudbury, Canada 184
K. Kazlauskai, S. Boston .......... 132
H. Tamašausklėnė, W. Roxbury 122 
S. Žostautus, Kapuskasing ........ 122
Yuozupaitis, Ch., Atlasburg Pa. 122 
S. Skirages, Detroit 122
F. Gervičkas, Athol 122

nešimą parašėte gruodžio 18 
d., išsiuntėte gruožio 19 d., o 
mes gavome tiktai gruodžio 
22 d. O jūsų “tymo” lošimas 
turėjo įvykti gruodžio 22 d. 
Matote, negalėjome įdėt “Lai
svėn”. Atleisite.

F. Klezis, S. Boston ...................
J. Kalvaitis, B’klyn ......... ..........
S. K. Mazan, Cleveland .............
ALDLD 136 k., Harrison-Kearny
J. Sholunas, .Somerville, Conn.
Mrs. Stepon, Lewiston ................
M. Bendinskas, Summerlee, .....

Stasis, Sellersville ..................
P. Lewis, Los Angeles .........
Kavaliauskas, Tacoma .........
Daukantaitė, Boston ...........

J. Liaudanskas, Lewiston, Me....
A. Menkeliūnas, Brooklyn .........
M. Shlave, Gardner ....................

341 M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill. 
Stankevičius, Wilkes-Barre....

324 V. Jonauska^i Bloomfield ...........
320 E. Vilkaitė, Brooklyn ..................
264 J. Jeromeskis, S. Barre, Mass.
244 M. Slekienė, Gardner ..................

243 I J. Naruševičius, Red Lake ......
K. Mugianiene, San Francisco....
V. Globich, Wilkes-Barre...........
J. Galdis, Maynard, Mass.............
A. J. Navickas, Haverhill .......

Klevinskas, Scranton ...........
Slelvls, Chelsea ........................
Ruseckas, B’klyn ....................
Kairys, B’klyn ..........................
Barčius, So. Boston .............

“Laisvės” štabo darbininkai, kurie 
pasidarbavo šiame vajuje:

D. M. šolomskas ............ .............  654
G. Kuraitis ....................................  248
P. Buknys ........................ ............... 240
R. Mizara ......................... ............ 160

Atsakymas:
Gruodžio 20 

yėje” ant pirmo puslapio ži
nioje po antgalviu “USA mi- 
nisteris pliekia Lindberghą ir 
Fordą už nazių medalius” bu
vo šiek tiek atžymėta sekr. 
Ickes prakalba. Tiesa, žinioje 
nebuvo paduota platesnė iš
trauka iš tos prakalbos.

Ištiesų sekr. Ickes labai tei
singai ir labai aštriai pasmer
kė nazių. barbarizmą. Jis ne
sigailėjo nei žodžių, nei jaus
mų prieš tuos sutvėrimus.

lekes pareiškė, kad tas, ku
ris priima nuo Vokietijos dik
tatoriaus medalį, “automatiš-

Drauguž. Įpilk. Dar vieną lašą!
Nemėgstu liūdesio, įpilk dau

giau ..
Klausyk

.prašo,
Įpilk vyno, gal bus lengviau?
Užteks vargingųjų dejonių, 
Pakaks veršlenančių 
Duok man šiandien 

jonių,
Duok daugiau girtų
Išėjome, išėjome mes
Gyvenimo statyti ir kurti.
Bet eisim ten, kur vynas ves, 
Kur mūsų negali niekas užburti.
Mes gėrėm vyną lyg rausvą 

kraują...
Prekiavom sąžine piktai.
Broluži Atnešk dar bonką 

naują,
Išgersim ją. šalin vargai...

(“Kuntaplis”)

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

kai nustoja teisės vadintis 
amerikonu.”

“Kaipgi gali bile ameriko
nas,” jis klausė, “priimti me
dalį iš rankos diktatoriaus, 
kuris ta pačia ranka apiplė
šia ir kankina tūkstančius 
žmonių ?”

Toliau jis tęsė:
“Gal Henry Ford ir Char; 

les A. Lindbergh sutiks atsa
kyti. Neigi šitie laisvos šalies 
laisvi piliečiai tėra vieni, ku
rie yra priėmę tą pažeminan
tį atsižymėjimo ženklą tuo 
laiku, kuomet to ženklo sutei
kėjas įsivaizdina, jog amžinai 
praėjus yra ta diena, kada jis 
nebegalės papildyti naujų kri- 
minalysčių prieš žmoniją.”

Ickes pareiškė, kad naziai 
savo teroru prieš žydus nu
stūmė vokiečių tautą atgal “į 
tą istorijos laikotarpį, kada 
žmogus buvo nemokša, tamsus 
ir nuožmus.”

Šitą savo garsią" prakalbą 
sekr. Ickes pasakė gruodžio 
18 d., Cleveland, Ohio, žydų 
Zionistų Draugijos vakarienė
je.



Trečiad., gruodžio 28, 1938

parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIENĖ
(tąsa)

*• E>ide]ė minia žmonių pasipylė dirbti miš- 
,kų darbus po Sadovskio komanda. Neku- 
frie jų nešė iškabą. Jis visiškai nežinojo 
kas daryti.

Priešais ji atsistojo labai graži jauna 
mergina, su smulkiu veideliu, žėruojančiom 
akim ir neramiu judėjimu.

Ji staiga ir labai smarkiai spjovė, matro- 
sišku stilium, ant Sadovskio bato.

“Nori dirbti, a-a? Darbas tinka ar
kliams, o ne mums!”

Pasipylė juokai. Visaip besišaipanti mi
nia vyrų ir moterų, kuriems ji vadovavo, su 
panieka apžiūrinėjo Sadovskį.

Jauna mergina toliau erzino Sadovskį.
“Nepažįsti manęs, ne? Mano vardas yra 

Sonia. Aš buvau aštuonis kartus apkaltin
ta vagystėj ir panašiai, ir aš pabėgau iš 
kalėjimo penkis kartus. Jeigu manai, kad 
aš dirbsiu, tai esi kūdikis, daugiau nieko.” 

Ji praėjo pro Sadovskį su dideliu parody
mu išdidumo, ir didžiuma minios pasekė 
ją tuo pačiu būdu.

Viena mergina užsiliko. Ji buvo kokios 
dvidešimties metų amžiaus. Jos akys atrodė 
keistai. Ji priėjo prie Sadovskio ir žiūrė
dama jam tiesiog veidan, tarė:

“Tu esi velnias.”
“O kas tu esi?” klausė Sadovskis.
“Aš? Aš esu šventa Teofilia.”
“Ar tikrai? Malonu man jus pažinti!” 
“Tai nuodėmė velniam dirbti!” rėkė Šv. 

Teofilia. “Prakeikimas! Prakeikimas! Pra
keikimas! Prakeikimas!”

Grupė, susidedanti iš apie dvidešimts 
žmonių, užsiliko.

“O kaip su jumis?” klausė Sadovskis. 
“Kas jūs esate?”

Vienas iš būrio, jis buvo toj eilėj kartu 
su Sadovskiu, kada šis registravosi, išėjo 
priekin.

“Yra visokių rūšių tarpe mūsų. Aš esu 
kulokas, o čia yra popas,” pasakė rodyda
mas tėvą Baltramiejų. “Mes esame ramūs 
žmonės. Mes sutinkame dirbti.”

“Labai gerai. Apšvarinkite šia vieta bis- 
kelį.”

Vyrai, nešdami vėliavą, atėjo artyn.
“Kas jūs?” klausė Sadovskis.
“Mes esame buvę vagys.”
Sadovskis staiga atšoko. Pirmininkas 

kolektyvo patraukė jį nuošaliai ir tarė:
“Turiu viltį, kad jūs neužeisite mūsų ge

riausius darbininkus, prašau, drauge inžinie
riau.”

“Jūsų darbininkus?”
“Taip. Ir gal jūs tartumėt porą draugiš

kų žodžių į juos?”
“Aš nemoku prakalbų sakyti,” šiurkščiai 

atsakė Sadovskis.
' “Gaila, drauge inžinieriau.”

Kulokai, valstiečiai ir popai vėl susirin
ko ant scenos. Jie stovėjo atsiskyrę nuo ki
tų. Kolektyvo pirmininkas atsistojo tarpe 
buvusių vagių ir valstiečių ir pradėjo kalbą.

“Draugai, Sovietų valdžia paliko mums 
užduotį padarymo kanalo. Ar mes įrodysime 
valdžiai, kad ji gerai padarė pasitikėdama 
•mumis? Ar mes įrodysime šiam būriui (čia 
ranka parodė į valstiečius), kad mes moka
me geriau dirbti, kaip jie? Kas yra jūsų va
das?” jis užklausė valstiečių.

Kulokas, kuris pirmiau kalbėjosi su Sa
dovskiu, išgąstingai žengė pirmyn.

“Ar jūs žinote, ką mes čia budavojame?” 
“Nežinau.”

LAISVE

Veido Priežiūra
M. Baltulioniūtės Paskaita, Duota Moterų 

Apšvietos Kliubo Susirinkime, 
Gruodžio 15, Brooklyne

Linksmos Vaikučių 
Atostogos

Sovietų Valdžia išleido įsta
tymą, kad profsąjungų orga
nizacijos pravestų mokyklų 
vaikučių žiemines atostogas 
linksmai ir įvairiai.

Bus organizuojama vaiku
čiams masiniai mitingai, ku
riuose dalyvaus rašytojai, ar
tistai,, Raudonosios Armijos 
kariai ir Sovietų Sąjungos did
vyriai.

