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Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Nesenai miręs žymusis Ame
rikos kolumnistas Heywood 
Broun mokėdavęs nepaprastai 
greit rašyti. Jis savo kolum- 
ną parašydavęs per* pusę va
landos. Ir galėdavęs rašyti bi
le kur: namie, traukiny bei 
kokiam žmonių sanbūryj. Ki
tų kalbos jam netrukdydavo 
rašyti.

Jo kolumna kasdien būdavo 
žingeidi, — gražiai ir Įdomiai 
parašyta.

Tačiau, būdavo atsitikimų, 
sako artimi mirusiojo drau
gai, kad ir Heywood Broun tu-’ 
rėdavęs kai kada gerokai 
“palaužyti galvą,” kol savo 
kolumna parašydavęs. Tai bū
davo, kuomet jis nesijausdavo 
gerai.

Kitais žodžiais, Heywood 
Broun, kaip ir kiekvienas 
“griešninkas,” buvo žmogus, 
o ne mašina. 

. —o—
Broun buvo augalotas, dik- 

tas vyras. Jis dėvėdavo bran
gius rūbus, tačiau jo eilinė 
niekad ant jo nestovėdavo 
elegantiškai. Visuomet atro
dydavo jis apšepęs, apsileidęs. 
Tūli juokdariai vadindavo jį 
“netaisyta lova.”
Pats Broun savo raštuose sa

ve labai pajuokdavo, išmeti- 
nėdamas pats sau, kad jis 
esąs didelis tinginys ir arti
mas dievaičio Bachuso pase
kėjas. Bet tinginys jis nebū
davo: dirbdavo, veikdavo — 
rašydavo, sakydavo prakalbas, 
dalyvaudavo susirinkimuose, 
ar tai unijistiniais reikalais ai
tai šiaip sau, socialiniais.

Dėl to Brouną visi pažan
gūs žmonės mylėdavo ir gerb- 

^TfaVo. O kai jis numirė—visi 
jo labai gailėjo.

—o—
Aną dieną iš Stockholm© 

buvo spaudoje paskelbta to
kia žinia:

Helsinkio vyriausybė krei
piasi į Švedijos gyventojus, 
prašydama pagalbos Suomijos 
sužeistiems kariams. Nebėra 
kur sužeistųjų patalpinti; 
daugybė jų guli ant nuogų 
lentų, — stoka lovų ligoninė
se, stoka uždangalų, stoka 
jiems visko. . .
, Tą pačią dieną iš Helsinkio 
vienas korespondentas rašo, 
kaip jis aplankęs vieną Hel
sinkio ligoninę. Jis ten ra
dęs keliolika Raudonosios 
Armijos belaisvių, kurie buvę 
sužeisti.

Girdi, tie belaisviai gulėjo 
minkštose, baltose lovose, 
gražiai viskuo aprūpinti...

—o—
Išeina taip: Helsinkio vy

riausybė sužeistus kare šuo-t 
mius, savo šalininkus, guldo 
ant nuogų suolų, be medicinos 
pagalbos, o suimtuosius prie
šus — raudonarmiečius—gul
do minkštosna poniškosna lo- 
vosna!.. .

Sakykit, žmonės, ar gi čia 
nėra bjaurus melas ? !

Panašių melų mes kasdien 
gaunam iš Helsinkio ir Stock
holm© devynias galybes.

‘ Sunku ir beįsivaizduoti, kur 
tie žmonės mano su melais 
nueiti!

—o—
Iš Kauno pranešama, kad 

Lietuvos spauda gražiai pami
nėjo SSSR tautų vado Juozo 
Stalino 60-ties metų amžiaus 
sukaktį.

Tai visai natūralu. Stalinas 
juk visuomet buvo didelis ma
žųjų tautų draugas.

Dar 1911 metais Stalinas 
savo veikale “Marksizmas ir 
Tautinis Klausimas” griežtai 
stovėjo už laisvę Lietuvai ir 
kitiems -carizmo pavargtiems 
kraštams. Tuomet, be kitko, 
jis rašė:

.“Nėra abejonės, kad nei 
' viena iš sričių nesudaro išti

so tautinio vienodumo, nes į
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NAUJAUSIOS ŽINIOSAirių Premjeras Šau
kia Baigt Europos 

Karų ir Taikytis
Dublin, Airija. — Mi

nisters pirmininkas Airijos 
respublikos E. de Valera 
atsišaukė per radio kalėdų 
dienoje, kad Anglija-Fran- 
cija ir Vokietija tuojau ei
tų į taikos derybas. Jis sa
ko, jog dabar galima būtų 
padaryti teisingesnę ir nau
dingesnę taika, negu ka
riaujant iki galo, kada ka
riaujančios šalys išsisems ir 
visiškai suvargs. O jei ka
ras bus tęsiamas iki galo, 
tai bus sukelta tiek neapy
kantos, keršto ir pagiežos

8,000 Karo Lėktuvų 
Anglijai ir Franci- 

jai iš Amerikos
Washington. — Anglija 

ir Francija iki šiol užsisa
kė 4,000 karo lėktuvų iš 
Amerikos, o ateinančiais 
metais, kaip pranešama, 
užsisakys dar kitą tiek.

Anglija ir Francija dabar 
gali per mėnesį pasistatyti 
po 1,500 lėktuvų, bet ame
rikiniai žinovai supranta, 
jog Vokietija pasibudavoja 
daugiau lėktuvų negu An
glija ir Francija sykiu.

Orlaiviu fabrikantai Am
erikoje gali per mėnesį pa
statyti po tūkstantį lėktu
vų.

Anglija pradėjo derybas, 
kur nori už 40 milionų dole
rių užsisakyt greitųjų bom- 
binių lėktuvų iš Amerikos. 
Šie lėktuvai galėsią skristi 
po apie 400 mylių per va
landą. '

Nauji bombiniai nazių 
lėktuvai skrenda iki 379 
mylių per valandą.

LIETUVIS NUŽUDĖ ŽMONĄ 
IR PATS NUSIŽUDĖ

Ludington, Mich. — Lie
tuvis Jonas Slavickas gruo
džio 25 d. savo farmoje arti 
Fountain nužudė savo žmo
ną, rimtai sužeidė savo duk
terį ir pats nusižudė. Jis bu
vo 54 metų amžiau.

Matyt, jis buvo susijau
dinęs dėl to, kad jo žmona 
10 ,dienų pirmiau padavė 
vyriausybei skundą prieš 
savo vyrą. Slavickienė 
skundė jį už tai, kad jis 
grūmojęs jai ir jųdviejų sū
nui Al, 19 metų jaunuoliui.

kiekvieną iš jų yra įterptos 
tautinės mažumos. Tokios yra : 
žydai Lenkijoj, latviai Lietu
voj, rusai Kaukaze, lenkai 
Ukrainoj ir tt. Dėlto yra pa
vojaus, kad tautinės daugu
mos spaus mažumas. Bet tas 
pavojus turi pamato tik to
kiu atveju, jeigu kraštas pa
silieka prie senosios santvar
kos. Duokite kraštui pilną 
demokratizmą — ir pavojus 
nustos bet kokios dirvos.”

ORAS. — Vidutiniai šal
ta.

vienų prieš kitus, jog tei
singa taika tuomet bus ne
įmanoma, — pareiškė Airi
jos premjeras de Valera.

Jis priminė, jog kai ir 
būna užbaigtas didelis ka
ras šioj gadynėj, dar ilgai 
kenčia žmonės vargą ir 
skurdą kaip šalyse pralai
mėtojų, taip ir laimėtojų. 
Premjeras de Valera taip 
pat ragino darbo minias 
kariaujančiose šalyse daryt 
spaudimą savo valdžioms, 
kad jos greitai eitų į taikos 
konferenciją.

Sunaikinta 23 Laivai 
Per Vieną Savaitę

London. — Praeita savai
tę nazių submarinai, minos 
ir lėktuvai sunaikino 14 An
glijos prekinių laivų ir lai- 
vukų, 15,722 tonų įtalpos ir 
8-nis bepusiškų kraštų lai
vus, 10,839 tonų įtalpos. Di
džiausias per tą savaitę su
naikintas Anglijos laivas tai 
“Inverlane,” 9,141 tono įtal
pos.
Nazių Nuostoliai Didesni
Bet kad naziai, užklupti 

Anglijos šarvuotlaivio, nus
kandino savo keleivinį did- 
laivį “Columbus”, 32,000 to
nų, tai Vokietijos prekinis- 
keleiviniš. laivynas per tą 
savaitę nukentėjo daugiau 
nuostolių negu Anglijos ir 
bepusiškų kraštų laivynai, 
imant juos sykiu.

SUDEGĖ LIETUVIŲ SALĖ 
SOUTH BOSTONE

Mums praneša, kad per
eitą savaitę So. Bostone 
sudegė Lietuvių Svetainė, 
kurioje buvo So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Kliubo pa
talpos ir kur įvykdavo mū
sų masiniai mitingai—pra
kalbos. I

Smulkmenų kol kas netu
rime.
Amerika Praleidžia Anglų 

Suimtą Nazių Laivą per 
Panamos Kanalą

Colon, Panama. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
leido anglų jūrininkams 
persivaryt per Panamos 
Kanalą nazių prekinį laivą 
“Duesseldorf”; nepaiso, kad 
Vokietijos konsulas užpro
testavo prieš tą leidimą. 
“Duesseldorfą” suėmė Ang
lijos šarvuotlaivis gruodžio 
15 d. ties Chile.

Helsinki. — Sovietų lėk
tuvai čia mėtė lapelius su 
atsišaukimais naujosios De
mokratinės Suomių Respu
blikos valdžios.

Maskva. — Išsikraustė iš 
Maskvos į Paryžių Zdane- 
kas Fierlinger, buvęs Če- 
choslovakijos atstovas So
vietam.

Sovietų Didžiosios Kanuo- 
lės Veikia Suomijoj

Helsinki, Suomija, gruod. 
26.—Didžiosios Sovietų ka- 
nuolės bombarduoja Suomi
jos miestą Viborgą. šių ka- 
nuolių šoviniai per 25 my
lias pasiekia Viborgą.

(Aišku, jog Sovietų rau
donoji artilerija bombar
duoja ne patį miestą, bet 
jo tvirtoves ir aptvirtintą 
jo prieplauką.)

Viborge jau negalima 
gaut maisto, apart kiek 
duonos ir sviesto.

Šimtai Žmonių Žuvo per 
Kalėdų Šventes

New York. — Per tris 
kalėdines dienas Jungtinėse 
Valstijose žuvo 397 asme
nys automobilių nelaimėse; 
8 nusižudė, 7 buvo nužudyti 
ir dar 90 prarado gyvybę 
per įvairius nelaimingus 
nuotikius.

Vatikanas. — Popiežius 
pasiuntė didelę auką šelpt 
Suomijos katalikus.

RAUDONOJI ARMIJA VĖL ŽYGIUOJA PER 
SUOMIJĄ LINKUI ULEABORGO

Maskva. — Sovietu Rau
donoji Armija vėl grumiasi 
pirmyn per centralinę Suo
mi j ą-Finliandiją linkui Ule- 
aborgo, prieplaukos miesto, 
prie Bothnijos užlajos, kaip 
praneša raudonarmiečių ko
manda. Sovietų kariuome
nė šiame fronte užėmė ap- 
tvirtintas suomių pozicijas 
Suomassalmi srityje, sumu
šė Helsinkio Suomijos ka
reivius ties Jolomantsi ir 
suėmė 35 į nelaisvę.

Sovietų lėktuvai apžval
ginėje priešų orlaivių sto
vyklas, amunicijos sandė
lius ir šiaip svarbius kari
nius punktus ir nušovė že
myn šešis Suomijos lėktu
vus. Sovietai iš savo pusės 
prarado vieną lėktuvą.
KĄ PASAKOJA HELSIN

KIO VALDŽIA
Helsinki, Suomija, gruod. 

26 d.—Senoji Suomijos val
džia pasakoja, būk “šimtai” 
sovietinių lėktuvų bombar
davę Viborgą ir kelis kitus 
Suomijos miestus, bet So-

| Bulgarų Seimą Išrinkti 
Keturi Komunistai

Sofija", Bulgarija. — Ka
lėdiniuose seimo rinkimuo
se tapo išrinkta 4 komunis
tų kandidatai ir 23 valdžios 
rėmėjai. Rinkimai ramiai 
praėjo.

Bucharest, Rumunija. — 
Ignacas Moscickis, buvęs 
Lenkijos prezidentas, išva
žiavo iš Rumunijos į Švei
cariją. Jis kaipo pabėgėlis 
iš Lenkijos nuo vokiečių bu
vo sulaikytas Rumunijoj. 
Bet dabar Rumunijos vald
žia išleido Moscickį, sako
ma, gydytis. '

Nuskandinta Dar Vienas ar 
Du Anglijos Laivai

London, gruod. 26.—Na- 
zių submarinas paskandino 
Anglijos prekinį laivą 
“Stanholme,” 2,473 tonų 
įtalpos. Nežinia ar vokie
čių mina ar submarinas nu
skandino Norvegijos pre
kinį laivą “Lappen,” 500 
tonų įtalpos. Jau nieko ne
girdėt apie Anglijos žibali
nį laivą “Dixcove”, kuris 
per radio šaukėsi pagalbos, 
kada jį vijosi nazių subma
rinas ties Azorų salomis.

Raportas apie Bedarbių 
Badų Clevelande

Cleveland, Ohio. — Per 
pašalpų krizį paskutiniu 
laiku šiame mieste, daugelis 
net ligonių ir kūdikių nega
vo jokio maisto iš valdiškų 
šelpimo įstaigų. Alkis su- 
sirgdino daug bedarbių ir 
pablogino ligas jau sirgu
sių. Taip dabar raportuoja 
Sąjunga Socialių Amerikos 
Darbuotojų, kuri ištyrė 374 
apleistus bedarbius.

vietų lakūnai, girdi, sužei- 
dę tiktai tris žmones Vibor
ge. Helsinkio suomių ko
mandieriai giriasi, būk jų 
lakūnai sunaikinę “dešimt” 
sovietinių lėktuvų, būk cen- 
traliniame fronte suomiai 
“beveik iškapoję” dvi rau
donarmiečių kuopas, ir būk 
jie prasilaužę per Sovietų 
sieną į rytus nuo miestelio 
Lieksa. Suomijos baltagvar
diečių komandieriai taipgi 
pasakoja, būk jie “pažen
gę pirmyn” Karelijos fron
te.