Laike žieminių atostogų vai
kučiam bus rodoma veltui ge
riausi judami paveikslai ir te
atrai. Taipgi bus organizuo
jama ekskursijos pačiūžom ir 
šynelėm. Maskvos vyresni’ 
mokiniai turės ekskursijas į 
kitus Sovietų Sąjungos mies
tus; 300 vaikų važiuos į Le
ningradą. Jie ten apžiūrės 
miestą, muziejus, pakl ausys 
operų, pasižiūrės teatrų ir ap
žiūrės Petropavlovsko tvirto
vę (buvusį kalėjimą, kuriame , 
caro valdžia kankino politi-i 
nius kalinius, šių žodžių rašė- 
jai teko apžiūrėti vietas, kur 
revoliucionierius gyvus pūdė. 
Politinis prasižengėlis, papuo
lęs į minėtą vietą, vargiai iš
eidavo). Į Kijevą važiuosi 
250 vaikučių. Sostinės Mask- ; 
vos jaunuoliai Kijevo bus 6 Į 
dienas. Apžiūrės Ukrainos 
sostinės Kijevo miestą, muzie
jus, aplankys teatrus, susitiks 
su Ukrainos vaikučiais.

Literatūros ir istorijos stu
dentai jaunuoliai važiuos į 
miestą Gorkį. Tonai jiems 
praves prelekcijas temoje: 
“Nuo feodalinės sistemos *iki 
socialistinio miesto Gorkio.”

Šimtas mokinių važiuos į 
Jasnają Polianą ir keli tūks
tančiai mokinių išeis už mies
to su pačiūžomis.

Maskvos muziejuose bus or
ganizuojama specialūs lekci
jos ir prakalbos vaikučiams.

NAUJŲ METŲ EGLAITĖS
Naujų Metų eglaitės bus or

ganizuojama po visą Sovietų 
Sąjungą. Maskvoje, Profsą
jungų Name, rengiama tradi
cinė-eglaitė, kurią aplankys su 
virš 15,000 vaikučių. Ir do
vanos bus duodamos. Taipgi 
po visą Sovietų Sąjungą bus 
rengiama baliai pasitikimui | 
Naujų Metų.

J. Bondžinskaitė.

“Tai greitai sužinosi. Aš juš raginu prie 
draugiškos darbo kompeticijos. Ar jūs su
prantate ?”

“Nesuprantu.”
“Tai greitai suprasi. Mūsų norma yra du 

šimtai nuošimčių. O kokia yra jūsų?”
“Nežinau.”
“Tai sužinosi. O dabar visi rengkimės 

darban!”
Žmonės ėjo miško linkui. Ir greitai pjū

klai išdavė garsią muziką. Pušys krito. 
Pjovėjai dirbo poromis. Pirma pora greitai 
sukaito. Tėvelis Baltromiejus buvo antroj 
poroj. O jo kojos baisiai šalo. Pirma pora 
jau nusimetė žakietus. Baltromiejus buvo 
milžiniškas, storas, raudonu veidu vyras, 
bet jis turėjo pūsti rankas, kad jas sušil
džius. Ir tas traukėsi, kada pirmoji pora 
jau dirbo vienmarškiniai, o antroji atsisėdo 
atsikvėpti. Tada kulokas, kurio vardas bu- 

/ v’o Karas, supykęs priėjo ir pradėjo pjauti 
> su popo buvusiu partneriu.
’-j^Sadovskis pasiliko vienas. Jis išvyniojo 
iškabą, ant jos buvo užrašas: “Mes iška- 
sifne didelį kanalą! Mes tęsime Stalino 
pradėtą darbą!” Jis numetė vėliavą. Ji 
krito purvynan. Ir vagių kolektyvo vadas 
staiga atsistojo prieš Sadovskį.

(Bus daugiau)

New York. — Katalikų ir; 
protestonų religinių orga
nizacijų vadai išvien pa
smerkė nazių žvėriškumus 
prieš žydus Vokietijoj. Sv-| 
kiu užprotestavo ir prieš 
persekiojimus krikščionių.

Ispanijos moterų delegacija sveikina kapitoną Johnson, vairuotoją ameriki
nio laivo, kuris laimingai nugabeno ten maisto ir medikamentų, nupirktų 

amerikieči u aukomis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Moterų Sąryšio 
Antros Konferencijos Protokolas

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Moterų Sąryšio Konferencija 
įvyko gruodžio 11, 1938, Lie
tuvių Salėje, E. Silver St., So. 
Boston, Mass. Konferenciją 
atidarė organizatorė ir Sąry
šio Komiteto pirmininkė drg. 
M. K. Sukackienė.

Sutvarkymui mandatų iš
rinkta komisija: O. Visockie- 
nė, E. Beniulienė, ir C. Jan
kevičienė.

Laike tvarkymo mandatų 
pakviesta drg. K. Petrikienė 
iš Brooklyn, N. Y., pakalbėti. 
Ji puikiai kalbėjo moterų ju
dėjimo klausimu ir akstino su
sirinkusias daugiau drąsos tu
rėti prakalbiauti.

Mandatų komisijos raportas 
išduotas — atstovių dalyvau
ja 35 nuo 17 organizacijų, re
prezentuoja 2,000-3,900 lietu
vių moterų.

Jauna darbuotoja, Miss 
Frances Smith, iš Boston In
ternational Women’s ■ Club, 
kalbėjo apie taiką ir demo
kratiją ir apie jų šaukiamą 
konferenciją.

Išrinktas prezidiumas iš se
kančių draugių: pirm. J. Sti- 
gienė, raštininke A. Markevi
čiūte; rezoliucijų komisijon*: 
M. K. Sukackienė, O. Visoc- 
kienė ir E. Beniulienė.

Perskaitytas dienotvar.kis 
šiai konferencijai ir priimtas.

Raštininkė perskaitė pirmos 
konferencijos protokolą, taipgi 
Sąryšio Komiteto protokolus. 
Visi priimti.

Pikniko raportas perskaity
tas— liko gryno pelno $17.10.

I

Priimtas.
Drg. Sukackienė raportavo 

komiteto darbus nuo kovo 20, 
1938, iki šiandienai, taipgi pa- 
tėmijo, kad kolonijose moterų 
darbai apleisti ir moterų spė
kos nesukoncentruotos, išdėstė, 
kaip galėtum plačiau veikti. Ki
tos komiteto narės, pašauktos 
raportuot, patvirtino Sukackie
nės raportą ir tapo priimtas.

Pašaukta delegatės iš įvairių 
kolonijų, davė visokių įspūdžių 
— vienos aiškino, kad moterys 
apsileidusios, nenori lankyti
mitingų; kitos kalbėjo, kad jų Yorke, 
organizacijos veikimai pelningi, Nutarta 
bet kultūriniai nenusistačiu- prezidentui 
sios; visi raportai patvirtino, šaut nuimti 
kad labai reikalinga turėti mo
terų sąryšį dėl subendrinimo 
moterų veiklos.

Pirmą valandą pertrauka 
pietums.

Antra sesija prasidėjo 1:40 
vai. po piet.

Skaityti pasveikinimai: nuo

nežinomos ypatos su $1 auka 
konferencijai, $1 Ispan. kovoto
jams ; nuo LLD 2 kuopos So. 
Bostono Moterų Skyriaus su 
$2.

Nutarta pasilaikyti pirmais 
planais, kaip tai: tverti kliu- 
bus bile kokiais vardais.

K. Petrikienė, pašaukta, pa
aiškino jos tikrą tikslą buvimo 
šiame posėdyj. Ji aiškino, kad 
pasaulinės parodos laiku bus 
šaukiamas nacionalis moterų 
suvažiavimas, į kurį bus pa
kviesta iš Lietuvos atstovė, pa
geidaujama moteris buvusi at
stove pirmutiniame Lietuvos 
moterų seime 1907 metais; kad 
užmegst ryšius tarp lietuviškų 
ir Amerikoniškų moterų drau
gijų; įtraukt jaunimą, ir įsteigt 
lietuviams seneliams prieglau
dos namus, šitas seimas bus 
Brooklyn, N. Y., ir bus vien 
tik kultūrinis. Yra reikalinga 
iš šios apylinkės vice-pirminin- 
kė ir 5 atstovės sub-komisijon. 
Kvietimas priimtas.

Išrinkta vice-pirmininke 
Anelė Markevičiūtė iš Law
rence,. Mass. Subkomisijon: 
Marė Žilinskienė, Lietuvos Du
kterų ir Sūnų Pašalpinės Drau
gijos, So. Boston; Ona Vove
rienė, Stephen Darius Ladies 
Auxiliary American Legion 
No. 317, So. Boston; Helen Ta
mašauskienė, LLD 7-to Apskr., 
West Roxbury; B. Lazickienė, 
Metodistų žinyčios Ratelio, So.
Boston.

| Nutarta rengti prakalbų 
maršrutas draugei Jonikienei.

Nutarta metinis išvažiavimas 
laikyti Montello, Mass.

Priimta sekančios rezoliuci
jos:

1. Lietuvos klausimu.
2. Užmegst ryšius su Kana

dos, Lietuvos ir Argentinos lie
tuvėmis moterimis.

3. Gauti geresnį kontaktą su 
čia gimusiais lietuviais.

4. Už taiką, prieš karą ir fa
šizmą.

5. Boikotuoti Vokietijos ir 
Japonijos prekes.

6. Užgyrimas nacionalio lie
tuvių moterų suvažiavimo New 

pasiųsti telegramą 
Rooseveltui, pra- 

“Embargo” nuo lo
jai istų Ispanijos.

Nutarta paaukauti $5 nacio
nalio suvažiavimo šaukimui.

Nutarta nusiųst 2 delegates į 
Tarptautinę Moterų Konferen
ciją ; išrinkta M.’ Zavis ir M. 
Švedienė.

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Brooklynietės Aktyviai 
Rems Moterų Seimą
Gruodžio 18-tos popietį, 

“Laisvės” salėj, įvyko LLD 
Centro Moterų Komiteto su
šauktas platus susitrinkimas 
aptart būsimo Amerikos Lie
tuviu Moterų Seimo reikalus. 
Dalyvavo gražus būrelis mo
terų. Taipgi buvo pakviesta 
ir dalyvavo seimo iniciatorių 
sekretorė K. Petrikienė, kuri 
padarė platų pranešimą seimo 
reikalais.