Sovietų lakūnai bombar
davo Suomijos amunicijos 
centrą Tammerfors ir jos 
laivyno stovyklą Abo.

Senoji Suomijos valdžia 
džiaugėsi, kad per dalinai 
užšalusias Bothnijos ir Suo
mijos užlajas sovietinis lai
vynas negalįs sėkmingai 
veikt prieš pakrantines 
Suomijos pozicijas.

Suomių baltagvardiečiai 
tebeskleidžia išmislus apie 
“šimtus, net tūkstančius su
šalusių Suomijoj rusų.”

Stalinas Dėkoja Šalim, 
Sveikinusiom Jį

Maskva. — Juozas Stali
nas pasiuntė padėkos tele
gramas Lietuvai, Chinijai, 
Vokietijai, naujai Demo
kratinei Suomijos Respub
likai ir kitom šalims, kurios 
pasveikino Staliną dienoje 
jo 60 metų amžiaus sukak
ties. Chinijai Stalinas iš
reiškė linkėjimą “visiškai 
sumušt Chinijos priešus.” 
Vokietijos kancleriui Hitle
riui ir užsieniniam ministe- 
riui von Ribbentropui Stali
nas dėkojo už sveikinimus 
ir gerus linkėjimus Sovietų 
šaliai.

Amerikos Gamyba 
Pakilo, bet Tebėra 
12 Milionų Bedarbiu

Washington. — Prasidė-1 
jus Europos karui, gamyba 
pamatinėse pramonėse Am
erikoje pakilo 20 procentų 
aukščiau, kaip pranešė Am-; 
erikos ministeris Hopkins. 
Visoj šalyj kompanijos ir 
žmonės abelnai per pasku
tinius 12 mėnesių gavo apie; 
70 milionų dolerių įplaukų, t 
tai 4 bidonais daugiau ne
gu 1938 metais, sako Hop-j 
kins. Tuo tarpu reikmenų 
kainos pabrango 8 procen- • 
tais, bet, girdi, žmonės da
bar vis tiek daugiau galį 
nusipirkti negu pernai.

Sukilę Airiai Kaliniai 
Padegė Kalėjimą

Belfast, šiaur. Airija. — 
60 airių respublikiečių ka
linių sekmadienį sučiupo 
tris Londonderry kalėjimo 
sargus, užrakino juos- ka
merose, padegė kalėjimą, 
pasistatė barikadas kalėji
mo kieme ir per penkias va
landas kovojo su policija ir 
ugniagesiais. Galų gale, ug
niagesiai smarkiomis gaisri
nėmis vandens srovėmis nu
galėjo kalinius ir užgesino 
gaisrą.

Tą pačią’dieną airiai res- 
publikiečiai-teroristai kėlė 
riaušes ir. demonstracijas 
visoj Šiaurinėj Airijoj; rei
kalavo, kad protestoniška 
Šiaurinė Airija būtų pri
jungta prie katalikiškos Ai
rijos Respublikos. Šiaurinė 
Airija dabar priklauso tie
siog prie Anglijos.

Areštuota apie 40 airių 
riaušininkų.

TYLI KALĖDŲ DIENA 
VAKARŲ KARO FRONTE
Paryžius. — Kalėdų die

na praėjo tyliai vakarų 
fronte. Net žvalgybos lėk
tuvai visai mažai teskraidė. 
Tačiau Anglijos žvalgybi
niai lėktuvai “aplankė” Bre
meno ir Hamburgo prie
plaukas, kur stovi daugelis 
nazių vanden-lėktuvų (hyd- 
roplanų).

Teroristai Pabėgo su Gink
lais ir Amunicija

Dublin. — Airijos Respu
blikos ministeris pirminin
kas Eamon de Valera pa
reiškė, jog Šiaurinės Airi
jos atskyrimas nuo Airijos 
Respublikos yra neteisin
gas dalykas, bet, girdi, šiuo 
tarpu nesą galimybės pri
jungt Šiaurinę Airiją prie 
Airijos Respublikos.

Tapo suimti keturi iš tų 
airių respublikiečių-teroris- 
tų, kurie išpiešė keturis tre
kus ginklų ir amunicijos iš 
valdžios sandėlio; bet kiti 
teroristai nežinia kur pabė
go su tais karo įrankiais.

Fabrikų Gamyba Aukščiau
sia, o Algos žemos

New York. — Dabartiniu 
laiku Amerikos fabrikai ir 
dirbtuvės pagamina dau
giau dirbinių negu kada 
pirmiau, bet bedarbių tebė
ra apie 12 milionų, kaip at
randa Darbo Tyrinėjimų 
Apžvalga (Labor Research 
Survey).

Darbininkų algos šiuo lai
ku tebestovi kur kas že
miau, negu vadinamais ge
rovės metais pirm 1929 m. 
krizio.-

Japonai Skelbia Didelį 
Savo Laimėjimą; Gili
nai To Nepripažįstą
Shanghai. — Japonų ko

manda sako, kad jie staiga 
užklupę ir užėmę du Chi
nijos miestus, Nankwaną ir 
Lungchowa, arti Indo-Chi- 
nos, Francūzų kolonijos. 
Japonai teigia, kad Nan- 
kwane jie užgrobę nuo chi- 
nų 5 milionus gorčių gazor 
lino, 250,000 gorčių kerosi- 
no, 800,000 svarų Švino, 
190,000 svarų vario vielų, 
taip pat kirvių, lopetų ir ki
tų įrankių ir daugius dra
bužių, avalų, šautuvų ir jų 
kulkų. Šie reikmenys buvę 
įgabenti į Chiniją per mi
nimą Francijos koloniją.

CHINAI NEPRIPAŽĮSTA 
JAPONŲ LAIMĖJIMO
Chunking, Chinija.—Chi

na komandieriai iki šiol ne
pripažino, kad japonai už
ėmę Nankwana ir Lungch
owa, arti Indo-Chinos, ir 
pagrobę ten sandėlius chi- 
nu karo reikmenų, c v

BALSAVIMAI BALTIJOS 
RAUDONOJO LAIVYNO
Maskva. — Raudonasis 

Baltijos laivynas sritiniuose 
Sovietų rinkimuose išrinko 
s t a 1 i n i e č ius kandidatus. 
Parskrisdami iš Suomijos, 
sovietiniai .lakūnai taipgi 
dalyvavo balsavimuose Le
ningrade ir Kronštade.

Jūreiviai balsavimus at
žymėjo įvairiais pasilinks
minimais. Ypač smagus bu
vo jūreiviai Sovietų karo 
laivo “Spalių Revoliucija”. 
Jie krėtė juokus, prisimin
dami, kaip Anglijos ir Fran
cuos gazietninkai buvo an
dai paskelbę, būk suomiai 
“nuskandinę” šį sovietinį 
laivą.

KARAS PRIEŠ VOKIETI
JOS ŽMONES

Boston, Mass. — Čia at
vykęs lordas Marley, atsto
vas Anglijos seimo aukštojo 
rūmo, pareiškė, jog Angli
jos ir Francijos valdovai 
veda karą prieš Vokietijos 
žmones.
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Būdingas Stalino Gimtadienio 
Minėjimas

Mes jau buvome rašę, kad gr. 21 d. 
Juozui Stalinui sukako lygiai 60 metų 
amžiaus. Mes žymėjome, jog tasai įvy
kis bus labai plačiai minimas ne tik So
vietuose, bet ir visame pasaulyje.

Panašiai ir buvo. Sovietų Sąjungoj tą 
dieną buvo tikroji šventė. Na, o išlauki
niam pasaulyje tasai įvykis buvo atžy
mėtas dvejopai: vieni Staliną kiek įma
nydami niekino, o kiti—kiek įmanydami 
gerbė. Danijos rašytojo Anderseno-Ne- 
xo žodžiais: “juo žmogus yra turtinges
nis, juo labiau jis Stalino neapkenčia; 
juo žmogus yra biednesnis, tuo labiau jis 
Staliną myli.”

Bet mum čia ne tiek svarbu atžymėti, 
ką apie Staliną rašo tas ar kitas laikraš
tis, ką apie jį sako tas ar kitas asmuo. 
Mums svarbu patiekti skaitytojui tąjį 
būdą, kuriuo Stalino gimtadienis, tapo 
atžymėtas Sovietuose. Tai’ ištiktųjų. lĄbaį. 
būdingas buvo minėjimas.

Pagalvokime: kai didelis valstybės vy
ras arba šiaip tautai nusipelnęs žmogus 
švenčia savo panašias sukaktuves buržu
aziniuose kraštuose, tai visųpirmiausiai 
bandoma jam duoti kiek galint daugiau
siai asmeninių dovanų, čia gi buvo at
bulai.
• Asmeniai Stalinas gavo du ordinus: 
“Lenino Ordiną” ir “Socialistinio Darbo 
Ordiną.”' Lenino Ordinų Sovietuose yra 
gavę jau visa eilė piliečių, kur kas “ma
žesnių” negu Stalinas.

Asmeniai Stalinas kaip gyveno taip 
tebegyvena su savo šeima trijų kamba
rėlių bute. Savo gimtadienį jis praleido 

r kasdieniniam darbe. Net didesnio poki- 
lio, matyt, jam nebuvo suruošta.

Tai kas gi tuo gimtadieniu daugiau
siai pasinaudojo ar pasinaudos?

Sovietų žmonės.
Tik paklausykit: Aukščiausiojo SSSR 

Sovieto Prezidijumas nutarė paskirt mil
žinišką sumą pinigų dovanoms gabiau
siems Sovietų žemės piliečiams, pasižy
mėjusiems moksle, mene, ir išradimuose. 
Iš viso paskelbta 94 metinės (kasmeti
nės) dovanos, kurios dalinasi: 
. 1. 16-ka staliniškų dovanų po 100,000 
rublių ($20,000 amerikoniškais) geriau
siai pasižymėjusiems artistams ir mok
slininkams. Mokslo srityj bus duodama: 
už matematiką, technologiją, biologiją, 
agrikultūrą, chemiją, mediciną, filozofi- 
ją ir įstatymdavystę: mene už muziką, 
tapybą, skulptūrą, architektūrą, teatrą 
ir filmą.

2. 10 dovanų (premijų) bus duodama 
po 100,000 rublių kas metai, 20 dovanų 
po 50,000 rublių kas metai, 30 dovanų po 
25,000 rublių visokiems išradėjams.

3. Labiausiai atsižymėjusiems militari- 
' niam moksle trys dovanos bus duodamos
po 100,000 rublių kas metai, penkios do
vanos po 50,000 rublių, ir 10 dovanų po 
25,000 rublių.

Be to, paskirta universitetų ir institu
tų studentams (iš viso 4 tūkstančiams) 
2,500,000 rublių mėnesinių stipendijų.

Taigi Stalino 60 metų amžiaus sukak
ties proga per daug metų naudosis dau
gybė Sovietų Sąjungos gabiausių pilie
čių, pasižymėjusių moksle ir mene.

Tas viskas, aišku, žymiai prisidės prie 
dar didesnio klestėjimo kultūros Sovietų 
žemėje ir visame pasaulyje.

London. — 50 ar daugiau 
karinių Italijos lėktuvų jau 
veikia Suomijoj prieš Sovie
tus. Daugelį tų lėktuvų vai
ruoja Italijos armijos lakū
nai. ‘ ‘

PIETŲ AFRIKOS valdžia 
taipgi siųs karo lėktuvus 
Helsinkiu S’mmiiai prieš 
Sovietus.
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvoje”.

Kur Komunistų Partija 
Viešai Veikia

Šiomis dienomis Santigo mieste, Čilės 
sostinėje, to krašto Komunistų Partija 
atlaikė savo vienuoliktąjį suvažiavimą. 
Jis buvo viešas, atviras. Viena suvažia
vimo sveikinimo rezoliucijų buvo pasiųs
ta krašto prezidentui, p. Fedrui Aguirre 
Cerda.

Čilės Komunistų Partija veikia viešai, 
nes ten šiuo metu gyvuoja Liaudies 
Fronto vyriausybė. Skaitant žinias apie 
šios partijos suvažiavimą, atrodo lyg ir 
“nenatūralu,” kad Lotynų Amerikoj ga
lėtų gyvuoti plati demokratija, kur vie
šai veiktų komunistinė partija.

Turime atsiminti, kad iš visų Lotynų 
Amerikos, respublikų mums žinomos tik 
trys—Čilė, Kuba ir Meksika—kur viešai 
veikia komunistinės partijos. Gal dar 
viena kita respublika panaši yra, bet mes 
nežinome.

Dauguma Lotynų respublikų yra grie
žtoj kontrolėj Wall gatvės arba Londo
no ponų ir todėl ten demokratijos veikia 
tik iš vardo. Tikrumoj, daugelyj Loty
nų respublikų viešpatauja pusiau fašisti
nės diktatūros.

Taigi labai smagu skaityti žinias apie 
tokį kraštą, kaip Čilė, kur pati liaudis 
bando savo reikalus tvarkyti. Kaip būtų 
gražu, jei visos Lotynų respublikos pa
sektų Čilės pavyzdžiu!

Slaptoji Kova Jūroje

Sovietai apie Ameriką ir Suomiją
“New York Times” gavo specialę kab- 

legramą nuo savo korespondento iš Mas
kvos. Korespondentas praneša, kad So
vietų spauda atvaizdavo “Amerikos im
perialistų meilę prie Suomijos.” Jis dau
giausiai apsistojo ant profesoriaus V. 
Nemcinovo straipsnio, kuris užvardin
tas: “Aukso Retežis nuo Helsingforso 
iki New Yorko.”

Profesorius iškelia aikštėn dar tą, kad 
1918-1920 metais ĄJAb’HkkM imperialistai 

; rėmė Suomijos baltagvardiečius J’ų kovoj 
prieš Suomijos darbo liaudį. Jis rašo, 
kad po to, Amerikos imperialistai vaduo
jantis “žmoniškumo” sumetimais suteikė 
Suomijos valdonams už $8,300,000 gink
lų, jis paduoda sekamą ištrauką iš pro
fesoriaus straipsnio:

“Tokiais tai sumetimais Amerikos val
donai myli ir reiškia savo simpatijas 
Suomijos baltagvardiečiams... Bet jie 
nepaiso Suomijos laisvos ir mylimos dar
bo liaudies, kuri ištiesus ranką prašo 
pagalbos, kad galėtų pasiliuosuoti iš po 
dvidešimts metų pavergimo ir išnaudo
jimo tvarkos.”

Laivai Korsarai, Jų Reikšme 
Jūros Kare ir Kariavimo 

Būdai
Vieną miglotą karo dieną 

anglų kreiseris “Furious” pa
mato išneriantį iš miglos bu
rinį dvistiebį laivą. Kreiseris 
tuoj duoda jam signalą susto
ti. Burlaivis klauso ir pasuka 
tuoj vairą prieš veją. Tačiau, 
kol laivas spėja pasisukti 
prieš vėją, praeina kiek laiko. 
Kreiserio įgulos nariai spėja 
susėsti į valteles, kad aplan
kytų sulaikytąjį burininką, o 
kreiserio kapitonas gėrisi jo 
gražiomis linijomis.

—Taip,—sako kreiserio ka
pitonas savo jaunesniam leite
nantui Fersteriui,—yra dar 
pasaulyje padorūs buriniai lai
vai. Tai ne mūsų suodinos ge
ležinės dėžės, kur padorus 
jūrininkas, senas jūrų vilkas, 
tik savo rankas išsisuodinti 
gali. Aš jums pavydžiu, lei
tenante, kad jūs turėsite pa
daryti burininkui vizitą. Mie
lu noru aš pats pakvėpuočiau 
jo smalos kvapu, kurio jau 
seniai nesu ragavęs. Bet te
gu bus taip, važiuokite, leite
nante.

—Klausau, ser! — nusišypso 
Fersteris. Jis puikiai žino, 
kad burininkai yra senojo ka
pitono silpnybė.

Leitenantas nuplaukia, o se
nis vis dar gėrisi elegantišku 
burininku, kurie karo metu jū
rose buvo reti paukščiai.

Kai anglai atplaukė prie 
burininko, jo išvaizda iš arti 
kiek pakitėjo. Norvegų laivo 
denyje buvo didžiausia ne
tvarka, o laivo viduje toji ne
tvarką buvo dar žymiai dides
nė. Burlaivio kapitohas, ilgas 
norvegas, aiškino anglams, 
kad jie tik vakar pergyvenę 
didžiausią audrą, viskas laive 
apvirtę aukštyn kojomis ir net 
laivo dokumentai sušlapę.

Leitenantas Fersteris užjau
čiamai palinguoja galva. Per
mirkusius dokumentus jis pa

liečia tik pirštų galais, nes 
juose tikrai tik vienas kitas 
žodis beįskaitomas. Jis mie
liau kapitono kajutėje žiūri
nėja sienose iškabinėtus Nor
vegijos vaizdus, nes ir pats 
savo metu yra Norvegijoje 
lankęsis. Bet pareiga lieka pa
reiga. Leitenantas meta žvilg
snį į laivo krovinius. Viskas 
atrodo tvarkoje ir leitenantas 
laivą apleidžia, nei nežinoda
mas, kad visą tą laiką jo gy
vybė kabojo tik kaip ant siū
lelio. Svarbu buvo ne toji ne
tvarka, kuri laive matėsi, bet 
tai, kas už tos netvarkos slėpė
si. Visų pirma, suklastuoti do
kumentai, antra, į denį nulei
džiamos patrankos ir kulkos
vaidžiai, pilnos dėžės granatų 
ir kelios dešimtys gerai ap
ginkluotų vyrų. Tačiau Fers
teris to nežino, kaip nežino 
kreiseryje ir jo kapitonas, ku
ris keliomis gerai nutaikyto
mis salvėmis keliais mėne
siais galėtų sumažinti pavo
jingojo korsaro amžių. Leite
nantas nuplaukia mosuoda
mas skepetaite, vyrai burlai
vyje jam atsako tuo pačiu. 
Pagaliau kreiseris paleidęs 
dūmų debesis plaukia savo 
keliu, o korsaras, atsukęs lai
vą pavėjui, gula į senąjį kur
są.

Taip pasaulinio karo drą
siausias korsaras “Seeadler”, 
grafo Luknero vadovaujamas, 
paspruko nuo anglų kreiserio 
kontrolės, kad vėliau užpultų 
ir paskandintų daugelį sąjun
gininkų laivų. Jiems jau buvo 
per vėlu sprukti, kai “Seead
ler” įjungė savo slaptą moto
rą, kai į denį buvo iškeltos 
patrankos, o laivo stiebe su
plevėsavo Vokietijos kariška 
vėliava. Šis korsaras drąsiai 
puolė sąjungininkų laivus, 
juos sėkmingai skandino ir 
kartu su keliomis povandeni
nėmis valtimis ir vokiečių 
kreiseriu “Emdenu” įrašė ne
užmirštamus puslapius į di

džiojo karo jūrų korsarų Isto
riją-

Didžiojo karo metu vokie
čiai taip sėkmingai kariavo su 
sąjungininkų prekybos laivy
nu, kasdien mažindami jo to
nažą, kad ir dabar pasirin
ko tuos pačius kariavimo bū
dus. Taip plačiai, kaip 1914 
-18 metais, korsarų karas dar 
nėra išsiplėtęs. Kol kas sąjun
gininkų laivus skandina tik 
vieni povandeniniai laivai. 
Bet pirmosios žinios apie kor
sarus pradeda jau ir dabar 
ateiti. Kažkur neužrėpiamuo- 
se vandenynų plotuose klajoja 
du vokiečių kišeniniai šarvuo
čiai “Deutschland” ir “Admi
ral Scheer”, kurie medžioja 
neapsaugotus s ą j u n gininkų 
prekybos laivus. Tačiau iki 
šiol jų grobis nebuvo ypač 
stambus. Sąjungininkai dabar 
jau nuo pat karo pradžios įve
dė laivams konvojo sistemą, 
pagal kurią be karo laivų ap
saugos nei vienas prekybos 
laivas su svarbesniu kroviniu 
negali išplaukti į jūrą. Tai 
mažina korsarų karo pasise
kimą, v

Korsarų karo negalima ly
ginti su povandeninių laivų 
karu. Povandeninis laivas yra 
ginklas,į kurio veikimo radiu
sas yra' žymiai mažesnis, nes 
į jį negalima sukrauti tiek ku
ro ir amunicijos, kiek į didelį 
laivą. Todėl povandeniniai lai
vai veikiai tik tam tikrose jū
ros ribose, iš kurių visuomet 
galėtų grįžti į savo bazes. 
Korsaras su savo baze nėra 
surištas. Jis turi pasitikėti 
pats savo jėgomis ir pats rasti 
būdus savo atsargas papildyti. 
Jis turi skaitytis, kad bendrai 
per blokadą į savo bazę nega
lės grįžti iki pat karo pabai
gos ir jeigu išaikvos kurą, 
amuniciją ir maistą, tai nega
lėdamas jų papildyti' turės 
žūti.

Paprastai korsarai šiaip taip 
išsisuka. Jei jie savo išteklių 
negali papildyti bazėse, jie tai 
padaro jūroje. Korsaras, pirm 
priešo laivą nuskandindamas, 
pirma ištiria, ar jame nėra 
jam reikalingų daiktų. Pa-

Įveikia Šiaurius
Aplinkui Sibirą iš Europos į Aziją So

vietų Sąjunga palaiko vandens susisieki
mą. Virš 20 metų atgal niekas nemanė, 
kad per vasarą galėtų laivas apiplaukti 
aplinkui Sibirą tuo keliu. Pereitą vasarą 
11 Sovietų laivų atliko iš vakarų ir rytų 
kelionę, o ledlaužis “J. Stalin” nuplaukė 
į rytus ir sugrįžo atgal, padarydamas 
virš 12,000 kilometrų.

Jonas Papaninas, viršininkas Šiaurių 
Vandens Kelio, rašo, kad praeitą vasarą 
ten plaukiojo 104 laivai ir jie savo užda
vinį atliko ant 120%. Jiems gelbėjo led
laužiai: “J. Stalin”, “L. Kaganovič”, “Le
nin”, “Ermak”, “Litke”, “Dežnev” “Sad
ko”, “Molygin”, “Murmanec” ir kiti. Jis 
sako, kad Sovietai turi virš 60 radio sto
čių šiaurėje, kad šimtai tūkstančių žmo
nių išmoko^ nugalėti šiaurių gamtą. Tos 
radio stotys ir vandens kelias yra dau
giau šiaurėj, kaip Suomija. Todėl kapi
talistų pasakos, kad “rusai Suomijoj su
šals,” yra juokingos pasakos.

Trečiačl., Gruodžio 27, 1939pp^ 

prastai korsarai persikrauna 
į savo laivus anglis, naftą, 
maistą, amuniciją ir tik po to 
priešo laivą paskandina, pa
tys jo ištekliais tęsdami savo 
kelionę ir medžiodami kitas 
aukas. Bet jeigu priešo eska
dra užtinka korsaro pėdas, tai 
jam perkrauti atsargas jūroje 
jau yra pavojinga, nes kiek
vieną akimirką gali pasirodyti 
baudžiamoji eskadra. Tuomet 
korsarai patenka į keblią pa
dėtį.

Pasaulinio karo metu vokie
čių korsarai dažnai išnaudo
davo savo plaukiojančias ba
zes. Sutartoje vietoje, kur 
nors toli nuo didesnių laivų 
kelių, sutartu laiku atplauk
davo prekybos laivas ir atvež
davo viską, kas korsarui buvo 
reikalinga. Tuomet korsaras 
apsirūpindavo porai mėnesių 
ir vėl pasirodydavo nepri
klausomas nuo kokios nors 
pastovesnės bazės ar kitų lai
vų plėšimo. Bet ir toks aprū
pinimo būdas tik tuomet ga
limas, jei korsaro pėdos dar 
nėra susektos. Tačiau ir da
bartiniame kare slaptos tele
gramos rodo, jog laivai korsa
rai yra aprūpinami transporto 
laivų. Tai prieš kurį laiką bu
vo skelbiama, kad vokiečių 
povandeniniai laivai naktimis 
susitinką su naftos tanklai
viais kažkur netoli Pietų Am
erikos krantų, o taip pat kaž
kur Airijos pakrantėse. Tokiu 
būdu pasaulio jūrose korsarai 
ir povandeniniai laivai turi 
viešumai nežinomų daug slap
tų patarėjų.

Pačiu blogiausiu atveju kor
saras gali įplaukti į kurį nors 
neutralios valstybės uostą ir 
ten tarptautinės teisės numa
tytu terminu per 24 valandas 
papildyti savo kuro atsargas. 
Tačiau korsarai tai vengia. 
Visuose (tostuose yra šnipų, 
kurie tuoj apie "jų atplaukim'ą 
praneša priešingai kariaujan
čiai šaliai. Dar nespėja kor
saras savo kuro atsargos pa
pildyti, o čia pat kur nors ne
toli jūroje jau jo laukia priJ-. 
šo karo laivai. Tokiu atveju 
korsarui belieka arba leisti 
save neutraliame uoste inter
nuoti, ar mėginti prasimušti ir 
baigti savo gyvenimą po at
kaklaus mūšio jūros dugne.

Svarbiausia korsarų gyveni
me yra visuomet būti nemato
mam, visuomet pasirodyti tik 
tose vietose, kur jo niekas ne
laukia, • po sėkmingo užpuoli
mo kuo skubiausiai nešdintis 
iš tos vietos per šimtus kilo
metrų, visuomet budėti nesu
merkus akių ir žinoti, kad pa
galia uvistiek išmuš valanda, 
kada laivas bus arba pagau
tas priešo laivų arba paskan
dintas.

“Laikas”

Daugiau Karo Orlaivių
Franci ja ir vėl užsakė Amerikoj 650 

naujų karo orlaivių. Viso Amerikoj jai 
stato 1,705 karinius orlaivius ir tame 
skaičiuje 665 bombanešius. Anglijai sta
to 1,934 orlaivius, tame skaičiuje 570 
bombanešių. Gamina jiems ir bombas.

Kiekvienas žmogus žino, kad tie orlai
viai gaminami žmonėms žudyti. Kažin, 
kur dingo tas žmoniškumas, apie kurį 
tūli ponai tiek daug mėgsta kalbėti?

“DEMOKRATŲ” FRONTAS C '7

Berlin. -Vokietija nepra
leido kelių desėtkų lėktuvų, 
kuriuos Italija siuntė sena
jai Suomijos valdžiai per 
VuKiutijų. Tm lėktuvai grą
žinami atgal

Suomijos liaudies tironas, 
Mannerheimas, kaip Neronas: 
Krauju ir ugnimi žaidžia, 
Kad išlaikyt savo valdžią... 
Kruvinu kardu jis krato 
Priešakyje “demokratų.”
Už jo pečių stovi frontas 
Šio pasaulio “demokratų”: , 
Jie jam gelbėt pasimoję— 
Ginklus jam teikia-pristato...
Sandler ir Franciškus Franko, 
HbTtv’sas ir Dalądierįus.—''

Bernai finansierių-bankų, 
Gelbsti finų baltgvardierius...
Čemberlain ir “mūsų” Herbis,
Susiraukę galvas krato, 
Nes ir jiems, mat, labai gaila 
Mannerheimo—“demokrato”...

O septintas, iš pat galo, 
“Demokratas” paskutinis, 
Žengia talkon Mannerheimui, 
Tai—Benito Mussolinis...

- Pn B.