Brooklynietės entuziastiškai 
stoja už tokį seimą ir nepasi
gailės jo šaukimo komitetui 
rankos — gelbstinčios rankos. 
O darbų — ypatingai, kada 
čia įvyks ir tas seimas — bus 
įvalias. Jau šiame susirinki
me padaryta keletas sugestijų, 
kurias komitetas gal paims 
domėn. Pažadėta ir talkos 
jų pravedimui. Ypač bus daug 
darbo sukelt finansus. Tas, 
aišku, bus visos Amerikos lie
tuvių moterų darbas, tačiau 
brooklynietėm, kaipo seimo 
priėmėjom, finansų reiks dau
giausia.

Moterys labai susidomėjusios 
seimo šaukėjų pasirįžimu gaut 
seiman iš Lietuvos moterį, da
lyvavusią pirmajame Lietuvos 
moterų suvažiavime, 1907 m. 
Būtų garbė ir džiaugsmas su
silaukt tokią garbės viešnią, 
kuri dar kruvinojo carizmo 
laikais, moterų, didžiausio at
silikimo ir paniekos laikais, 
jau suprato svarbą moterims 

(Pabaiga)
Turint sausą odą, tai ant nakties, kada 

veidas pilnai nuvalytas, yra gerai aptepti 
kokiu tepalu—creamu bei alyva. Niekad 
nėra verta jieškoti tam tikslui speciališkų 
creamų arba bile tepalų, kurie yra augštai 
rekomenduojami. Už juos tenka brangiai 
užmokėti, o tikrenybėj tokią pat naudą 
neša, kaip ir pigesnės rūšies tepalai.

Vienas gydytojas pasakė, kad protiški 
kosmetikai yra daug svarbesni palaikymui
jaunystės. Jis sako, jog kiekvienas žmogus 
privalo turėt šiokį tokį užsiėmimą, susido
mėti kuom nors, studijuoti, lavintis, bandy
ti užmiršti save, stengtis prašalint tą pra
gaištingą mintį iš galvos, jog jau aš perse- 
nas, jau man yra pervėlu ką nors pradėti, ir 
taip toliau. Be to, Jas pat gydytojas pa
žymi, kad žmonės daug nuošimčių būtų 
laimingesni, jeigu jie užmirštų savo gimta
dienius. Nepaisant, jis sako, kad žmogus 
fiziškai geriausia jaučiasi ir atrodo gerai, 
tačiau tie jo metai jam visuomet mintyje 
stovi ir tankiausiai jį prilaiko nuo didesnio
progreso.

Virš minėtas išsireiškimas pasako daug 
ir daug tiesos. Pavyzdžiui, paimkim kad 
ir mūsų žmones, ypatingai moteris. Už
klausus jų, kodėl neateinate į mūsų organi
zacijų susirinkimus bei parengimus, tuojau 
gauname atsakymą: Na, ką jau čia senas 
žmogus pradės lankyti susirinkimus ir la
vintis; va, jau senatvė, tegul jauni užsi
ima tuom, jau man pervėlu. Aišku, toki 
žmonės šuoliais eina senyn. Tikrenybėj, 
jie patys save stumte stumia į senatvės glė
bį. Tokią sugedusią mintį reikėtų kuogrei- 
čiausia prašalinti iš galvos, nes ji žn.ogų 
laipsniškai nuodija. Nepaisant, kiek žmo
gus turi amžiaus, tačiau jam niekad nėra 
pervėlu siektis, lavintis. Kadangi Šioks 
toks užsiėmimas duoda žmogui užmiršti sa
ve, o tas žmogui eina į sveikatą. •

$ ■

Tiesa, mums tankiai tenka girdėti iš vyrų.

dalyvaut visuomeniškam dar
be ir tą drįso viešai parodyt 
savo dalyvumu pirmame Lie
tuvos moterų suvažiavime.

Brooklynietės mano, kad to
kią viešnią būtinai reikalinga 
gaut, nežiūrint tam tikslui rei
kalingų pastangų ir lėšų. Ir 
dabar tam laikas. Daugelio 
iš tų puikių moterų jaft nebe- 
siranda tarp gyvųjų. Likusiom 
ne jaunatvė. Tad jis pirmasis 
Amerikos lietuvių moterų sei
mas turėtų būti ta proga ame
rikietėm lietuvėm moterim pa
simatyti su tomis garbingomis 
moterimis, išgirst jų žodį.

M—te.

išsireiškimus, būk moteris peržengus ketvir
tą dešimtį metų, jų manymu, — sena, niekai 
iš jos, jinai atgyveno savo laikus ir tt. 
ku, toki tušti, be pamato išsireiškimai 
nesnes moteris dvasiniai puldo.
kartais pradeda mąstyti, gal gi išti 
jie tiesą sako, gal daugiau man niek

• . Į Į < i

lieka veikti, kaip tik lauk,ti mirties.

Aiš- 
silp- 

Kitos net,
kpiu-'
oi ne-

čiau šiek tiek protaujanti moteris turėti
nusijuokti iš tokios senos minties, kuri 
atgyvenus savo laikus.

Ir Lietuvos Moterys 
Veikia Bendrai

“Lietuvos žinių” No. 282 
paduodama sekama žinia:

Vakar Karininkų Ramovės 
salėje “N. V.” redakcija su
rengė labai gražų, moterų ra
šytojų, dainininkių ir muzikių 
vakarą. Tas vakaras buvo

Štai Greitas Veidui “Treatmentas”
Nuvalius veidą su muilu ir vandeniu, 

šildžius vieną šaukštą alyvų aliejaus (oiive 
oil), su vatos šmoteliu aptepti veidą ir kak
tą, jei reikalas, su gerai šilta alyva. Jei 
oda sausa, tad vertėtų alyvą palikti ant (Vei
do apie pusę valandos bei ilgiau. Nuvalyt 
alyvą nuo veido reikia suvilgyti rankšluos
tį šiltame vandenyje, po to seka šaltas van
duo.

Daug moterų pribijo vartot alyvą (c 
oil) ant veido, nes mano, kad joms gali 
dėt augti nereikalingi plaukai ant vt 
To nevertėtų bijoti, kadangi, jei būtų 
kiek tame tiesos, tai vyrams neprisieiti 
jot nuplikimo. Kada plaukai pradeda 
ti ant veido, tad jau čia ne kokio nor. 
palo kaltė, bet, didžiumoje, yra kokia 
netvarka su tam tikromis liaukomis. T 
reikalu vertėtų pasitarti su gydytoju.

surengtas Lietuvos nepriklau
somybės dvidešimtmečio pro
ga, nors rašytojos, lyrikės, be- 
letristės ir muzikės skaitė sa
vo kūrinius, savo eiles, daina
vo ar skambino veikalėlius, 
kurie neturėjo nieko bendro 
su tuo įvykiu. Gražų įspūdį 
darė moterų sudarytasai šio 
vakaro garbės prezidiumas, į 
kurį įėjo tautininkės, katali
kės, liaudininkės ir dar kai
resnės. Moterys mokėjo su- 
v/enyti prie vieno darbo visų 
krypsnių rašytojas ir savo 
darbuotojas, tai itin svarbus 
pasireiškimas, kuris svarbu 
pažymėti, kad ir mūsų politi
kos atžvilgiais. Skaitlingai 
susirinkusi publika tat yra pa
stebėjusi ir nuoširdžiai tokiam 
vienybės pasireiškimui prita
rusi.

šis įdomus vakaras tęsėsi 
apie tris valandas ir paliko 
tam tikros rūšies gražų atmi
nimą. K. M. |

Naujos Anglijos Moterys 
Vertos Gero Kredito

Teko dalyvauti Naujosios Anglijos Mc 
Sąryšio konferencijoj gruodžio 11-tą, S 
Bostone. Delegačių buvo 47, atstovavo 
neklystu) apie 14 organizacijų. Konfen 
jai pirmininkavo M. K. Sukackienė iš A 
cester, Mass. Konferencija buvo gera, t 
ki ir turtinga.

Konferencijoj dalyvavo K. Petrikien 
Brooklyno. Ji buvo pakviesta pasakyti 1 
Žodžius konferencijos delegatėms. Nebai 
siu jos prakalbą čia talpinti, tik paša 
kad jos prakalba patiko visai konferenc 
Ji ragino Moterų Sąryšio "drauges darbu 
ne tik Jungtinėse Valstijose, bet pravesti 
sisiekimą ir su Lietuvos, taipgi ir su 
kitų tautų moterims, neskiriant įsitikiu 
ir politinių ryšių. .

Po konf., moterys turėjo koncertą, ku 
me buvo dainų ir prakalbų. Jas publika 
Įėjo. Po koncertui prasidėjo vakarienė, 
blikos buvo skaitlingai. Pasakyta gerų 1 
kalbų ir sudainuota dainų. Buvo užtenkam 
užkandžių ir gėrimų visiems. Tai turbūt pii 
mas toks parengimas.