Chinai Atkariavo Paotou 
Miestą nuo Japoną; Japo

nai Jau Negali Girtis
Chungking, Chinija. — 

Chinų armija atkariavo Pa
otou miestą nuo Japonų. 
Paotou mieste yra svarbi 
Peiping-Suiyuan geležinke
li stotis.

žymėtina, jog per pasku
tines keturias savaites jau 
ir patys japonai nieko nesa
ko, kad jie būtų ką laimė
ję prieš chinus.

Negana Esą Dabartinių An
glijos ir Francijos Laivą 

Prieš Vokietiją
Paryžius. — Francijos 

valdžia atranda, kad dar ne
užteks dabartinių Francijos 
ir Anglijos karo laivynų 
taip išlaikyt blokadą prieš 
Vokietiją, kad, galų gale, 
badu priverst ją pasiduot 
talkininkam. Todėl Franci
jos valdžia visais garais sta
tydina naujus karo laivus.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj
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“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kV sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
motery šiemet laimės dovaną?

K AiSVfi

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

Kur Darbininkes Primoka 
už Leidimą Dirbti

Geras Maistas
Gelbsti Dantim

Šokėja su Bal
tais Karveliais

Moterys Muziko 
je ir Mene

Sovietuose Moterys Dirba 
“Vyriškus” Darbus

<

Nesenai Lietuvos Darbo Rū
mų leidžiamame laikraštyje 
“Darbas” tūlas Pega plačiai 
apraše restoranuose padavėjų 
(veiterių) sunkias sąlygas. O 
padavėjais, kaip ir čionai, A- 
merikoje, taip ir Lietuvoje di
delėj didžiumoj yra mergai
tės ir moterys. Tarp kitko, 
jis rašo:

“Prieš kiek laiko viena pa
davėja spaudoje šį klausimą 
buvo iškėlusi, bet, matyt, tai 
buvo tik tyruose šaukiančios 
balsas. Ji skundėsi tiek mo< 
raline, tiek materialine pada
vėjų būkle.

“Esą, nors Kauno resto
ranai savo rūšimi ir nevieno
do laipsnio, bet padavėjos vie
nodai traktuojamos. Jos turi 
vieną, daugelio sakomą, gan 
žeminantį vardą “padavėja.” 
Ir tikrai veik^ visi restoranų 
lankytojai į padavėjas žiūri, 
kaip į žemos doros moteris. 
Neseniai vienos kavinės pada
vėja skundėsi, kad tūlas ponas 
ją palydėjęs ir griežtai parei
kalavęs užeiti “į svečius,” 
priešingai, ji tuojau iš tos ka
vinės išlėksianti.

“Na, žinoma, kai ši nėjo 
“svečiuosna,” tai turėjo ka
vinę palikti ir eiti kitur dar
bo jieškotis. Tiesa, yra vie
nas kitas restoranas, kur pa
davėjos laikomos žemesnės 
doros. Taip pat nepaslaptis, 
kad daugumas restoranų šei- 

'mininkių iš padavėų reikalau
ja, kad jos, svečiam pasiūlius, 
kartų gertų. Aišku, kad pa
davėja nenorėdama nustoti 
duonos kąsnio ir atsidurti gat
vėje, turi su šeimininkų rei
kalavimais sutikti. žodžiu, 
padavėjų moralinė s padėtis 
apgailėtina: ji padavėja, jai 
kiekvienas drįsta duoti pasiū
lymų, o tie pasiūlymai nėra 
jau taip kuklūs. Ir tikrai, 
galima drąsiai sakyti, kad 
daugumas “gatvės mergai
čių,” prieš pradėdamos vers
tis šiuo amatu, dirbo restora
ne, kur turėjo išmokti gerti, o 
paskui, žinoma, jau atsirado 
ir kiti doriniai iškrypimai. Dėl 
šito daugiausia kalti restora
nų šeimininkai ir tie vyrai, 
kurie taip mielai padavėjoms 
fundi j a.

“Kaipgi jos laikosi medžia
giniai. Įrašant į ligonių kasą, 
jos traktuojamos kaip gau
nančios 30-40 litų ir maistą. 
Tvarkinga mergaitė, rodos, 
galėtų šiaip taip verstis. De
ja, šios kuklios pajamos daž
nai žymiai mažėja. Pirmiau
sia, pasitaiko nesąžiningų lan
kytojų, kurie, neužmokėję 
pabėga, šiuo atsitikimu šei
mininkai visada reikiamą su
mą atskaito iš padavėjų. Be 
to, patys šeimininkai taip 
pat, kiek galėdami, jas išnau
doja.

“Kad būtų galima patiek
ti konkrečius faktus, mūsų 
bendradarbiai ir Darbo Rūmų 
pareigūnai lankė žemiau iš
vardytus restoranus ir kalbė
josi, ne su vienu, bet su ke
liais, tų restoranų tarnauto
jais. žinoma, tų faktų tikru
mą tvirtino žmonės, kurie 
tarnauja vietose ir jie už juos 
atsako. Ten, kur jų tvirtini
mais buvo suabejota, buvo 
atsiklausta ir pačių savinin- 

' kų.”
Toliau paduodama vardai ir 

sąlygos daugelio restoranų, iš 
kurių trejetą tipiškų čia pa
duodame :

“LOKYS Laisvės ai. resto
ranas, savininkas Sodeika, tu
ri Šešis tarnautojus—5 mergi
nas ir vieną vyrą. Dirbama 
j parą po 18-19 valandų. Pa
davėjai restorano savininkui

tų už sudaužytus Hdus, nors 
indų amortizacijai \ (dapirki- 
mui) mokamas dar atskiras 
mokestis 50 centų dienai. Ne
žiūrint, kad padavėjos kas 
penktą dieną turi eiti dirbti 
už bufeto ir ten būdamos nuo 
11 iki 1 vai. negauna jokių 
nuošimčių, bet vistiek moka 
50 et. duoklę. Jos taip pat 
turi sumokėti už neapmokėtas 
svečių sąskaitas ir ligonių ka
sai mokesčio 2 litus. Padavė
jos sutinka iš savo pusės mo
kėti algą bufetininkei, kad 
joms pačioms nereikėtų ten 
eiti dežuruoti, bet šeimininkas 
nesutinkąs. Pietūs ir vaka
rienė duodama nemokamai iš 
virtuvės liekanų.

“RAMBYNE tarnauja 14 pa
davėjų, 11 mergaičių ir 3 vy
rai. Už teisę tarnauti nieko 
nemoka padavėjai, bet rūb
ininkas moka 200 litų mėne
siui. Iš padavėjų imamas kas
dieninis mokestis 150 et. in
dų amortizacijai, nors sumu
šus indus mokama atskirai. 
Be to, kas savaitė iš visų ima
ma po vieną litą už grindų 
plovimą. Padavėjai negauna 
jokių nuošimčių pietų metu, 
nuo 12 iki 16 vai. Dirbti 
kartais tenka net po 21 va
landą. Padavėjoms patariama 
linksminti ir išsigerti su sve
čiais. Bet uždirbama per mė
nesį tarp 120-160 litų.”

Virš paminėti esą pirmos rū
šies restoranai. Toliau pa
duodama pora vietų su geres
nėmis sąlygomis, bet esą ir 
blogesnių. Ten pat rašoma:

“Daug liūdnesnis vaizdas 
gaunasi aplankius Vytauto 
prospekto RESTORANĄ, 
esantį 34 N. čia dirba 4 pa
davėjos. Jos moka šeiminin
kui po litą dienai ir pačios 
turi plauti grindis, padėti vir
tuvėse ir mokėti už sudaužy
tus indus. Dirba nuo 7 iki 1 
vai. nakties. Dienos uždarbis 
tarp 1.50 ir 30 centų. Tarnau
ja ten, esą, nenorinčios nusi- 
žudvti ar eiti į gatvę išmal
dauti.”

Pasirodo. Lietuva tėvynė 
dar vis tebesanti darbo mo
terims ne “Lietuva močiutė,” 
kain ji apdainuota, bet gana 
rūsti močiaka, kurios piniguo- 
tiems vaikams leidžiama vi
saip išnaudoti podukras-posū- 
nius, kuo tebelaikoma Lietu
vos darbo žmonės. M—te.

MOTERIS “BOSAS”
)

Daugeli atvykusiu iš tūlu 
Europos kraštu vyrų, sako
ma, šiurpu sukrečia mintis, 
kad, apart visų nelaimiu, 
jiems dar prisieiną klausyti 
moterų, taipgi atsakinėt į vai
kų argumentus, vieton įsakius 
jiems nutilti. Mat, čia randa
si motery prižiūrėtoju ir sa- 
vininiku-vedėjų įvairiose įstai
gose, ko daugelyje Europos 
šalių, išskiriant Sovietų Są
jungą, nematyti. Dėlto suau
gusiems mokyklų vedėjai New 
Yorke, aiškinime amerikoniz- 
mo, matę reikalą įterpt ir 
punktą apie atsinešimą į mo
teris ir vaikus.

KAIP GREIT RAŠOTE?

Panelė Grace Phelan turi 
šių metų greičiausios rašėjos 
rekordą, jinai mašinėle parašė 
133 įžodžius per minutę. Tai 
buvo Pasaulio Parodoj perei
tą vasarą. Pabandykite ją 
sukirsti.

kas mėnesį primoka po 30 Ii- nijos laivą.
J.

Daugiausia pasklidusiu fi
ziniu trūkumu mokyklos am
žiaus vaikuose Amerikoj yra 
sugedę dantys. To priežasti
mi, kaip nurodo New Yorko 
Sveikatos Departmentas, nėra 
saldainiai ar kiti cukruoti bei 
cukrų gaminanti valgiai, bet 
bakterijų veikla, nors ir per
dėtas vartojimas saldumynų 
gali turėt neigiamų pusių vai
ko sveikatos atžvilgiu. Nie
kas pilnai dar nežino dantų 
gedimo priežasčių, tačiau ži
noma tiek, kad mineralinės 
druskos ir vitaminai, ypatin
gai C ir D lošia nemažą ro
lę dantų apsaugoj.

Vitamino C daug randama 
apelsinuose (oranges), citri
nose, pamidoruose (toma
toes), žaliose lapuotose daržo
vėse ir daugelyje kitų vaisių 
ir daržovių, jei valgoma žali, 
taipgi žalia žole mintančios 
karvės piene.

Vitamino D daug randama 
žuvų kepenų aliejuje, kiauši
nių tryniuose, svieste, ir vi
same piene tūlais metų sezo
nais, taipgi gaunama švitinan
tis prieš saulę.

Abelnai patariama apie vi
taminus daug nesirūpinti, jei 
mūsų maistas yra įvairuoja
mas, valgome visko. Tačiau, 
jei ir labai daug prisikem- 
šame, bet vienodo kokio mais
to, ir visada to paties, tada 
ir privalgęs žmogus, jo siste
ma gali badauti kokių nors 
vitaminų ar mineralų. Tas 
jau bloga ir suaugusiems, o 
ypatingai žalinga vaikams, 
kurių organizmas reikalauja 
ne tik pasilaikyti, bet taip 
pat augti ir stiprėti, vystytis.

Reiškia, ne veltui vaikai 
smalsiai žiūri į kiekvieną per- 
mainą-naujovę maiste. Jų 
sveikas, naturalis apetitas 
prašyte prašo visko, kad vai
kas galėtų normaliai augti.

Rosita Royce, kuri šoka 
mažai kuo kitu prisidengus 
apart baltų karvelių, sako, 
kad nelaimingas likimas pa
stūmėjęs ją į dabartinę įžymy
bę ir turtą, kurį ji pasiekus 
savo nepaprastais šokiais. Ne
kartą ji yra uždirbus po $2,- 
000 per savaitę su savo pro
gramomis.

šokt jai prisakęs gydytojas 
kaipo vienatinę mankštą dėl 
tam tikrų širdies silpnybių. 
Pradėjus nuo 3 metų amžiaus, 
šokius ji pamilo. Sulaukus 16 
metų jau buvus gera šokėja 
(toe dancer), bet nusilaužus 
kojos pirštą ir turėjus tos rū
šies šokį apleist. Tada ji pa
linkus prie ispaniškų šokių ir 
nuo to gavus vardą Rosita, ją 
visi laikę ispane. Vėliau, šo
kant Earl Carrol “Vanities” 
šokėjų grupėj jis ją prikal
binęs šokt pusnuoge, šokio su 
karveliais mintį ji įgijus Eu
ropoj.

Ji dabar turinti apie šimtą 
karvelių. Jų amžius esąs 
maždaug 5 metai, o išmokini- 
mas imąs metus laiko. Jie, 
kaip ir žmonės, turį panašių 
kaprizų, nenorį pasiduot, bet 
kartą supratę, kad jie ruošia
ma karjerai, užsispyrusiai sie
kią jos.

Vakaras pašvęstas moterų 
kompozitorių kūriniams, išpil
domiems per moteris artistes 
įvyks šį vakarą, gruodžio 27- 
tą, Master Instituto Little 
Theare, 310 Riverside Drive 
(prie 103rd St.) New Yorke.

Garbės viešnia bus ponia 
Olga Samaroff - Stokowski. 
Programoj Mrs. II. A. Beach, 
Nadia Boulanger, Mary Howe, 
Rebecca Clarke, Mabel Wood 
Hill, Marion Bauer, Milna 
Marma ir Mary Lucas kompo
zicijos. Jas pildys Alice Huf- 
stader, Anna Haarva, Marga
ret Werle, Lucille Vogi, Ruth 
Kemper, Joan Peebles, Jean
ette Shearer, Lois Wann, 
Berthe Vanderberg ir kitos.

Vakarą rengia WPA Muzi
kos Divizija bendrai su River
side Muziejumi. Visiems ir 
ypatingai moterims šis kon
certas įdomu išgirsti. Įžanga 
nemokama.

Laikraštis “Pravda” straips
nyje “Sovietų moters iniciaty
va” aptaria moterų darbo 
pramonėje ir kitose gamybos 
šakose klausima. . Dabar So
vietų Sąjungoje reiškiasi aiš
ki tendencija daugiau mote
rų įtraukti į. įvairių pramo
nės šakų darbus. Ten moterys 
rengiamos ir jau dirba tokius 
darbus, kurie ligšiol buvo lai
komi grynai vyrų darbais.

Sovietų pramonėje dirba 
jau gana didelis moterų dar
bininkių skaičius. Daug mote
rų dirba transporte. Pavyz
džiui, yra moterų garvežių 
mašinistų. Gi specialiuose ge
ležinkeliečių kursuose moko
si 23,000 moterų, kurios vė
liau užims įvairias vietas ge
ležinkeliuose. Bet tai dar ne
viskas. Artimiausiu laiku į

geležinkelių tarnybą norima 
įtraukti dar apie 100,000 mo
terų.

Vis daugiau moterų prade
da dirbti ir sunkiojoje pramo
nėje. Metalurgijos pramonėje 
galima rasti kvalifikuotų dar-, 
bininkių, dirbančių labai at
sakingą darbą, kuris reikalau
ja didelio patyrimo. Skver
biasi moterys ir Į anglies ka
syklas. šiuo metu Donbase 
specialiuose kursuose anglies 
kasyklų darbams rengiasi 60 
moterų. Tam tikras moterų 
skaičius kasyklose jau dirba.

Tokiu būdu, rašo “Pravda,” 
moterų vaidmuo ūkiniame 
krašto gyvenime darosi vis 
žymesnis. Moterų darbininkių 
ir tarnautojų skaičius patri
gubėjo ir dabar jau siekia 9 
milijonų. Ateityje šis skaičius 
dar-padidėsiąs. “D.”

Minersville, Pa.

London. — Nazių minos 
paskandino vieną Italijos, 
vieną Švedijos ir vieną Da-

Gruodžio 6 d. įvyko susi
rinkimas Moterų Apšvietos 
Kliubo. Susirinkimą galima 
pavadinti vykusiu ir gyvu, nes 
tapo pravesta ir gana svarbių 
nutarimų.

Komisijos raportas liko iš
duotas iš parengto pokilio 
paminėjimui 50 metų sukak
ties pragyvenus šioj šalyj d. 
J. Ramanausko. Komisija 
pranešė, kad nuo parengimo 
liko .pelno $32.88. Tad nu
tarta $16.44 aukauti LKP 
kuopai, ir $5.00 Lietuvos sos
tinės Vilniaus gyventojams 
sušelpti. Aukas nutarta pa
siųsti per “Laisvę” generaliam 
konsului p. J. Budriui per
duoti.

Tapo perrinkta naujai kliu
bo valdyba. Visos valdybos 
narės pasiliko ant vietos, iš
skyrus organizatorę, išrinkta 
nauja, nes senoji jau keletas 
mėnesių kaip nesilanko į su
sirinkimus.

Buvo skleidžiamos mintys, 
kad likviduoti kliuba, būk v y 
permažai narių ir nėra kam 
aktyviai veikti. Bet pasirodė; 
kad tokis pla*navimas neturi 
pagrindo. Kadangi Moterų 
Apšvietos Kliubas gana daug 
ką svarbaus nuveikęs ir gali 
nuveikti, tik reikia mest į ša
lį pesimizmą, o turėt viltį ge
riems tikslams. Tiesa, kliu
bas nėra skaitlingas- narėmis, 
taip pat yra narių apsenusių, 
tai kokiam parengimui prisi
eina ir sunkiai padirbėti, nes 
vis tos pačios turi stot prie 
darbo. Bet prie gerų norų ir 
geram sutikime dirbant ben
drai, būtų galima kliubą iš-

Nesenai New Yorke mirė 
Mrs. Fanny Hatton, 70 m., pa
staraisiais 25-kiais metais ben
drai su vyru parašius apie po
rą desėtkų veikalų scenai.

Penkiolikos Metų 
Mokytoja

Smagu yra žiemos rytą bū
ti didmiesčio gatvėje ir tėmyti 
iš visų namų ir bakūžių vai
kučius su pundeliais knygų 
einant mokyklosna. Ten jie 
pasisems sau technikos ir vi
sokiausių žinių. Taip ir ri
kiuojasi prieš akis naujas, 
gražesnis gyvenimas, kokį tie 

i lavinti ateities piliečiai galės 
tverti. Ir kažkaip gailiai su- 
žnybia širdį prisiminimas, kad 
savoji vaikystė praėjo su auš
ra genant ūkininko galvijus 
rudens ir pavasario rytais, o 
žiemą padedant kulti, sku
tant bulves, trinant šeivas ir 
verpiant pakulas, mezgant ir 
lopant kojines ir pirštines, lo
pant skalbinius ir prie kitų 
namų ruošos ir šeimos dengi
mo darbų, ne mokykloj.

Ramu pasidaro ant širdies, 
kada pamąstai, jog Amerikos 
liaudies vaikai, jei ir ne iki 
sočiai, visgi gauna mokslo.

Tačiau apgailėtina, kad ir 
mūsų didžioji ir turtingiausia 
šiuo tarpu pasaulyje šalis ne 
visus aprūpina galimybėmis 
lankyti mokyklą, bent pradi
nę.

Nesenai Butler Apskrityje, 
Missouri valstijoj, buvo iškel
ta padėtis žemdirbių kampi
ninkų kempėj, .kurioj vaikus 
mokina 15-kos metų mergaitė 
Katie May Robinson ir kiti 
toki pat vaikai. Kempėj, kur 
randasi 90 vien negrų vaikų, 
nėra kaip reikiant įrengtos 
mokyklos, “nėra pinigų” mo
kytojams samdyti, tad dides
nieji vaikai, kurie jau gali nu
važiuoti Poplar Bluff viduri- 
nėn mokyklon, esančion už 15 
mylių, sugrįžę, mokina po 
grupę mažiukų, kaip jie iš
mano.

auklėt skaitlingesnį ir tuomet 
visas darbas kliubo pagerėtų.

Aukų svarbiems reikalams 
negalėjom stambių skirti, nes 
iždas nėra turtingas, o čia ar
tinasi dienraščių bazarai ir 
kitoki svarbūs reikalai, kur 
būtinai reikės aukomis pa
remti, tai turim, taupyt.

Kliubo Nar&

Kartą apskričio tėvų komi- 
teas nuėjo pas vieną iš trijų 
mokyklos tarybos narių, poną 
McManus, pasitarti apie vai
kų švietimą. Jis pasakęs:

“Aš tikiu į švietimą, nors 
pats nepasiekiau toliau 5-tos 
klasės.”

“Bet kur siųsti vaikus?” 
klausė komitetas.

“Manau, balti vaikai gali 
pasigauti mokyklos busą kas 
rytas.”

“O kaip su kempės negrais 
vaikais?” toliau įdomavo at
silankiusieji.

“Aš tikiu, kad jie turėtų 
būti mokinami, kaip ir balti 
vaikai. Aš manau, gal seka
mais metais reikėtų statyti 
jiems mokyklą. Bet jūs ge
riau apie tai pasiklauskit po
no Aldrich, apskričio viršinin
ko.”

Keliauja komitetas pas po
ną Aldrich. “Siųskite vaikus 
baltųjų mokyklon, niekas 
jums neuždraus,” sakė Aid- 
rich. Bet kaip paklausta apie 
negrukus vaikus, jisai pasakė 
nieko negalįs gelbėti.

Ir taip būrelis baltų vaikų 
kas rytas dulkėtu, x purvinu 
keliu trempia po dvi mylias 
iki buso ir 13-ką mylių tran
kosi busu, o 90 kempės negrų 
vaikų pasilieka kempėj ir 
mokinasi, kaip jie geriausia 
gali. Kambaryje, kurį jie 
vadina mokykla, visas knygy
nas susideda iš vienos palai
dais lapais knygos.

Beje, kempėje randasi 
Blanche Fisher, 16-kos metų 
balta mergaitė, kuri nebelan
ko mokyklos jau nuo 12-kos 
metų, kad auklėt našlaitį bro
liuką ir gamint valgį šeimynai 
motinai mirus. Jinai pasisiū
lė mažesnius, taipgi ir dides
nius už save negrukus, kurie 
visai neturėjo progos lankyt 
mokyklos, mokinti to, ko ji 
pati moka. Bet toj valstijoj 
randasi įstatymas, kuris drau
džia baltiems mokint negrų 
vaikus. Ir kiek čionai dieno
mis eina mokslas, tai jis at
liekamas veik panašioje at-

Kas Žudo Mergaites Svajonę ir 
Žilagalves Seneles Viltį?

“Be to,” sakė artistė, “aš at
sisakau tas didžias moteris lai
kyt sandėlyje. Aš jas visas ge
riau sunaikinsiu. ”

Ji turėjo apie $100,000 ver
tės statulų puikių kovotojų, is-

Kiekviena mergaitė, suėjus į 
metus, nori būti mylima ir pati 
kada nors įsimyli. Vienok, ar 
visoms joms užtikrinta logiška, 
naturalė išvada—vedybos ir 
namai, šeima ir išteklius jai au
klėti. Anaiptol. Daugelio mer
gaičių dar nuo kūdikystės sva
jota laimė, jog ji kada nors tu
rės savo tikrai kalbančią, gla
monėjančią lėlę—kūdikį gal 
niekada neišsipildys, o jei ir iš
sipildys, tai ją pačią paskan
dins dar didesniame skurde, 
kurio ji gana prisigyveno bied- 
no darbininko, farmerio ar be
darbio tėvo bakūžėje.

Panašūs įvykiai, kaip vald
žios daleistoji alkio padėtis Cle- 
velande, kur desėtkai tūkstan
čių darbo šeimų pasmerkta ne
darbui ir badavimui, sudaužo į 
šipulius ne vienos mergaitės 
svajonę, vieton laimės džiaugs
mo ją supurto baimė anos al
kanos motinos padėties, nuo ku
rios nei viena nesaugi.

Arba štai prieš keletą savai
čių įvykęs nuotikis su ponia 
Adelaide Johnson. Puiki skulp
torė, visą gyvenimą praleidus 
iškaldinėdama moterų judėjimo 
žymiųjų vadovių statulas, bius
tus. Vienas jų garsiosios Susan 
B. Anthony biustas, gavo jai 
aukštosios skulptorės pripaži
nimą. Biustas dabar randasi 
Metropolitan Muziejuje, New 
Yorke. Grupės kitų žymių mote
rų statula randasi šalies kapito- 
liuje. Bet tas pats kapitelius 
“nebeturi, nebeišgali” vietos ki
tiems jos kūriniams patalpinti 
neigi jos senai galvai priglaus
ti. šerifas atėjo ją iškraustyti 
iš namų, Washingtone, nes ji
nai jau prasiskolinus $1,000 
taksais ir nuošimčiais už savo 
namelį-studiją; uždaryta ga- 
sas, elektra.

Artistė, kuri kadaise su meile 
šluostinėjo mažiausią dulkelę 
nuo akmeninių, bet taip reikš
mingų moterų veidų, dabar at
sinešė didelį kūjį ir ėmė daužyt 
statulas. Paklausta, dėlko ji tai 
daro, ponia Johnson paaiškino, 
kad už padėjimą saugot tas 
brangias statulas sankrovinin- 
kai daug lupa—paskiausia jos 
bila buvus $4,400.
mosferoje, kaip kad būdavo 
lietuviškoji mokykla prie ra
telio : nėra svetimų — vaikai 
studentai, bet kai tik pasiro
dė nepažįstamas — vaikai 
slapstosi po palėpes arba dir
ba atsineštą darbą, nes pa
vergtų žmonių vaikams įsta
tymai privalomi, nors tų įsta
tymų pagelba milionai būsimų 
piliečių paliekama tamsoj, 
pastumiami bemokslių liki
mui. - -- Alisa.

toriškai pasukusių mūsų gyve
nimą lengvesniu, šviesesniu ke
liu, bet jos buvo paprastos dar
bo ar abelnai liaudies genijai, 

ne kokios karalienės, tad po
nams jų statulos neįdomu, dar
bo žmonės pinigų neturi, o val
džia meno ir menininkų neglo- 
boja. •"—

Ir bent tuzinas jau sudaužy
tų ar apžalotų statulų karčiai . 
liudija apie mūsų sistemos ne
pajėgumą įvertinti grožę, ide
alą ir to visko tvėrėją—žmogų. 
Nors jis būtų sukūręs auksu ne- 
atsveriamą kultūrą, tačiau kaip 
greit jis paliauja žėręs auksą 
delmonan šios sistemos viešpa
čiams, taip greit jis gyvas iš
metama gatvėn.

Vienok tie žmonės, pamynę 
meną ir žmogų savo šalyje, drį
sta bažytis, būk jų širdys tirps--v 
tančios, kaip vaškas, iš priejauyi 
tos “baisių raudonųjų” laisvi
namiems nuo baltagvardiečių 
suomiams.

Salina.

Šeimininkėms
šventėmis, ypatingai sutikt 

Naujus Metus ruošiamose šei
myniškose puotose jieškoma 
būdų paįvairint valgius. Kad 
ir tos pat rūšies paukštis, bet 
skirtingai prikimštas, jau duo
da naujovišką skonį. Kam pa
tinka daržovių skonis < prie 
paukštienos, tam duos gerą 
pakaitą sekamas kemšalas, 
kuriam receptą imame iš knyl 
gos “Virėja,” gaunamos 4(1 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. yl

Paukštienai Kemšalas su T 
Daržovėmis ’

3 puodukus senos, į ketur
kampius šmotelius supjaustyJ 
tos duonos, \

Pusę puoduko maišytų, ka
potų riešutų,

1 mažą bonkutę prikimštų 
alyvų,

Pusę puoduko karštos viš
tienos sriubos,

2 šaukštus smulkiai su
pjaustyto svogūno,

Pusę puoduko smulkiai su
pjaustytų salierų,

1 puoduką smulkiai suka
potų grybų,

Ketvirtadalį puoduko svies
to,

Druskos, paprikos, ir kito
kių prieskonių.

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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LLD Reikalai

(Tąsa)

“Rugsėjo 2 dieną 5 valandą 30 minu
čių, t. y. vos 24 valandoms nuo vokiečių 
—lenkų karo pradžios praėjus, trečias iš 
eilės vokiškų lėktuvų užpuolimas prikėlė 
Varšavą iš saldaus rytinio miego. Už
puolimas buvo smarkus ir didelis...