V. K., Haverhill, Mass

)
(
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(Tąsa)
Ji, su ašaromis akyse, stengėsi jį perkalbėti. Ona p-• — 1 I 1*1 •»•.•• ♦ . 1 . .

klausimo rūpinimuisi josios vaikais: ji su Mare gale-1 j----v* 1 • “ • ■ • ’ • ’ * ‘
jo tikras sūnus. Ona suteikė jam Antanėlį ir tas ma-į gauti darbą Packingtowne, kaip ir tapti išrinktu Chica-

moka nei žodžio ištarti, taigi, apsisukęs, nuėjo šalin.
- tv Karčiamose jam žmonės paaiškino, ką tas viskas

mirė, bet liko kiti ir juos reikia gelbėti. Ji visai nekelia: reiškia; jie, apgailestaudami, žiūrėjo į jį: vargšas, jis 
klausimo rūpinimuisi josios vaikais: ji su Mare gale-1 gavo vilko bilietą! Ką jis tokio padarė? Dėl Dievo mei- 
siančios kaip nors juos aprūpinti, bet juk liko Antanėlis,• lės, jis galėjo ir pats tą žinoti! Jam dabar taip lengva 
jo tikras sūnus. Ona suteikė jam Antanėlį ir tas ma-įgauti darbą Packingtowne, kaip ir tapti išrinktu Chica- 
zytis buvo vienintelė atmintis, ką jam liko po jos, taigi gos miesto majoru. Kam dar jis laiką eikvoja čia darbo 
jis turįs branginti jį, saugoti jį, parodyti save vyru, jieškodamas? Jie turi jo vardą paslaptiniam sąraše kiek- 
Jis žinojo, ko Ona nuo jo reikalautą, ko ji būtu meldusi vienoje raštinėje, kokia ji nebūtų, maža ar didelė. Iki 
tą valandą, jeigu butų galėjusi prakalbėti. Tai buvo, šio laiko jie turi jo vardą ir kituose miestuose, kaip St. 
baisus dalykas, kad jai prisiėjo numirti tokiu būdu, bet Louise ir New Yorke, Omahoje ir Bostone, Kansas City 
gyvenimas buvo per sunkus ir ji turėjo su šiuo pasauliu ir St. Josephe ir kitur, kur tiktai yra jų urminės sankro- 
persiskirti. Tai yra baisu, kad jie nei palaidoti jos ne- vos. Jis buvo apkaltintas ir pasmerktas be tardymo ir 
gali, kad jis nei dieną negalėsiąs būti namie, ją apgai-^be teisės apeliuoti; skerdyklose jis daugiau jokio darbo 
lestauti. Bet ką padaryti. Likimas juos spaudė, jie ne-j negaus—jis negali gauti net užtvaras išmėžti vietose, ku- 
turėjo namuose nei cento ir vaikai pražus, taigi reikia į rios yra jų priežiūroj. Jis gali bandyt, jeigu jam patinka 
nors kiek pinigų gauti. Ar jis negalįs būti žmogumi taip, kaip ir šimtai kitų bandė, bet veikiai įsitikins, kaip 

kj parodyti savo tvirtumą? Į trumpą laiką1 dalykai stovi. Jam nieko apie tai nepasakos; jis nieko 
jie išsirisią iš to pavojaus ir dabar, kai jau namų nete-j daugiau neišgirs, kaip kad dabar išgirdo, bet laikui at- 
ko, jie galėsią kur kas pigiau, pragyventi, o visiems ėjus, jis pamatys, kad jo nereikalauja. Taip pat jam 
vaikams dirbant, gales su savo išeiti, kad tik jis į niekus, nieko nepagelbės pasiduoti po kita pavarde—jie tyčio- 
nepaviistų. laip Elzbieta kalbėjo jam su tūlu smarku-, mis tam tikslui užlaiko taip vadinamus “tėmytojus” ir 
mu, kaip kai štligėje. Šiame atsitikime jai tas buvo kova Packingtowne jis nepadirbtų nei trijų dienu. Skerdyklų 
už gyvastį, ji nesibijojo, kad Jurgis ims gerti, nes jis savininkams tas labai puikiai apsimoka, jeigu jų vilko 
pinigų netuiėjo, bet ją net papurtė pamąsčius, kad jis bilietas giliuoja, nes tokiu būdu jie labai įbaugina žmo- 
gali pabėgti nuo jų ii leistis kur į platųjį svietą, kaip nes ir užkerta kelia visokioms unijos agitacijoms ir 
Jonas kad padare. ~ •

Onos šaltam kūnui gulint prieš jo akis, jis negalėjo 
ir pamąstyt apleisti savo kūdikį. Taip atsakė jisai, An
tanėlio dėlei jis bandysiąs. Jis pasistengsiąs tą mažytį 
vyrų užauginti — tuojaus eisiąs darbo jieškoti, taip, 
ryto(j, nelauks nei kol Oną palaidos. Jie galį pasitikėti 
juo, jis išlaikysiąs savo žodį, nepaisant kas būtų.

politiniam neužsiganėdinimui.
(Bus daugiau)

ir kitur. Suvažiavimą pasvei
kino Literatūros ^Draugijos 2 
kuopos Moterų Skyrius su $2 
ir d. P. Antanuk su $1.

Viešnia K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N. Y., kuri dalyva
vo suvažiavime ir abiejuose 
parengimuose, pasakė po pui
kią prakalbėlę, ragindama 
moteris organizuotis ir dirbti 
dėl geresnio gyvenimo. Ji sa
kė : moterims neapsimoka sė
dėti virtuvėj, kartojant tą pa
tį darbą kas rytas ir vaka
ras, nuobodauti ir mislyti apie 
senatvę, kuomet pasaulis virte 
verda ir mainosi tai į gerąją, 
tai į blogąją pusę. Čia mūs, 
moterų, pagelba yra labai rei
kalinga, kad išlaikius savo ša
lį laisva ir demokratiška, kad 
pagelbėjus savo sesėms Lietu
voje. Padėki m Ispanijos ir 
Chinijos moterims! Padėkim 
sulaikyti karą, nepirkdamos 
jokių išdirbinių, gamintų už
puolikų šalyse: Italijoj, Vo
kietijoj ir Japonijoj.

Moterys, kurios lavinas ir 
dalyvauja visuomeniniam dar
be, neturi laiko kada pasenti 
ir jos nesensta, sakė K. Pe
trikienė.

K. Petrikienė paliko gilų 
įspūdį Bostono visuomenėj.

negu kada nors pirmiau. Dai
navo A. Baltrus ir A. Rudo- 
kiūtė, jau senai pagarsėjusios 
Bostono apylinkėj dainininkės- 
solistės. Taipgi dainavo wor- 
cesterietė J. Lattimer-Latviū- 
tė, gerai išsilavinus solistė, ir 
B. Ramoškaitė iš Hartford, 
Conn., gražiai pasirodė Bosto
ne. Mūsų mažytė, energinga 
šokikė J. švedaitė mums vi
suomet gražiai pašoka, už tai 
d. P. Žukauskienė jai davė 
raudonų rožių beskę.

Pertraukose K. Petrikienė 
ir A. Markevičiūtė, jauna, 
energinga čia gimusi lietuvai
tė, pasakė po puikią prakal
bėlę. Ji ragino jaunuoles sto
ti į N. A. L. M. Sąryšį, ne
pamiršti tėvų kalbos ir lietu
vybės. A. Markevičiūtė yra 
skaisti žvaigždė tarpe mūsų 
lietuviško jaunimo.

—o—
Bankietas taipgi buvo sėk

mingas, publikos atsilankė 
tiek daug, kad netilpo Pilie
čių Kliubo svetainėj. Bet mū
sų gabios, patyrusios ir ap
sukrios gaspadinės pagamino 
delegatėms pietus ir pilnai 
užganėdino publiką šiame mū
sų didžiajame bankiete.

Bankiete taipgi turėjom pro
gramą: K. Petrikienė pasakė 
prakalbėlę, J. Latviūtė ir vėl 
puikiai sudainavo. Drg. J. t 
Sakalauskas, w o r c esterietis, 
ką tik sugrįžęs iš Ispanijos 
karo lauko, atsišaukė į publi
ką prašydamas pagelbos iš Is
panijos grįžtantiem 
liam, kurie kovojo už daįflSM 
žmonių reikalus, už demplųšh 
tiją, kurių didžiuma 
žeisti ir jiems labai reikalinga 
pagelba. Publika atsiliepė į 
jo prašymą ir aukavo seka
mai :

J. Stančikas $2; po $1: P. 
Antanuk, R. .Zaluba, F. Kior 
žis, K. Petrikienė, J. BuzevL 
čius, J. Usevičius, J. Varnaus- 
kas, J. Meškauskas, Adolph 
Večkys; po 50c: J. Rainar- 
dienė, M. Yecumski, K. Kaz
lauskienė, A. Melkūnienė, G. 
Lekas, Fraimantienė, J. Vit
kauskas, A. Sabulienė, J. Co
lins, Vaškis, O. Visockienė. 
Viso su smulkiais—$27.15.

Prašau atleisti, jeigu kurių 
vardai per klaidą liko nepa
žymėti. Visiems aukotojams, 
varde Ispanijos kovotojų, ta
riu širdingą ačiū.

Kores-tė H. T.

Chicagos Žinios
ilr>taip kitą rytą prieš prašvintant, jis jau buvo 

išėjęs darbo jieškoti, nors jam gėlė ir galvą ir širdį. 
Jis iįuėjo tiesiog pas Durham’o trąšų dirbtuvę pažiūrėti, 
ar Regales atgal į savo vietą įsigauti, vienok bosas 
papurtė galva, kai tiktai jį pamatė—ne, jo vietoj senai 
kitas esąs ir jam visai ten nėra vietos.

“Ar tamsta manai, kad vėliau galės būti?” užklau
sė Jurgis. “Aš galėčiau palaukti.”

“Ne,” atsiliepė tas, “tamstai visai neužsimoka laukti 
eko čia nesulauksi.”
Jurgis stovėjo ir žiūrėjo susimaišęs. “Kas gi yra?” 
sė jis vėl. “Ar aš savo darbo neatlikdavau?”
Tas pažiūrėjo gana šaltai į jį ir atsiliepė: “Nieko

čia : lesulauksi, aš pasakiau.”
Jurgiui pasirodė, kad tas bjaurusis atsitikimas tu- 
prie to prisidėti; taigi ėjo šalin su nuliūdusia šir- 

. Nuėjęs, atsistojo minioj alkanų skurdžių, stovinčių 
ge pas vartus. Nevalgęs, stovėjo tenai porą valandų, 
visą minią policija nuvijo šalin. Jis matė, kad tą 
ą darbo negaus.

—m

klau

Pradėjo Subvių Statybą, Kuri 
Lėšuos $4,000,000

Gruodžio 19 apie 100 dar
bininkų pradėjo tunelį rausti 
prie State ir Chicago avė., kur 
pirmą žemių lopetą išmetė vi
daus reikalų ministeris H. L. 
Ickes ceremonialiai subatoj.

'Chicagoj subvių pravedimas 
bus didelis darbas, lėšuojantis 
$4,000,000. Užims kelis me
tus jį padaryti. Tai pradžia 
Chicagos mieste išbudavoti ge
resnę važiuotės sistemą.