Antrą karo dieną, kuomet Varsa va 
jau visiškai buvo įsitraukusi į karą, vi
sur galima buvo pastebėti nusivylimą są
jungininkais.

—Ko laukia Londonas ir Paryžius? 
Kodėl Anglijos ir Franci jos vyriausybės 
neskuba mums su pagalba, kaip tai nu
mato savitarpės pagalbos sutartys, bet 
siuntinėja Berlynui kažkokius paklausi
mus ir ultimatumus?...

“Bejieškant atsakymo į tuos ir tam pa
našius klausimus, teko stebėti ne tik sei
mo ir senato kuluaruose, bet taip pat ii’ 
gatvę, kavines, kinus, redakcijas ir pa
našiai. Visų varšaviečių akyse, nežiūrint 
kokiam gyventojų luomui jie priklausė, 
matėsi didžiausias nusivylimas Anglija 
ir Franci j a. O politiniuose sluoksniuose 
buvo reiškiama didžiausia baimė, kad 
Vokietijai nepavyktų lokalizuoti vokie
čių-lenkų karą, ar bent užtęsti Anglijos 
ir Franci jos įsikišimą į karą.

—Jeigu Anglija ir Francija vilkins su 
karo paskelbimu Vokietijai ir jei mes 
bent savaitei būsime palikti patys vieni 
su Trečiuoju Reichu—tai esame žuvę. Bi
jau, kad vėliau atėjusi mūsų sąjunginin
kų pagalba—mums menkai ką bepadės, 
—tvirtino vienas žymus lenkų politikas 
prof. Z., viename pašnekesy, kurs tą va
karą įvyko “Lourso” kavinėj...

gaisrų pašvaisčių dangų, gaubiantį Var
šavą gražią rugsėjo naktį. Aiškiai buvo 
matyti, kad tebedega Varšavos priemies
čiai, daugumoj neturtingos visuomenės 
apgyventi. Jie buvo padegti rugsėjo 4 
d. vakare koncentruoto vokiečių lėktuvų 
antpuolio. 70 vokiečių lėktuvų puolė va
kar vakare Varšavos priemiesčius ir api
pylė juos padegamosiomis bombomis. 
Tai buvo baisus antpuolis, tos rūšies pir
mas Varšavoje nuo vokiečių-lenkų karo 
pradžios.

—Bet atrodo, kad tai jau gęstančių 
gaisrų pašvaistės atspindi—pastebėjau.

—Veikiausiai, — pridūrė kolega C,— 
nes juk nuo vakarykščio vokiečių lėktu
vų antpuolio praėjo apie 6 vai.

—Baisus dalykas yra karas,—prabilo 
ligi tol tylėjęs kolega D.—Tai, ką mes 
čia matom, tai tik maža dalelytė to, kas 
kitur dedasi. Be to, nepamirškim, kad ei
na tik penktoji karo diena. Vokiečiai per 
tą karą sunaikins daug daugiau, negu 
mes per dvidešimts nepriklausomybės 
metų sukūrėme.”

Ponų valdžia bėga, liaudį palieka ne
laimėj. Pr. Ancevičius rašo:

“Kai išėjęs iš Užsienių reikalų minis
terijos spaudos skyriaus susitikau su ke
letu laikraštininkų, tai, patikrinę su
rinktas žinias, apie 23 valandą priėjom 
išvadą, kad vyriausybė jau rengiasi ap
leisti Varšavą, ir kad, ryšy su tuo, rug
sėjo 4 dieną visose ministerijose sušauk
tos aukštesniųjų valdininkų specialės 
konferencijos...

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Mass.

Apskričio Metinės Kon
ferencijos Rezoliucijos

Konferencija 
džio 17 dienų, 
W. Broadway 
Mass.

įvyko gruo-
1939 m., 376

So. Boston,

Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu

Mes delegatai, apsvarstę 
Lietuvos padėtį, sveikinam 
Lietuvos valdžią už padarytą 
sutartį su draugišku kaimynu 
Sovietų Sąjunga. Per šią su
tartį Lietuva apsaugojo mūsų 
seną tėvynę nuo išlaukinio 
puoliko ir be' kraujo pralieji
mo atgavo bočių įsteigtą sos
tinį miestą Vilnių ir apielin- 
kes.

Bet konferencija konstatuo
ja, kad dabartiniu momentu 
Lietuvai negali būti pavojaus 
iš lauko. Tai kokiais sume
timais Lietuvos valdžia palai
ko karo stovį ir pūdo šimtus 
geriausių lietuves sūnų kalė
jimuose? Tuoni pačiu sykiu 
tie, kurie taip neseniai grū
mojo ultimatumais ir spėka 
užvaldyti Lietuvą, dabar lais
vai švaistos Kauno gatvėmis.

Mes griežtai ir vienbalsiai 
pasisakome prieš tokį Lietuvos 
valdžios elgesį.

J. Karsonas,
J. Petruškevičius.

---o---
*

Rezoliucija Spaudos 
Klausimu

DIDELE PROGA ŠEIMININKĖMS

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENV--SILVERWARE

“Rugsėjo 3 dienai, pirmam nuo karo 
pradžios sekmadieniui, buvo skirta būti 
įvairesniam už fantastingiausią filmą, 
sudarytą iš eilės netikėtų vaizdų, besi
keičiančių su nepaprastu greitumu.

“Beeidamas pusryčiauti ir skaityti lai
kraščių, iš dežuruojančio YMCA vesti
biuly tarnautojo sužinojau, kad rugsėjo 
2 dieną vakare, bombarduojant vokie
čiams Pruškovą, buvo užmuštas gydyto
jas Chatajevskis. Ta žinia į mane pada
rė nepaprastą ir slegiantį įspūdį...

“Į Pruškovą, vieną Varšuvos priemies- 
. čių, jis vyko, kaip ir kiekvieną šeštadie

nį/ atlankyti tėvų ir sužieduotinės, kuri 
ten gyveno ir su kuria artimiausiu laiku 
rengėsi susituokti...

Netikėta mirtis išplėšė jį iš gyvųjų 
tarpo...

“—Jie sako, — pasakojo panelė Elena, 
—kad Beckas padėjo Hitleriui padalyti 
Čechoslovakiją, kurioj buvę gera gyven- 

f ti. Jie tvirtino, kad jeigu Beckas būtų 
vedęs kitą politiką, tai šio karo nebūtų 

... buvę.
“Bet tuo momentu, kažin kur netoliese 

pasigirdo nežmoniškas bombos sprogi
mas ir p. Elena, nutraukus kalbą, nubė
go į slėptuvę.

“Neįmanoma tiesiog aprašyti Varšu
vos ir jos pergyvenimų, kai ji sužinojo, 
kad Anglija paskelbė karą Vokietijai. 
Prie Britų ambasados rūmų, esančių ne
toli Novy Sviat ir Aleje Jerozolimskie 

\susikirtimo, tiesiog nebuvo galima prisi
grūsti. Nesuskaitomos minios apgulė ne 
tik šias, bet ir visas aplinkines gatves. 
Visur girdėjosi šauksmai “Tegyvuoja 
Anglija/’ “Tegyvuoja anglų karalius ir 
karalienė”.”

Bet nevisi džiaugėsi. Daugiau perma
lą lenkai žinojo, kad Lenkija negaus rei
kalingos pagalbos iš Anglijos ir Franci- 
jos. Štai ką sakė vienas iš tokių:

“—Žmogau,—kalbėjo įsikarščiavęs J. 
Ą. Herbačauskas,—sakau Tau, kad vis
kas baigta, viskas. Lenkų tautai vėl teks 
eiti tuo erškėčių keliu, kuriuo ji ėjo prieš 
atgaunant nepriklausomybę. Tai kanki
nių tauta. Jos tokia misija žmonijos is
torijoj. Taip. Sakau Tau, kad tos kovos 
jai nieko gera nelemia.”

“Rugsėjo 5 d. 1 vai. naktį, išėję triese 
iš “Kurjer Varšavski” redakcijos, pasu
kom į netoliese esančią maršalo Juozo 
Pilsudskio aikštę. Vos pasiekėm aikštę, 
kai kolega C. nervingai tarė:

—'Žiūrėkit, dar tebedega vokiečių lėk
tuvų padegti Varšavos priemiesčiai. Va
dinas, gaisrų užgesinti nepavyko.

“&tabte]ūįor ibedėm akis i raudona-nuo

AUKOS LIETUVAI
įlietu vos Generalinio Konsulato New Yorke 
Vilniaus reikalams aukų pakvitavimas nr. 21 
Elizabeth, N. J., lietuvių visuomenė (masiniame’

mitinge XII-10) suaukojo, prisiuntė D. Pet- 
ručionis ........................................................ $124.37

LDS 5 kuopa, Philadelphia, Pa., per J. S. Rainį 5.00 
K. Kučinskas, Kingston, Pa.......................  1.00
Burlington, N. J., lietuviai per VI. Lankelį ..... 19.35

(Aukojo: Laisvės Mylėtojų D-s te - $12.85; po 
$2.00 - VI. Lankelis, M. Lupsaitis; po $1.00 
—B. Stoškus, K. Bačiulis ir 50c P. Keturakis.)

K. Dryžas, Philadelphia, Pa., aukojo $3.00 ir su
rinko — $17.00, viso ............................ 20.00
(Aukojo: A. Kaniušis, A. Juodis ir J. Stan
kus po $5.00; M. Lopšaitis — $2.00.)

J. Saulis, Pittsburgh, Pa., aukojo $5.00, pris. A.
Lastausko $1.00, viso ............................... 6.00

Šv. Vincento ir Povilo Liet. D-ja, Yonkers, N. Y., 
per S. Bulžinską .  25.00

F. Aitutis, Bridgewater, Mass.............................. 1.00
A. K. Neviackas prisiuntė lietuvių iš Norwood,

Mass., sulinktas aukas ................................... 15.28
(Surinkta Liet. Amer. Piliečių D-jos 25 metų 
sukaktuvių proga.)

Ambridge ir Aliquippa, Pa., lietuvių auka, pri
siuntė J. Kinderis ...................................  60.00
(Aukojo: SLA 169 kp. ir LDS 147 kuopa po 
$10.00; O. Triškienū ir L. Vasiliauskiene su
rinko: Ambridge, Pa. $27.50 ir Aliquippa, 
Pa. $12.50.)

Liet. Amerikos Pašalpinis Kliubas, Philadelphia,
Pa., per L. R. Biurų ..................................... 25.00

ALDLD 6 Apskr., per A. Lipčių, Chester, Pa.,— 
$2.50, per Dr. N. J. Simans, Cleveland, Ohio 

$10.82, per F. Buslavičių, Nashua, N. II.
$5.50 (prisiųsta iš dienr. “Laisves”) viso 18.82

J. Plyscauskis, Brooklyn, N. Y.................................... 25

Iš viso $321.07
Anksčiau paskelbta $2,710.84

Bendrai $3,031.91
321 dol. 07c išsiųsta gruodžio 16 d. čekiu. Už aukas 

Generalinis Konsulatas nuoširdžiai dėkoja.

Aukos Lietuvos Pavilijonui Pasaulinėje
Parodoje Išlaikyti—Skelbimas nr. 4

SLRKA. 109 kuopa, New Britain, Conn............. $5.00
Lietuvos Konsulatas Chicagoje prisiuntė aukas 26.00 
SLA 134 Moterų kuopa, Chicago, Ill................ 5.00
Nashua, N. H., lietuviai per A. Ulčicką ........... 20.00
Merkinės Žydų Draugija, Boston, Mass.............. 50.00
Butrimonių Žydų Draugija, Boston, Mass ....... 10.00
S. Bujanauskas, Ansonia, Conn., aukojo $1.00 ir .

pris. — $47.00, viso ................................... 48.00
Dr. M. J. Colney, Waterbury, Conn., aukojo $2.00

ir surinko — $23.00, viso .............................. 25.00
Per D. J. Averką aukojo: Liet. Taut. Klub., 

Brooklyn, N. Y. ir Rusų šeima, Port Wash
ington, N. Y. — po $5.00, viso .................... 10.00

P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y., aukojo $1.00, 
surinko $7.50, viso ............................. 8.50

V. Stašinskas, Jackson Heights, N. Y........... ,.. 2.00
Per J. Petkevičių, New Britain, Conn., aukojo:

V. V. S. Skyrius, Sūnų ir Dukterų Dr-ja, 
SLA 34 kuopa — $5.00; L. A. P. Kliub. — 
$8.00; Sv. Kazim. D-ja $2.25; P. Montvilas 
—$1.00; A. Erinius — 50c, viso .............. 26.75

S. Bulota, Schuylkill Co., Pa., aukojo $2.00; su
rinko $3.00, viso ................................. 5.00

Liet. Paviliono Merginų vakar., įvyk 1939 X. 7 d., 
pelnas .................................... ...................  55.40

Adv., J. A. Patrick, Jr., Elizabeth, N. J..........  5.00
Lietuvių Moterų Kliubas, Newark, N. J........... 10.00
Lietuvos Vyčių 29 kuopa, Newark, N. J........... 10.00
Anna Karužas, Amsterdam, N. Y...................... 2.00
Adv. Ch. F. Paulauskas, Jr., Kearny, N. J., auko

jo $5.00, pris. — $35.00, viso................. 40.00
K. Cirbulėnas, Montello, Mass.......................... 5.00
The Lithuanian Alumni and Students’ Club, New

York, N. Y...................................................... 20.00
Vyrų ir Mot. Tautiškas Pašalpinis Kliubas, Los

Angeles, California ................................. 2.00
Kon. J. J. Bielskio šeima, Los Angeles, Cal., au

kojo $5.00, sur. — $5.00, viso ........... 10.00
P. Krikščių sidabrinėse vest, surink, pris. J. A.