Per 40 metų šio miesto žmo
nės kovojo už subvių pravedi- 
mą. Ačiū žmonių griežtam rei
kalavimui, ačiū vidaus reikalų 
sekretoriui lekes ir majoro pa- 
sirūpinimui, subvių .kasimo 
darbas prasidėjo.

Numato trumpoj ateityj

Gelžkelių darbininkai turė
jo iškabas sveikinimui sugryž- 
tančių. Kitos unijos ir abelnai 
organizacijos turėjo iškabas ir 
pluokštus gelių. Po to, apie 3 
v. po pietų, įvyko masinis mi
tingas kriaučių svetainėje, kur 
dalyvavo 2,500 žmonių. Apart 
kitų, kalbėjo ir Sam Levin, 
kriaučių unijos bendros tary
bos direktorius.

Koncertas
Koncertas nebuvo ilgas, bet 

įvairus, gražus ir interesingas. 
Mūsų garsioji Harmonijos 
Grupė, kurią sudaro A. Ru- 
dokiūtė, J. Rainardienė, M. 
Zavis ir R. Merkeliūtė, vado
vybėje II. Žukauskaitės, atro
dė, kad tyčia taupė gražiau
sias dainas moterų koncertui 
ir *jos gražiausia sudainavo,

Ilgai dirbdamas jarduose, Jurgis su daugeliti k^imo ir ];itokių darbų
susipažinęs; turėjo pažįstamų karčiamninkų, kurie duo
davo bargan išsigerti ir ką nors užkąsti ir senosios 
unijos nariai paskolindavo jam vienas ar kitas dešim
tuką, jeigu reikėdavo. Taigi badu nesibijojo numirti; jis 
gali' jieškoti darbo visą dieną, o ant rytojaus vėl ateiti 
ir stumdytis aplink tas vietas keletą savaičių, taip pat, 

šimtai ir tūkstančiai kitų. Tuo tarpu teta Elzbieta 
elgetauti į Hyde Parko apielinkę, o vaikai parneš 
ion užtektinai, užganėdinimui Anelės ir taip jie už- 
ys gyvybę.
Tiktai pabaigoje savaitės, taip laukiant, klaidžio- 

; aplink prie aštraus vėjo ir besi vaikio j ant iš vienos 
šiamos į kitą, Jurgiui pasitaikė vieta viename Jones’o 
šiųjų skerdyklų skiepe. Praviroms durims esant, jis 
latė praeinantį bosą ir tąjį susistabdė, klausdamas 
oo.
“Ar stumti vežimėlį?” užklausė tas. Jurgis atsakė: 
ip, tamsta!” pirmiau, negu tas spėjo savo žodžius 
♦urnos išleisti.
“Kaip vadiniesi?” klausė bosas.
“Jurgis Rutkus.”
“Jau dirbai jarduose?”
“Taip.”
“Kokiose vietose?”
“Dviejose: Brown’o skerdyklose ir Durham’o trąšų 

rbystėj.”
“Kodėl pametei ten?”
“Pirmu kartu mane nelaimė patiko, o pastaruoju 

au atleistas mėnesiui.”
“Suprantu. Gerai, paimsiu tamstą pabandyti. Ateik 

oj anksti ir pasiklausk pono Thomas.”
Taigi Jurgis su neapsakomu džiaugsmu pasiskubino 

non, pranešti namiškiams, jog jau darbą gavęs. Iš- 
dę tai namiškiai gana linksmai perleido tą vakarą, 
nksti ryte Jurgis buvo vietoje puse valandos pirmiau, 
;u ją atidarė. Neilgai laukus, atėjo bosas ir, pamatęs 
•gj, susiraukė.

“O,” ištarė jis, “aš prižadėjau tamstai darbą, ar 
taip?”
“Taip, tamsta,” atsakė Jurgis.
“Na, gaila man, bet aš padariau klaidą. Aš negaliu 

tinstą priimti.”

padėti apie 6-7 šimtus 
ninku. V

darbi-

10,000 Buvo Stotyje Pasitikti 
Ispanijos Liuosnorius

Gruodžio 18 La Salle stotis 
užsikimšo žmonėmis. Per 10,- 
000 publikos kėlė ovacijas su- 
gryžusiem keturiolikai jau
nuolių iš Ispanijos, kur jie 
apie per du metu kovojo už 
respubliką ir už demokratiją. 
Džiaugėsi minia, pamačiusi iš
lipančius iš traukinio Abraho- 
mo Lincolno Brigados narius: 
Daniel Taylor, negras iš Chi
cagos, Milton Cohen, Jack 
Hartzman, Franklin Cone, 
Easy Goldstein, Bernard Ha
vens, Nick Krist, William
Oderaka, Godfrey Thompson, 
Louis iZivin, Joe Zowodowski, 
E. Palega, John Panciz ir Guy 
Thorpe.

Iš Laisvamanių Veiklos
Lietuvių Laisvamanių Etines 

Kultūros Draugijos 1 kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvy
ko 13 d. gruodžio. Valdyba iš
rinkta beveik ta pati, išskyrus 
raštininką, kuris atsisakė del 
perdaug darbo kitose draugi
jose.

Gauta laiškas iš Lietuvos 
nuo Liet. Laisv. Etinės Kultū
ros Draugijos, kuri pranešė, 
kad pinigus už prenumeratas 
“Laisvoji Mintis” gavusi, už 
ką taria ačiū! Toliau nusi
skundė, kad šiemet minima 
draugija parašiusi laisvos min
ties knygutę ir norėjusi išleis
ti, bet kaip paėmė cenzorius 
peržiūrėti, tai iš po jo rankos 
išėjo tik groblai-griaučiai ir, 
žinoma, taip nupešta pasirodė, 
kad jau nebeverta išleisti, 
nors nuostolių ir labai daug 
padaryta.

Tai taip dedasi' mūsų ne
priklausomoj Lietuvoj.

Gruodžio 11 dieną įvyko 
bendras laisvamanių bankie- 
tas. Jis nusisekė labai pui
kiai. Tuo tikslu mūsų veikė
jai draugai Dambrauskai šeš
tadienį pakvietė visus bankie- 
to darbininkus, kad išduoti ra- 

(Tąsa penktam puslp.)

Laike švenčių kiekvienas turime pagalvoti, ką duosime “Laisvės” 

bazarui. Labai bus reikalinga piniginių dovanų bazarui, nes padaryti 

bazarą turtingu ir įvairiu daiktais, reilfės dapirkti daug daiktų.

Prašome nesivėluoti su dovanomis bazarui, nes iš anksto turime ži

noti, kiek ko gausime. Taipgi prašome tų draugų ir draugių, kurie 

gaminate ką nors naujo ir interesingo tuojau apie tai pranešti.

vieta vadinosi Royal Palace)

Brooklyn, N. Y

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti CLw^ei Ave. 

NEWARK, N. J.

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

iMHHH

Dienraščio “Laisvės”

BAZARAS
Ii* Iii

Didžiausia Proga Pigiai Pirkti lį|
1‘ GERUS DAIKTUS 1

^Laisves” Bazaras Bus Keturias Dienas
Vasario 10, 11, 12 ir 13 February

‘‘Laisvės” patriotai kiekviename mieste privalo 
rūpintis rinkimu bazarui dovanų. Nes "Laisvės” 

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas.Moterų Skyriaus Dalis

Patarta kitą konferenciją lai
kyti vėlesnėmis dienos valando
mis.

Konferencija uždaryta per 
konferencijos pirmininkę, J. 
Stigienę, 3:20 vai. po pietų.

Konf. pirm. J. Stigienė, 
Sekr. A. Markevičiūte.

Naujosios Anglijos Lietu
vių Moterų Sąryšio Antros 

Konferencijos Protokolas

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Nutarta taisykles palikti ko

miteto valdybos rankose.
Klausta naujų sumanymų. 

Patarta draugėm daugiau kal
bėt viešuose susirinkimuose, 
taipgi perskaityti knygą “Ke
lias į Naują Gyvenimą.”

Į komitetą 1939 m. likosi iš
rinktos šios draugas: Pirm. M. 

, v. K. Sukackienė, vice-pirm. J.
Jurgis žiūrėjo į jį, apkvaitęs. “Kas tokio yra?” už- stigienė, raštininke A. Marke- 

klauSČ. sunkiai kvėpuodamas. vičiūtė, iždininke VE. Ceikienė,
“Nieko,” atsakė tas, “tiktai tamstą negaliu priimti.” kasos globėjomis:Jankevi- 
Jis ’taip pat pažiūrėjo šaltai, neprielankiai, kaip ir cienė ir B. Lazickienė, T. Šara

vų fabriko bosas. Jurgis žinojo, kad daugiau neužsi- pienė ir II. Tamašauskienė.

SO. BOSTON, MASS.
Ą .. ....... ..

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Moterų Sąryšio Suvažiavi
mas, Koncertas ir Bankie- 

tas, Atsibuvę Gruodžio 
11, Buvo Sėkmingi

Delegačių suvažiavo daug 
ne tik iš Massachusetts valsti
jos, bet buvo iš Connecticu

Bazaras Bus Laikomas Naujoje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
' (Pirmiau ta

16-18 Manhattan Avė.
(vienas tylokas nuo Broadway)

DIDELE IR PUIKI SVETAINĖ

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarą
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. Nashua, N. H.
Į ------------
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 42 kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą (Kada ?—Red.), 
kuriame dalyvavo geras būrys 
drangų •įę ^raugių. Gal dar pir- 
ma^sykį tiek' daug dalyvavo.

protokolų raštinin
kai nępribuVo, tai kitas drau
gas paskaitė protokolą, kuris 
buvo priimtas. Į kuopą įsirašė 
vienas naujas narys, P. Ezuke- 
vičius.

Iš 7-to Apskričio konferenci
jos išdavė raportą drg. Egeris, 
trumpai perbėgdamas svarbes
nius nuotikius ir apskričio nu
veiktus darbus. Paskui buvo 

' perrinkta valdyba 1939 me
tams. Išrinkta pirmininku J. 
Virbickis, finansų rast. J. Ege
ris, nutarimų užrašymo rašti
ninku tas pats F. Buslavičius, 
iždininke ta pati M. V. — (pa- 
yardė neįskaitoma. — Red.). 
Visai valdybai linkiu gero pa
sisekimo darbuotis labui šios 
organizacijos ir visos darbinin
kų klasės.

Valdybai pavesta matant pro
gą surengti ką nors. Susirinki
mas nutarė rengti šokius gruo
džio 31 d. Tai bus palydėjimas 
senų metų ir pasitikimas nau
jų. Todėl visi vietos lietuviai 
rengkitės dalyvauti. Muzikan
tai bus geri, tai J. Tam u lion i o 
orkestrą. (

Šokiai įvyks 
žinomoj 
Laurier 
St.

jam ir daugeliui mūs padeda 
dienraštis “Laisvė.”

Paliko liūdėsyj žmoną, sū
nų ir dvi podukras. “Laisvės” 
reporteris linki Raslauskų šei
mynai ištvermingai praleisti 
liūdesio dienas ir pasilikti arti
mai susirišus su 
judėjimo reikalais, 
buvo nabašninkas 
Raslauskas. 
tis

Baltimore, Md

visiems gerai 
ir naujai pertaisytoje 

svetainėje, 35 Otterson

Norwood, Mass.
Literatūros Draugijos 9 Kp. 

Viešos Diskusijos
Gruodžio 28 d., 1938, Lie

tuvių Svetainėje, 7 vai. vaka
re, įvyks Literatūros Draugi
jos 9 kuopos viešas susirinki
mas, kuriame bus diskusuoja- 
ma apie literatūrą, o ypatin
gai apie naują knygą “ūka
nos,” drg. R. Mizaros para
šytą, o Literatūros Draugijos 
išleistą. Visi Literatūros Drau
gijos 9 kp. nariai, “Laisvės” 
skaitytojai ir kas tik intere
suojasi literatūra, kviečiami 
susirinkti jr naudingai, švieti- 

. mos naudai, praleisti vakarą.
-Taipgi Literatūros Draugijos 

narių privalumas 
‘ savo draugus bei 
' prisirašyti prie 
Draugijos, kaipo 
lietuvių apšvietos
jos. Užbaigkim šiuos 
su' pasižymėjimu organizacijos 
naudai!

LLD 9 Kp. Org.
—o—

Lietuvių Komunistų Kuopa 
Pradės Lavinimąsi

• Su pradžia naujų 1939-tų 
metų, Lietuvių 
Kuopa pradės
marksizmo. Dėl pradžios kvie
čia t drg. D. M. šolomską iš 
Brooklyn, N. Y., kuris pagel
bės lavinimosi darbą pastatyti 
tinkamai. Tuomi pasinaudo
jant, gal bus galima ir pra
kalbas surengti šių dienų svar
biais visuomeniniais klausi- 

- mais.

pakalbinti 
pažįstamus 
Literatūros 
didžiausios 
organ izaci- 

metus

Komunistų 
lavinimąsi

—O----
, ... Mirė M. Raslauskas 

'Gruodžio 23 d., 1938, pasi
mirė Mikolas Raslauskas, iš
sirgęs apie du metu džiovinin
kų ligoninėj. M. Raslauskas 
buvo katalikas, priklausė prie 
kunigo Kneižio 
Bet 
žiūrėjo
Jis skaitė per daugelį metų 
dienraštį “Laisvę.” Taipgi, 

' kol sveikas buvo, ne sykį au
kojo po dolerį dėl Ispanijos 

prieš fašizmą. Taipgi 
darbininkiškos 

ftalaikvnnii. žodžiu 
buvo
nors

parapijos.
M. R a s 1 a u s k a s 

plačiai į gyvenimą.

^laikymui.
M. Rašiau

n 11 i 11 k as, 
religiniai febebujo tikintis.

M. Raslauskas buvo jau se
nyvas žmogus, a*pie 70 metų, 
bet labai gyvai 
šaulio įvykius ir 
davo teisingai.

sekdavo pa
juos supras- 
Tai suprasti

darbininkų 
kaip kad 

Mikolas 
Jam ramiai ilsė-

šaltoj žemelėj.
“Laisvės’’ Reporteris.

Detroit, Mich.
Pa

Draugo A. Bimbos Prakalbos 
Turinys

Prakalbos, kurių buvo pa
geidauta nuo taip senai, įvy
ko gruodžio 17 d., Lietuvių 
Svetainėje, dėka Lietuvių Ko
munistų Frakcijos.

Nors ir šeštadienio vakaras, 
daug darbų prisieina atlikti, 
bet dalyvių radosi nemažas 
skaičius; mat, buvo žingeidi! 
girdėti vietinį Lyros Chorą 
atidarant programą dvie- 
mis dainelėmis, ir draugo A. 
Bimbos prakalbą, ypatingai 
taip svarbiu klausimu, tai pa- 
dėčia Lietuvos nepriklausomy- 

do-bes. Susirinkusieji didžiai 
mėjosi.

Lietuva juk nesiranda
ant Marso planetos,

kur 
bot

Sudėtinom Spėkom Labiau 
gerinsim ir Praplėsime Savo 

Spaudą

Kiekvieną metą darbo žmo
nių dienraščiai “Vilnis” ir 
“Laisve” surengia “invento
ry”! Sužinoti, kiek lietuvių tai 
darbininkų neskaito savo I paprastai ant mūsų vargšės 
spaudą, kokia priežastis užsi-' žemeles, ir kaipo tokia, turiu- 
likusių 
neturėtų 
“Vilnis” kiekvienoj • darbinin
ko stuboje, išaiškinti, kaip 
svarbu turėti “Laisvę” ir 
“Vilnį” savo namuose, užrašyti 
dienraščius ir išrinkti užsiliku
sias mokestis, šiose “invento- 
rijose” ima dalyvumą šimtai 
darbo žmonių ne dėl to, kad 
pasipelnyt keletą centų, bet dėl 
to, kad surišti darbo žmonių 
kovas už savo reikalus, kurias 
diena iš dienos skelbia šie mū
sų dienraščiai.

Vien iš prenumeratų šie 
dienraščiai negali pasilaikyti. 
Todėl darbininkai rengia iš
važiavimus, piknikus, kad 
sukelti finansų palaikymui 
darbininkų spaudos, žiemos 
sezonu ruošia koncertus, teat
rus ir vakarienes, kas farme- 
riams (ūkininkams) yra nepa
ranku ir net negalima. Todėl 
farmeriai gali prisidėtą su sa
vo produktais prie miesto dar
bininkų, paaukaudami daržo
vių, pieniško ir mėsiško mais
to, kas pagelbėtų apmokėti 

■ dalį iškaščių, ir liktų daugiau 
pelno mūsų dienraščiam.

Detroito D. O. Sąryšis ren
gia didelę ir skanią vakarienę 
“Vilnies” naudai, sausio 22 
10—KORESP 
dieną, Finų svetainėj, 14th ir 
McGrow Str. Todėl Detroito 
apylinkės lietuviai 
(farmeriai), kaip 
Terzai, Būtėnai, 
Nuosėdai, Railai, 
broliai Vaišnai, Jule Buknienė 
ir kiti, produktus galite pasių
sti antrašu J. Baronas, 7747 
Navy Av., Detroit, Mich.

Sudėtinai veikiant, mes ga
lime netik palaikyti savo spau
dą, bet ją pagerinti, padidin
ti ir plačiai praplėsti tarpe 
darbo masių.

Kviečia Rengimo
Komitetas.

prenumeratų, dėlko ti savo valdžią, gaila, fašisti- 
rastis “Laisve” ir i nę, negali būti izoliuota nuo 

taip painios šiandienines' po
litikos.

Prakalbos niekados nebūtų 
prakalbomis, ypatingai draugo 
A. Bimbos, jeigu jose nebūtų 
aiškioje • formoje išdėstyta 
abelnai visa pasaulinė padėtis.

Bet kadangi kiekvienas “sa- 
ir Lietuva 
faktorium

balsas Amerikos lietuviuose 
jų paliuosavimo reikale, au
kos, kurių buvo surinkta $27.- 
14, padengus prakalbų lėšas, 
bus skiriamos tam tikslui. Li
teratūros tame klausime irgi 
parduota.

Draugai ir draugės, kurio 
rėmė ir pridavė savo vardus, 
yra šie: po ■ $1 aukavo Sta
nienė, K. Juraitis, A. Kali
nauskas, J. Jasaitis, K. Miko- 
iaitis, J. Deltuva, K. Ku- 
čiauskas, P. Pivariūnas, A. 
Lopeta, V. Stankevyčia, J. Mi
kalauskas; po 50c, UJ. Ančiu- 
kaitis; po 25c, S. Meškys, J. 
Strauss, I. Balsiūtė, J. Balsys, 
O. Juraitienė, K. Malinauskas, 
K. Stanienė, O. Paužiūtė, A. 
Matukaitė, P. Zinkus, F. Vai
čekauskas, V. Račkauskas, M. 
Klišienė, J. Macijauskas, M. 
Brazienė, J. Deltuva, A. Vit
kus, A. Janavyčia, J. švelnys, 
V. Kučiauskas, O. Paserskie- 

(nė, P. Deltuvienė, O. Raimon- 
tienė, P. Petraitis, S. Povy- 
laitis.

Šalis, kurios teisėmis nau-

dodamiesi susirinkę laisvai 
svarstome ir kitus bėgamus 
reikalus, negali pasilikti mums 
svetima’. Jos politika, kaip 
išlaukine, taip vidujine kiek
vienas susipratęs darbininkas- 
lietuvis privalo susidomėti. 
Plačiau su šiuo klausimu kiek
vienas atsilankęs galėjo susi
pažinti.

Todėl 
m a, kad 
kios bei 
apleidžia 
rinkimus,
taip svarbaus gyvenimo tikslo, 
progreso. Į

Nevėlu dar ši spraga gyve
nime užpildyti. Organizaci
jos gyvuoja.