Pilky, W. Hartford, Conn................................ 9.60

Iš viso $410.25
Anksčiau paskelbta $1,546.50

Bendrai $1,956.75
Amerikos lietuvių paramos dėka Lietuvos Pavilijo- 

nas pasiliko atdaras iki Parodos pabaigos.
Visiems aukotojams, aukų rinkėjams, bei kitaip pa

sidarbavusiems, Generalinis Konsulatas nuoširdžiai 
dėkoja.

Kiek išleista, bus paskelbta vėliau, pd eksponatų su- 
■'“Tiawmrrt U* išdalintam

Ši konferencija sveikina 
ALDLD naujai išrinktą Centro 
Valdybą dėl ateinančių 1940 
metų. Mes, naujai, .. valdybai 
linkime didžiausios ištvermėj 
ir pilnai pasitikim, kad ji sa
vo pareigas atliks ir koope
ruos su visais Draugijos na
riais.

Taipgi konferencija išreiš
kia didelį ačiū dienraščiam 
“Laisvei” ir “Vilniai” už ,.jų 
didelį patarnavimą šiai kultū
rinei lietuvių išeivių organi
zacijai. šie dienraščiai talpi
na ne tik mūsų organizacijos 
dienos klausimus, bet net pa
rengimų skelbimus spausdina 
veltui, pranešimų skyriuje.

Turint tokią brolišką spau
dą, mūsų žurnalas “šviesa” 
tapo grynai mokslišku ir di
džiausią rolę sulosią išeivių li
teratūroj.

J. Karsonas,
J. Petruškevičius.

Šeimininkėms
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Ištirpinus sviestą sudėk svo
gūnus, salierus ir grybus. Virk 
kol bus minkšti. Sudek į b.liū- 
dą visus prieskonius, viską ge
rai sumaišyk, uždenk ir leisk 
pastovėt pusę valandos. Su
maišyk vėl ir dėk paukštie
ną. čia paduotos proporcijos 
užteks dėl 6 svarų vištos.

Gudų Laikraštis
Vilniaus gudų visuomenė 

deda pastangų gauti leidimą 
savo laikraščiui. Gudai norė
tų leidimo du kartu savaitėj 
einančiam laikraščiui, skirtam 
kaimui. Atrodo, kad yra 
daug vilties leidimą gauti.

Bet gudams yra ir kitas rū
pestis, kad Vilniaus srity kaip 
ir nėra gudų, nes visos jų vei
kimo ir susipratusių gudų ba
zės paliko SSSR pusėje.

Negimę Susiliejo
Vilniaus lenkų “Slovo” ben

dradarbis Juozas Matkevičius 
ir adv. šyškovskis, gavę lei
dimus leisti atskirus dienraš
čius, susitarė ir dabar ruošiasi 
leisti vieną bendrą dienraštį: 
“Slowo Powszechne,” o anks
čiau projektavo leisti pirmasis 
‘‘Slowo Wilenskie,” antrasis 
“Gazeta Powszechna.” Tatai 
padaryta, kad nebūtų tarpu
savy konkurencijos. Dabar 
leidėjai laukia, kad zlotas iš
eitų iš apyvartos, o Vilniuje 
būtu tik viena valiuta.

Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygą gaus 6 kaval- 
kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67

Tie daiktai yraT peiKsUT ^riųbįnjl^ paukštas,' 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam, 
. 1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam-šaukštelis.

Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras. 
Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

ROGERS SILVERWARE
Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, jai....

kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe
cialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus.

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilną patarna
vimą prie stalo 4 svečiam. Jei parduos už* $15, tai turės pilną patarnavimą 6 sve
čiam. Pardavusi literatūros už $20 turės pilną patarnavimą 8 svečiam.

DAIKTAI STIPRŪS IR SUNKŪS
Svečias prie stalo jausis vartojus tikrai sidabrinius įrankius. Nes žiba lygiai kai 

sidabras, sunkus kai sidabras, lengvai nelinksta ir nenusidėvi žibėjimas.
Gal sunku ir tikėt—tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kainą...bet 

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi. . . Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik
čių rinkinys yra puikus ant stalo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkė.

TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ
Užsisakykite knygų ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.o0 už par

duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą.
Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria

mos šios dovanos, nuolaidos kainoje nėra. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė.

Kaip tik prisiusite už parduotas knygas $2.50 “Laisvė” tuojaus pasiųs jums 
vieną setą. Jei prisiusite. $5.00, tai gausite iš karto 2 setus; jei $10, tai 4 setus ir tt.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, pdrašū Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinčjc Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, paraše 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.

• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis euristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.

• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

• DINGUS ROŽYTĖ, paraše Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGIILINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
O PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MCSU PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką;, aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti: 122 puslapių; kaina 
50 centų.

• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ii 
$1.15 pinigais, gaus šį setų. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus pA1;:s nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas ............ . .... ........................

Antrašas ....

“Laisve,” 427 JjorisMer St., Brooklyn, N. Y.
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Elizabeth, N. J
Apie Darbus Mūsų Mieste
Šiemet darbai eina šiek tiek 

geriau, negu pernai. Singer 
kompanija dirba geriau. Šios 
kompanijos dirbtuvėj dirba 
keturi tūkstančiai darbininkų. 
Pernai ši dirbtuvė ant Kalėdų 
buvo sustojus visai savaitei, o 
šiemet nedirbs tik dvi dienas, 
būtent, gruodžio 28 ir 29.

Central Railroad kompani
ja taipgi šiemet kiek geriau 
dirba, negu pernai.

Elizabeth irgi yra statoma 
apartmentiniai namai vertės 
trijų milionų dolerių. Miestas 
statosi City Hali. Kaštuos vie
nas milionas dolerių. Singer 
kompanija statosi kliubui pa
talpą, kuri kaštuos du šimtu 
tūkstančių dolerių.

Pažvelgus į šią statybą, at
rodo, kad bedarbių nebegalė
tų būti. Vienok bedarbių ran
dasi dar daugiau.

“Surprize Pare”

Gruodžio 2 d. buvo suruoš
ta “surprize pare” J. Akola- 
nams. Svečių susirinko apie 
250, lietuvių ir kitataučių. 
Vakaro vedėju buvo adv. Jo
nas Petrikas. Perstatė pakal
bėti miesto majorą Kirk, tei
sėją J. L. McGuire, T. A. 
Ford ir kunigą Simonaitį. Vi
si vėlino Akolanams sulaukti 
auksinio jubilėjaus. Visų kal
bos buvo pritaikytos prie va
karo, tiktai Fordas nuvažiavo 
į balas ir išniekino Sovietų 
Sąjungą.

Taipgi jubilėjantus sveiki
no M. Saliklis ir J. Marinko- 
nis. Šioje parėję buvo aukšti 
miesto valdininkai. Reikia pa
sakyti, kad miesto majoras 
Kirk visada dalyvauja lietuvių 
parengimuose ir šiaip sau nie
ko žmogus.

Ir nuo savęs duodu gerus 
linkėjimus Akolanams.

Ukrinas.

A.L.D.L.D. REIKALAI
LLD Reikalai 12-tam Apskri- 
tyj; Visų LLD Kuopų Žiniai

Bostono ir Apielinkes Žinios
Minėjo. . .

Gruodžio 17 d. So. Bostono 
lietuvių žinyčia minėjo pen
kiolikos metų sukaktį nuo ži- 
nyčios pastatymo, šiam pami
nėjimui buvo surengtas ban- 
kietas su koncertine progra
ma.

Vakarienė buvo gana ska
ni ir už tai priklauso didelis 
kreditas šeimininkėms.

Po vakarienei buvo koncer- I
j tinę programa, maišant su 
svečių kalbomis. Kadangi šio
je vakarienėj buvo pusėtinai 
daug inteligentijos, tad buvo 
nemažai pasakyta ir kalbų. 
Abelnai visi kalbėtojai, linkė
jo ministeriui Kubiliui ir žiny- 
čiai ilgų metų ir progreso.

Koncertą pildė jaunuolių 
i Choras, du kitataučiai (solistė 
ir pianistas) ir Audickai 

I (Niaurai). Taipgi visa publi
ka sudainavo lietuves himną 
ir kelias liaudies dainas, žo
džiu sakant, ši lietuvių žinyčia 
dailiai paminėjo savo penkio
likos metų gyvavimą.

Reikšminga Telegrama

Kuomet Mass, valstijos gu
bernatorius Saltonstall paskel
bė rinkliavą dėl Suomijos, tai 
Komunistų Partijos distriktas 
jam pasiuntė telegramą, kad 
jis ir Chamberlainas nepamir
štų paaukauti ir šiem 
nėm : čechoslovakijai,
pijai, Kinijai, Ispanijai, 
lippinams, Mass, valstijos 
darbiams ir Clevelando

! duoliams.
Visai Suniekšėjo

konfe- 
dabar 
tokios

nešta pora rezoliucijų. Paau
kauta po penkinę: Vilniaus 
nukentėjusioms, “Daily Wor- 
keriui,” Browderio teismui, 
“Vilniai“ ir “Laisvei“.

Vienas draugas po 
rencijai pastebėjo, kad 
mūs konferencijos nėra
entuziastiškos, kai kad būdavo 
pirmiau. Tas iš dalies tiesa, 
bet nereikia pamiršti tai, kad 
mes jau gana toli nuprogre- 
savome-surimtėjome. Pirmiau 
už menkniekį iškildavo di
džiausios diskusijos. Arba vie
nas ką pasakydavo, tai kitas 
pasiėmęs balsą atkartodavo, o 
to dabar
Kad Da

nėra.
Biskį, Tai Ir Šventas

spauda dabartini
gubernatorių

A nglų 
Mass, valstijos 
kad biskį būt padarę šventu. 
O ar žinot už ką? Ogi todėl, 
kad jis numušė taksus net 
trisdešimt centų ant tūkstan
čio. Anot laikraščių, tai 
mas gubernatorius, kuris 
mušė taksus.

Bot pora mėnesių atgal 
pat ponas gubernatorius 
dėjo du centu taksų ant
kelio cigaretų, o cigarų netak- 
savo. Mat, cigaretus rūko dar
bininkai, o cigarus—ponai.
Begėdžiai!

pir-
nu-

tas
UŽ-
pa-

Jaunutis.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkes

Garsusis veikalas “Išdyku
si Pati“ įvyks sausio 14-tą 
dieną, šiuom veikalu gana 
įdomauja visos šios apylinkės 
lietuviai ir lietuvaitės, mylin
ti lietuviškus veikalus. Tiesa, 
tokio veikalo, kaip šis, kas gi 
jo nelauks pamatyt? Tai yra 
vienas iš rinktinių meno ka- 
valkų lietuvių vaidyboje.

Tikietų platintojai aiškina, 
kad tikietai gana lengvai par
siduoda. Tas parodo, kad 
lietuviška visuomenė laukia 
su nekantrumu pamatyt šį 
žingeidų veikalą.

Ir reikia pasakyti, kad susi
rinkusi publika nebus palikta 
taip sau sėdėt laike pertrau
kų vaidinimo. Ją linksmins 
savo skambiomis dainelėmis 
plačiai pagarsėjęs- LDS jau
nuolių kuopos kvartetas iš 
Shenandoah, Pa. Taipgi bus 
šokiai vaidinimui pasibaigus.

Veikalo pamokos gana pui
kiai eina. Teko užklaust mo
kytojos draugės A. Grigaitie
nės apię pasekmes, tai su

šypsą atsakė, kad viskas tvar
koje ir laukiam tos dienos, 
kada galėsim parodyt savo 
darbuotę plačiai šios apielin
kes lietuvių visuomenei.

Taipgi organizacijos, ku- i 
rios stato scenoj šį veikalą, i 
kviečia skaitlingai dalyvaut,, 
kad nereikėtų gailėtis tiems, i 
kurie pasiliks nematę.

Aš Būsiu.

Penktas puslapi

BAZARAS
Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 

Pirmadienįir

Vasario 9, 10,11 ir 12 Feb

Šis 1939 metas jau neskai
tomas mėnesiais arba savai
tėmis, o jau tik dienomis ir į 
trumpą laiką susilauksim 1940 
metų, todėl, pradedant 1940 
metus, pradėkim ir naują vei
klą šioje apšvietus organiza
cijoj.

Mes gyvename tarpe dide
lio skaičiaus lietuvių šioj apy
linkėje, ir mūsų visų yra pa
reiga pasiekt tuos lietuvius 
darbininkus ir darbininkes ir 
įrašyt juos į šią apšvietus or
ganizaciją. Ne vienas iš jų 
bus mums dideliai dėkingas 
už tokį atliktą darbą.

Taipogi yra tokių draugų, 
kurie niekaip neprisitaiko sa
vo duokles pasimokėt į centrą. 
Tuos draugus būtinai reikia 
aplankyti, gaut iš jų mokestis į 
ir įduot jiems tą taip svarbią 
vėliausią draugijos knygą 
“Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai.“

Visose kuopose būtinas rei
kalas užsidėt pareigas, kad 
kiekvienam kuopos susirinki
me turėt po keletą naujų na
rių. Taip darydami, mes pa- 
dauginsim šią organizaciją na
rių skaičium, taipogi išpildy- 
sim mūs konferencijos tari
mus. Todėl pradėkim naują 
metą su geresne veikla, kad 
pabaigoje metų turėtum 
kuom pasidžiaugti. Beje, rei
kia tikėtis geresnės veiklos 
ateinantį metą ir iš apskričio 
komiteto, nes į komitetą įėjo 
trejetas narių, iš kurių galima 
laukti smarkaus 
mo dėl šios 
rovės.

Todėl d a 
somos imtis
giausia kuopų valdybos turėtų 
tuom rūpintis. Man rodos, kad 
būtų galima net lenktynes iš
šauki kuopose gavime naujų 
narių. O tas kuopoms išeitų 
ant naudos. Nagi, pabandy
kim tokį pUną!

zmo-
Ethio-

Phi-
be-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW HAVEN, CONN.

Lietuvių Co. Bendrove rengia me
tinį balių, gruodžio 31 d. 
vai, vakaro, 243 Front St. 
vietinius ir iš apylinkės 
linksmai laiką praleisti.

Pradžia 7 
Kviečiame 
dalyvauti, 
(303-305)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA i 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numini- ’ 
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams. ,
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

bazaras jau artinasi. ReikiaMūsų dienraščio 
dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

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

CENTRAL PALACE SALĖJE

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6673

18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
$22.50Vertės

Vertės
už $16.50
u z ’

Mūsų kaimynas “Keleivis“, 
po bendro fronto skilimo, vi
sai suniekšėjo, kad net kata
likai dabar iš jo juokias. Anot 
vien cr "kat a lik 0,; n et • M ark e su' 
Tėvu išbėgo į Čikagą pas dėdę 
Pijų, bet tas juos subarė ir 
vėl sugrąžino atgal.

šalin, juokai, bet Michel- 
sonas turėtų gėdytis savo skai
tytojų, kurie iš jo tokių pur
vinų raštų juokus daro. į ką 
panašu? Visoki išmatos dabar 
“Keleiviui“ didžiausi autori
tetai. Jiem leidžiama kalbėti 
ką tik jie nori ir kas ant jų 
liežuvių pakliūva. Rodos, tas 
galėtų įvykti tik ten, kur re
daktorius netenka lygsvaros.
Darbdaviai Bėga Nuo Organi

zuotų Darbininkų

Iš Mass, valstijos urmu bė
ga darbdaviai. Jie sakosi, kad 
bėga dėl to, kad šioj valstijoj 
jiem per didelės taksos. Bet 
pamatine jų bėgimo priežastis 
bus ta, kad čia darbininkai 
stipriai susiorganizavę į uni
jas. šiuom laiku daugiausia 
bėga avalinių (čeverylfų) 
dirbtuvės.

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia vakarienę, ba

lių. Pradžia 8 vai. vakaro, Hudsono 
Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje-. 
£ros_, Benny ir jo radio orkestrą. 
Įžangh. šokiarps ir vakarienei 50Č.' 
Vien tik šokiams 25c. Įvyks šešta
dienį, gruodžio 30 d. Kviečiame sve
čius dalyvauti, bus gera proga susi
pažinti su Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimu. Dabar eina Jubilėjinis 
vajus, jaunimas gali įstoti be jokio 
įstojimo mokesčio. — Kom.

(303-305)

NEWARK, N. J.
LDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. gruodžio, 7:30 v. v. Jurginėj 
Svel., 180 Now York Avė. Draugai, 
prašome dalyvauti šiame susirinki
me, nes rinksime valdybą sekantiems 
metams. Taip pat reikės rinkti dele
gatus į Apskričio Konferenciją, 
rėsime ir kitų svarbių dalykų 
kusuoti. (303-305)

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių
...i£ .yisoldų dy^įų^sĮzes^., _. ____ _

• Pirkitčs divonus dabar, b mes palaikysimo iki jums jie 
bus reikalingi.

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

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

kalėdų ir dėkų švenčių išpardavimas
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

Vertes
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

$30.00 u z

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

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

tu- 
dis-

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

tinis susirinkimas įvyks gruodžio 31 
d., 2 vai. po pietų, svetainėje 40 Fer
ry St. Draugai susirinkite, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui. Reikia ir 
assesmentus užsimokėti. — Koresp.

(303-305)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

£

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

i

i

me-

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

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

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

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
bi

Kuomet įš Lynn’o išsikraus
tė kelios dirbtuvės, tai vietinis 
batsiuvių unijos lokalas suma
nė steigti kooperatyvę dirbtu
vę.

ALDLD Konferencija

Gruodžio 17 d. So. Bostone 
buvo atlaikyta Mass, valstijos 
ALDLD konferencija. Delega
tų šį metą neperdaugiausia 
dalyvavo, bet pati konferenci
ja buvo gana konstruktyvė. 
Gana plačiai išsikalbėta ir pa
daryta' gana gerų tarimų. Iš-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
Mine

Liquors

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
įdirbimo ir Impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikus, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

palaikysime jums kurį daiktą

šį skelbimą su sa- 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDĄ

Atsineškite 
vim

PUIKIAUSIOS

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

■ t (ERLTHIN GRACE . . . n-(ew. 

i? dependably accurate Grven. Ye' 
L gold filled case ... .

ai
■i

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jcwelcr

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

įsteigta 1892 To). Stagg 2-2173 
ATDARA VAKARAIS

ii

i

LIETUVIAMS DUODAME IšSIMOKĖJIMUI

Tel. EVergreen 7-8451

sykį kuopos pra- 
už darbo, o dau-

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

Specialiai gerų daiktų turime šiom švenčių sezonu. 
Prašome užeiti ir pamatyti mūsų staką.

pasidarbavi- 
organizacijos ge-

Bedroom Sets,“ “Parlor Sets,” Matrasus ir Springsus, 
‘Studio Couches,” “Kitchen Sets” ir “Dinette Sets.”

Lietuvių Rakandų Krautuve
Didelis pasirinkimas ir žemos kainos:

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas 
409 ir 436 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(J VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Ii oi

KABARETAS
STANLEY M1SUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

t

i 11

-
| H

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Dr. B Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts.

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

LDS Jaunimo Konferencija 
ir Susipažinimo Vakarėlis
Gruodžio 30 ir 31 (paskuti

nėmis dviem dienomis siu me
tų) įvyksta LDS Jaunimo Ry
tinių Valstijų Konferencija, 
Imperial Viešbutyje, 32 ir Bro
adway, New Yorke. Tikimasi, 
kad veik visos LDS Jaunimo 
kuopos iš rytinių valstijų bus 
reprezentuota. Jau pranešama, 
kad bus jaunuolių nuo taip toli 

šiaurę, kaip Rumford, Maine, 
ir į Pietus kaip Baltimore, Ma
ryland. šenadoriečių grupė irgi 
dalyvaus. Taip pat bus grupės 
jaunimo iš Philadelphijos, 
Stoughton, South Boston, Mon
tello, Bridgewater, iš Mass. ir| 
Conn, valstijų.

LDS Jaunimo komitetas tiki
si turėti apie šimtą delegatų 
šioje konferencijoje. Jaunuoliai 
diskusuos ir išdirbs planus, 
.kaip pagyvinti ir pagerinti 
LDS jaunimo veikimą kaip 
sporte, taip ir kitose srityse 
rytinėse valstijose, ir kaip ge
riausiai prisirengti prie ap- 
vaikščiojimo LDS Dešimtos su
kakties. Mat, 1940 metai, tai 
LDS Dešimtos sukakties metai.

Susipažinimo Vakarėlis

Konferencija prasidės 2 vai. 
po piet šeštadienį gruod. 30 d. 
Vakare tą pačią dieną įvyks 
susipažinimo vakarėlis taip pat 
Imperial Viešbutyje, 32nd ir 
Broadway (netoli nuo Pennsyl
vania stoties). Bus užkandžių ir 
gėrimų, taipgi ir šokių. Įžanga 
šiam vakarėliui bus $1.25. Bet 
bus pilnai verta tos sumos. 
Įėjus vidun, nieko ekstra nebe
reikės mokėti. Brooklyno jau
nuoliai ir suaugusieji draugai 
yra kviečiami bendrai su jau
nuoliais dalyvauti ir susipažinti 
su mūsų jaunais veikėjais.

Sekmadienį, po vakarėlio, 
nuo dešimtos valandos ^’ėl tęsis 
konferencija iki vakaro, su per
trauka pietums. Gi naujus me
tus delegatai sutiks, kur tiktai 
jiems geriausiai patiks. Tikima
si, kad didelė didžiuma daly
vaus kartu su Aido Choru, 
“Laisvės” svetainėje.

—Jaunuolis.

Gaisras Jiem Padarė 
Šventes Liūdnomis

Nuo aliejinio šildytuvo už
sidegus aparlmentui 132 W. 
63rd St., N. Y., keturi maži 
Hickey sūneliai priduso dū
mais. Trys iš jų atgaivinti, 
pasveiksią, o mažasis 16-kos 
mėnesių berniukas mirė. Tė
vas tuo tarpu buvęs išėjęs taip 
kur, o motina pas savo moti
ną, gyvenančią gretimoj stu- 
boj. šuniuko nepaprastas lo
jimas patraukė kaimyno aty- 
dą, ir jis pašaukė gaisrage- 
sius.

Amerikos Lietuvių Kongresas
Brooklyno Skyrius

--------------------------- ---------------------------------------- -—------------------------

Komitetas Siūlo Skyrių Likviduot
ALK Brooklyno Skyriaus Komitetas savo susirinkimo 

gruodžio 20 svarstė klausimą, ar ALK Brooklyno Skyriui pa
laikyt ant toliau ir šaukt konferenciją nustatymui jo atei
ties veiklos, ar siūlyt prie jo priklausančiom organizacijom 
jį likviduot?

Atsižvelgiant į tai, kad viena iš dviejų nacionalių Kon
greso organizacijų—Socialistų Sąjunga—iš jo pasitraukė, ir 
Kad dėl to ALK Centralinis Komitetas pakriko,—

ALK Brooklyno Skyriaus Komitetas siūlo .šį Skyrių su- 
darančiom Brooklyno ir apylinkės organizacijom jį likviduot.

šiuo klausimu Komitetas išsiuntinės prie šio Skyriaus pri
klausančiom organizacijom laiškus. Bet jei laiškai kurių or
ganizacijų pasiekt nespės pirm jų artimiausių susirinkimų, tai 
šiuomi prašome jų sekretorius padėt šį Komiteto pasiūlymą 
ant dienotvarkio apdiskusavimui ir nubalsavimui, o apie nu
tarimą painformuot Skyriaus sekretorių.

Jei didžiuma organizacijų pasisakys prieš Komiteto pasiū
lymą, tai jis šauks konferenciją. O jei didžiuma stos už Sky
riaus likvidavimą, tai Komitetas atliks likvidavimo forma- 
lumus.

Laiškai siuntinėjami tik tom organizacijom, kurios yra 
užsimokėjusios už 1938 m. arba už 1938 ii- 1939 m. Nemo
kėjusios už pereitus (1938) metus jau neskaitomos šio Sky
riaus narėmis.

J. Kuodis, ALK Br. Sk. Sekr.
46 Ten Eyck St., Brooklyn.

"Laisvės” Bazaras
Už šešių savaičių įvyksta 

dienraščio “Laisvės” Bazaras. 
Laukiame bazarui dovanų iš 
visos Amerikos. Kreipėmės 
laiškais į “Laisvės” rėmėjus 
visose kolonijose, pasiuntėme 
blankas užrašymui renkant 
dovanas ir pasiuntėme bilietų 
platinimui. Tikimės, jog su
lauksime paramos iš visur.

Iki šiol piniginių aukų su
teikė: J. Grubis $1, P. Gra
bauskas $1, Tg. Baranauskas 
iš Great Neck $2 ir Feliksas;

Beržanskas iš Cudahy, Wis., 
$1.

Labai svarbu, kad ir orga
nizacijos prisidėtų prie baza- 
ro. Pirmosios iš organizacijų 
aukojo: Moterų Apšvietos
Kliubas, Brooklyno, $10, ir 
ALDLD 185 k])., East New 
Yorke, $5.

Dėkuodami aukščiau sumi
nėtiems asmenims ir organi
zacijoms už dovanas, linkime 
kitiems jas pasekti.

“Laisves” Administracija.

Apiplėšė Žuvininkus
Pereitą šeštadieni grupė lie

tuvių žuvininkų išvyko prie 
Sea Girt pažuvauti lietuvių 
komunistų rengiamam ban- 
kietui šviežios žuvies, bet šal
tiem vėjam švilpaujant žuve
lės pas juos krantan neina ir 
tiek. Bijodami, kad pramoga 
visai neliktų be šviežios žu
vies, jie nuėjo pas profesio
nalius žuvininkus, nupirko ki
birą ką tik pagautų žuvų ir 
užrakinę mašinos užpakalinė
je skrynioje nuėjo dar pažu
vauti daugiau.

Už tūlo laiko, atėję prie 
paliktos mašinos gbįžt namo, 
rado langą išmuštą, mašina 
atsirakinta, užpakalinė sėdy
nė ir sienelė tarp sėdynės ir 
skrynios išplėšta ir žuvys iš
imta; koki begėdžiai dėl ke
lių dolerių vertės žuvų padarė 
mašinos savininkui daug nuo
stolio ir visiems žuvininkams 
nemalonumo ir iš naujo šali
mo jieškant žuvų. G.

Parvyko iš Lietuvos Muz. 
Studentas Adomas 

Jezavitas
Pereitą savaitę parvyko 

Italijos laivu “$aturnia” muzi
kos studentas Adomas Jezavi
tas; jis į Lietuvą nuvažiavo 
kaip tik karui prasidėjus; 
jam teko iš Olandijos plaukti 
Lietuvos laivu “Panevėžis” į 
Lietuvą kaip tik tuo tarpu, 
kada buvo pats karo įkarš
tis: nazių orlaiviai skraidė 
visai žemai virš laivo; žinias 
gaudavo, kad ten ir ten jau 
toks ir toks laivas nusken
do... Bet tas laivas, “Pane
vėžis,” tuo tarpu nenuskendo 
—jis nuskendo, bet tik už ke
lių savaičių vėliau. . .

Kaune gyvenimas Jezavitui 
visiškai patiko; kadangi Jeza
vitas kaipo gabus studentas ir 
sykiu muzikantas yra gavęs iš 
Lietuvos vyriausybės stipendi
ją, tai pasinaudodamas šia 
proga buvo ten nuvykęs stu
dijuoti muzikos, tačiau dėlei 
neramumų Europoje negalėjo 
pasinaudoti pilnu savo stipen
dijos terminu, — keliais atve
jais gavęs iš Amerikos konsu
lo paraginimą apleisti Lietu
vą, ką jis pagaliau ir padarė.

Jezavitas sako, kad jam pa
žįstami apie penki moksleiviai 
dar yra likę Lietuvoje tęsti 
įvairias mokslo profesijas, 
vienok ir tie yra raginami ap
leisti Lietuvą.

Jezavitas sugrįžo, kaip jau 
minėta, Italijos linija; kelionė 
buvus nebloga, tik buvęs per
pildytas laivas keleiviais