Prakalbos-mitingai 
j e bus rengiami.

Proletariškai ačiū
Vinco

CHICAGOS ŽINIOS
(Tąsa nuo 4 pusi.)

portus. Pasirodė, kad veikta 
visų nuoširdžiai, užtai ir pa
sekmės gana geros, žinoma, 
jei nuveikti darbai pasirodo 
sėkmingi, tai ir ūpas visų pa-

kilęs. Tai ir Dambrauskai, ma
tydami geras pasekmes, neuž
miršo ir darbininkų pavaišinti.

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

NOTICE
GB11 318

vas prie savo,” tai 
pasiliko svarbiausiu 
šiose prakalbose.

Žinant garbingą

is hereby given that License No. 
lias been issued to the under

signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 63 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

63 Reid

NOTICE
RL1047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on ...
117 Gold St.'

ERICH K0L0WSKY
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

ūkininkai 
kad d r g. 

Daugeliai, 
Savickai,

Baigkime Savo Pradėtą Darbą

Hamtramcko ir Detroito dar
bininkai didele didžiuma bal
su išrinko Daktara Tenero- 
wich į S. V. Kongresą. Kele
tas uzurpatorių, savais sume
timais, nepamatuotai daro už
puolimus, kad neįleisti jį į 
Kongresą. Tas duotų progą 
reakcionieriui įeiti į Kongresą. 
Tik per darbininkų kovą Te- 
nerowich bus priimtas į Kon
gresą. Todėl lietuviai darbi
ninkai, stokite į Lietuvių Ne
partinį Kliubą! Tik organizuo
tai atsieksime savo tikslą.-

šeškupis.

Į Sutartį Prieš Sovietus 
{traukta ir Vengrija

Roma. — Italijos užsie
ninis ministeris, nuvykęs 
“medžiot” į Vengriją su
stiprino Vengrijos ryšius 
su Romos-Berlyno “ašim;” 
ir Vengrija jau prisidė- 
sianti prie Italijos-Vokieti- 
jos - J a p o n i j o s sutarties 
“prieš Komunistų Interna
cionalą” (tai yra prieš So
vietų Sąjungą).

dar kartą pabrėžia- 
tie, kurie dėl vieno- 
kitokios priežasties 
tokius svarbius susi- 
žymiai atsilieka nuo

ir ateity-

visiems!
Duktė.

Telephone: EVergreen 8-1)770

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.

1939 lietų Kalendoriai
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, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

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

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių
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 kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

Lietuvos 
prabočių istoriją, pasididžiuoti 
ir puikiai pasididžiuoti gali
me. Kodėl tas viskas dėjosi 
gana sklandžiai? Atsakymas 
lengva surasti. Kiekvienas 
lietuvis didžiavosi juomi 
esant, ir kiekvienas pasikėsi-1 
nimas sutriuškinti jam tą lais- 
vę-garbę, ar tai iš kruvinų 
kryžiuočių pusės, ar totorių 
bei kitų, gimdė jame nesu
valdomą pasirįžimą kovoti ar 
mirti.

Bet liūdnas, liūdnas paveik
slas matosi šiandien prieš mū
sų akis,..kuomet Lietuvos tau
tos išgamos, ponai A. Smeto
na, Voldemaras ir kiti, kietai 
spausdami garbingų bočių ai
nius, keliaklupsčiauja 
niems fašistams. Bet 
demokratijos gynėjų
pasirįžimas nepasiliks 
triuškinta Kauno, Raseinių ir 
kitų kalėjimų sienose. Kad 
jie šiandien tą žinotų, jogei 
jų vargstančios šeimos nėra 
užmirštamos, kad keliamas

at 117 Gohl St., Brfrough p 
County of Kings, to be cor 
the premises.

james McLaughlin
Brooklyn N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

• LLD 84, kp. rengia šaunų balių 
naujų metų pasilikimui, įvyks šešta
dienį, gruodžio 31 d., Bakanausko 
Svet., 62 Lafayette St. Pradžia 7 v. 
v. Grieš Minaeff Orkestrą, ameriko
niškus ir lietuviškus šokius. Įžanga 
tik 25 centai asmeniui. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti šiame 
puikiame parengime. ( 303-304)

R
IUIWIM WIWIM

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

FRANK. DOMIKAITIS
C

krūvi-
tikros 

dvasia-
su-

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

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

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

paveiks- 
krajaruB 
su ame-

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen. 7-1312

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

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki J.2 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

į

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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

Darbininkui Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

Darbininkų Kalendorius turi daug raštų ir įdomių 
paveikslų. Taipgi visokių informacijų jame rasite. 
Saulės ir mėnulio užtemimas, apie seniausius ir di
džiausius miestus visuose kraštuose, kiek kur gy
ventojų ir tt. «

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir *platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 
kurie ims nemažiau 5 kopijų, duodama po 20c. ko
pija.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BRČOKLYN, N. Y.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

VARPO KEPTUVE
I

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

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

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

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



LAISVE
e

Trečiad., gruodžio *28, 1938

Tūkstančiai Laukė Piety
Prie miestavos prieglaudos— 

Municipal Lodging House — 
Kalėdų dieną stovėjo ilgos ei
lės vyrų, kad gaut tradicinius

GARSINKITE^ "LAISVĖJE”

Clement Vokietaitis

Netinkamos Žinios

409 GRAND STREET

gruo

l mat

Majorui Parašė Dainą

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metij

Brooklyn

RHEA

Atdara Vakarais

Special Rates per WeekŽUVO GAISRE

Tel. Evergreen 7-2875 L-1870

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVETel. Evergreen 7-8886

dabar

i Hi

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

STREET 
N. Y.

Charles ir Harriet Hildreth 
352 11th St., turėjo liūdnas Ka
lėdas. Jo mažytė dukrelė užtro
ško ant burnos- užslydus ant- 
klodams.

OI/OI/ MAN TAIP 
SKAUDA 
PEČIŲ 

MUSKULUS, 
\ KAD NET . 
AlŠSITI ESTI 
u NEGALIU. ,

PAKENTĖK TRUPUT] IKI AS 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN 
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ TO
SU PAIN-EXPEILERIU l
PAMATYSI, KAIP < 3) 
ŪMAI SKAUSMAS ' ' /

PALENGVĖS jį

Managed by

TEITELBAUM

me nėra naujoviškų nuo gaisro 
apsaugos priemonių.

VISIEMS LIETUVIAMS 
KOMUNISTAMS

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
Raštiškos Garantijos

Prasidėjo Studentą 
Konvencija

Mrs. Roosevelt Kalėdų dieną 
aplankė Laura F. Delano Roo
sevelt Foundation — vaikučių 
prieglaudą — ir pati asmeniš
kai išdalino 35 vaikučiam do
vanas, taipgi prižiūrėjo išdavi
mą kalėdinių pietų mažiesiems 
įnamiams.

Vakarėlis Pagerbimui Sugrį 
žusio Vytauto Zablacko

- Streikas baigta Nacionalei 
Darbo Santikių Tarybai pripa
žinus Un. Mine Workers Uni
jos Lokalą 12090 teisėtu dar
bininkių atstovu. Minėtas am
atas įskaitoma chemikalų ir 

Į anglies dirbinių divizijon.

Brooklynietės Surengė 
Smagu Vakarą

Prezidento Žmona Atlankė 
Vaiky Prieglaudą

Didelis sandėlis, puikiausias patrini 
visokių likerių

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

Sun. all day and night

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

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

Aido Choras Padės Į Šalį Savo Darbus, Kad 
Pagerbt Demokratijos Gynėją

168 GRAND
Brooklyn,

Tel. Evergreen 8-7171

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

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

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

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS •

Tai bus Naujų Metų šven
tė, niekas nedirbs. Vakarie
nė bus lygiai 6 vai. vakare, 
p svetainės durys atdaros 5 
vai. Todėl, svečius prašome 
atvykti ir kartu pavakarie
niauti. Turėsime koncertinę 
programą, prakalbų ir kitokių 
pamarginimų. Įžanga veltui, 

širdingai kviečia
Komisija.

Laimėjo Atgal Darbus ir 
Kontraktą

Dvidešimt darbininkių, strei
kavusių arti pusės metų prieš 
A. Sartorius & Co., 80 5th 
Ave., nagam gražylų dirbimo 
firmą, atgavo atgal darbus ir 
sutartį, su pakėlimu algos 
apie $1.50 į savaitę. Streiklau- 
žėm gręsia atleidimas iš dar-

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.

; KALĖDŲ SPECIALAI
14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 dai 

monto akutėm . . . ..............*.................................

Aido Choras šiomis dienomis 
įkaitusiai, mažiausia po porą 
vakarų į savaitę, praktikuoja, 
rengiasi perstatyt operetę “Iš
eivis,” kurią suvaidins sausio 
15, Labor Lyceum.

Energingieji choristai, ku
riais didžiumoje yra jaunimas,) 
taip pat puikiai supranta, ką i 
reiškia pereiti nuo dainų ir 
linksmo, jauno gyvenimo į ka
ro lauką, kur griaudžia kanuo- 
lės ir sprogstančios granatos, i 
kur mirtimi alsuoja apylinkė.1 
Tokią pakaitą gyvenime buvo 
padaręs jaunas choristas Vy
tautas Zablackas, kad pagelbėt 
Ispanijos liaudžiai apsigint nuo 
įsiveržusių Ispanijon Mussoli- 
nio ir Hitlerio armijų. Jis 
toms kovoms pašventė virš pu
santrų metų ir pereitą savaitę 
sugrįžo. Choristai aukštai įver
tina savo jauno draugo žygį,

Ateinantį šeštadienį 
džio 31, laivu Harding, sugrįž
ta iš Ispanijos Albinas Ragaus
kas, Lincolno Brigados narys, j 
kovojęs gynime demokratijos 
nuo" Mussolinio ir Hitlerio fa
šistų Ispanijoj. Drg. Ragauskas 
paeina iš Milwaukee, Wis

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Faithful Mary, kuri buvo 
su Father Divine, 

negrų “dievu,” pir- 
sugrįžo į “dangų,” 

126th St., Harleme.

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

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

Mes patys painiame ir patys pristatome rakandus.

tad, nežiūrint didžiausios savo 
darbymetės, visi, kaip vienas, 
ruošiasi sugrįžusį savo draugą 
Vytautą pasveikinti gražiausio
mis dainomis ir išgirst jo per
gyvenimus ir patyrimus*

Vytautui Zablackui sutiktu- 
1 vių masinis mitingas-prakal- 
' bos įvyks jau rytoj, ketvirta- 
į dienį, gruodžio 29-tą, 8 vai. va- 
jkaro, Brooklyn Central Palace 
[didžiulėj salėj, 16 Manhattan 
j Avė., Brooklyne. Įžanga nemo
kamai.

MIRĖ
John Sawiskis, 45 m., 662 

6th Avė., pirmadienį, Kings 
County ligoninėj, mirė nuo už
sigavimo krintant laiptais.

You will he surprised when you 
New Large. Headquarters. /, *•' v

kalakutienos pietus. Laimei, 
diena pasitaikė šilta, saulėta, 
tad gal ne daugeliui teks plau
čių uždegimu užmokėt už pie
tus. Ten pavalgydinta 7,500 vi
sokiausio amžiaus ir paėjimo 
benamiu.

Julius ir Tillie Witt, 842 
Kelly St., Bronx, Kalėdų naktį 
apsižiūrėjo, kad iš vygės din
gęs jų mažytis .kūdikis. Tėvai 
biedni, gyvena iš WPA darbo, 
tad neatrodė, kad kas nors ga
lėjo kūdikį grobt dėl išpirki
mo. Tačiau susirūpino. Neužil
go policija atnešė kūdikį ir at
sivedė įnamį, kurį policistai pa- 
ifiatę girtutėlį stovint ant kam
po su kūdikiu ir suprato, kad 
kas nors negerai.

Nacionalė Darbo Santikių 
Taryba pereitą savaitę paskel
bė, kad didlapio “New York 
Times” leidėjai prasižengė 
prieš Wagnerio Aktą. Bet pat
sai “Times” ir kita kapitalis
tinė spauda, kuri skelbiasi de
danti visas žinias, “tinkančias 
spaudai,” matomai, naujada- 
lybinės įstaigos nuosprendį 
darbininkų naudai atrado “ne
tinkamu” spausdint, nes nei 
viena eilutė nepasirodė “Ti- 
rnes’e” nei kitame kuriame 
kapitalistiniame laikraštyje.

Darbininkams visuomet ver
ta atsiminti, kad “Laisvė” (lie
tuviškai skaitantiem) ir “Dai
ly Worker” (angliškai skai
tantiem) yra vieninteliai tikrų 
ir sau naudingų žinių šalti-

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

“Laisvės” skaitytojai jau 
sužinojo smagią žinią, kad po 
metų ir pusės kovos Ispanijoj 
parvažiavo draugas Vytautas 
Zablackas, “Laisvės” anglų 
kalboj skyriaus redaktoriaus. 
Ketvirtadienį jis sakys prakal
bas. Bet, kad geriau pasi
kalbėti .apie kovas Ispairijoj, 
pasidžiaugti ir pagerbti su
grįžusį draugą į mūsų eiles, 
tai Lietuvių Komitetas Gelbė
jimui Ispanijos Demokratijos 
rengia vakarėlį-vakarienę pir
madienį, sausio (January) 2 
dieną “Laisvės” svetainėj.

Apart sugrįžusio Vytauto, 
kalbūs Charles Young-Yušas, 
taipgi nesenai iš lojalistų Ispa
nijos sugrįžęs kovotojas, ir J. 
Siurba, LDS Centro sekretorius 
ir narys Lietuvių Komiteto, ku
ris rūpinasi gelbėjimu Ispani
jos demokratijos ir kuris ren
gia šias sutiktuves.

susipykus 
religingų 
madienį 
176 W.
Ir sugrįžo ne bile kaip, bet po 
dešine “dievo” Divine, jo li- 
mozine. Sakoma, • susitaikė, 
tačiau susitaikymo sąlygos vie
šai neskelbiama. Susipykę bu
vo dėl turto ir del kitų mote
rų lindimo į “dangų,”, kuria
me ji pati norėjo būti- vyriau
siu “angelu.”

Mary, po tikru vardu Viola 
Wilson, buvo gerokai apsipy- 
kusi su Father Divine. Jinai 
prieš Divine liudijo teisme, 
ne kartą paskelbė jį nesant 
dievu ir gerokai apibarė. Po 
to ji bandė įsisteigt savo 
“dangų,” bet tas nevyko. Po 
to buvo apsigyvenus Kalifor
nijoj ir iš ten krimstelėdavo 
Father Divine.

T I Vapor Room,
\ i Room, Large
XV Artesian Water, Restaurant, Barber ,

Shop, Sleeping Accomodations. x

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

Iš visų šalies kampų kolegi
jų vidurinių mokyklų stu
dentai suvažiavo į New Yorką 
į Studentui Unijos ketvirtą me
tinę konvenciją. Posėdžiai bū-, 
na Miesto’’Kolegijos centre, 23d 
St,, N. Y.

Studentų delegatų su svečiais 
iškilmingas vakaras suruošta 
antradienį, Hippodrome teatre, 
su majoru LaGuardia ir kitais 
žymiais žmonėmis kalbėtojų są
raše.

Studentų konvencija iškėlė 
obalsį: “padaryt mokyklas de
mokratijos fortais.”

Gruodžio 28-tos vakarą, 
trečiadienį, Pil. Kliubo salėje, 
įvyks visų Brooklyno ir prie
miesčių lietuvių komunistų su
sirinkimas, tad ne tik Lietuvių 
Kuopos, bet ir visos frakcijos 
nariai privalo dalyvauti.

Frakcijos ir Lietuvių 
Kuopos Valdybos.

Sholom Secunda, garsus 
dainų rašėjas, penktadienį 
įteikė majorui LaGuardijai 
original] rankraštį savo naujos 
kompozicijos prie š-naziškos 
dainos, kurioj šaukiama “pa
daryti pasaulį saugiu meilei.”

Inspiraciją dainai jis gavęs 
į iš majoro LaGuardijos radio 
j prakalbos Karo Paliaubų die
ną. Majoras kalbėjo francū- 
ziškai ir jo kalba buvo per
duodama Paryžiun. P-nas Se
cunda ir p-lė Eve Franklin, 
eilių raščja, girdėjo prakalbą 
ir nusprendė tuojau imtis už 
darbo pagamint dainą, ką ir 
padarė. $

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

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

Grižta Kitas Lietuvis c*
Kovotojas

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios 
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. 1., N. Y.

Pirmadienio vakaro 
vai. iškilus gaisrui apatiniuo
se apartmentuose 4 aukštų 
bildingo, 745 Columbus Ave., 

anglų j N. Y., žuvo Mrs. Nora Mc- 
Kiti 8 šeimų 

nariai išnešioti-iššokinėjo pro

Broklyno Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas suruošė 
smagų vąkarą gruodžio 18-tą, 
“Laisvės” salėj. Jame buvo 
šokių, “gėmių” su dovanomis, 
programėlė, vaišių.

'Vakaro prirengime dau
giausia pasidarbavo M. Vali- 
lionienė, taipgi E. Andriuške- 
vičienė, J. Lazauskienė. Va
kare irgi daug dirbo pati d. 
Valilionienė, taipgi dd. M. Mi
kalauskienė, O. Čepulienė, M. 
Purvėnienė, A. Dobilienė, S. 
Kazakevičiūtė, K. Vilktrakiū- 
tė, Zablackas, Dainius, pri- 
gelbstint kai kuriems kitiems.

Programoj pasakė eiles La
zauskaitė ir Stakovaitė. Trum
pai kalbėjo Sasna. Pirminin
kavo Valilionienė. Gaila, At
eities žiedo chorelio narių 
permažai susirinko, negalėjo 
dainuoti, buvusieji mažiukai 
neturėjo progos pasirodyti, ką 
išmoko vaikų mokyklėlėj. O 
tai svarbu.

Vakaro sėkmingumui daug 
padėjo dovanos. D-gė V. ši- 
beika vėl aukojo gražia ran
kų darbo paduškaitę. Tai ne 
lengvai padaroma auka jos 
sąlygose—atliekamu nuo sun
kaus darbo ir šeimos apžiū
rėjimo laiku. O jinai lanko 
ir Kliubo mokyklą. Tai ta pa
ti draugė, kuri veik kas su
sirinkimą Ispanijai atneša 
^pundą tokių dovanų, kurioms 
reikia labai daug pastangų ir 
laiko. Vakarui dovanų dar 
atnešė, O. Urbaitienė, F. Ka
zakevičienė, Valil i o n i e n ė , 
Vilktrakiūtė, Mikalauskienė, 
V. Adeikienė, Dobilienė, • Sas
na, tad Kliubui lengva buvo 
turėti žaismes su dovanomis, 
nes jų pirkt nereikėjo.

Ačiū draugių pasidarbavi
mui, dovanoms, taipgi atsilan
kiusioms, Kliubui liks ir pel
no.

KLIUBO MOKYKLA
Kliubo įsteigtoj mokykloj 

dabar mokina ne 
kalbos-rašybos, bet pagelbsti Inerney, 58 
ir prisirengt pilietybei. Jau 
keliom moterim išpildyta blan-1 langus liepsnoms užkirtus iš 
kos pilietybės popieroms gaut.1 ėjimą iš seno bildingo, kuria 
Visa tai nieko nekainuoja.1 
Pamokos įvyksta pirmadie-1 
niais ir trečiadieniais, nuo 7 
iki 10 vakaro, Room 109, 
Eastern District High School 
name, prie Marcy Ave. ir 
Rodney St., Brooklyne 
rintieji mokintis dar ir 
gali įstoti.

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS 

701 Grand St. Arti Graham Ave

Vlatenšas Simonavičiu
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA




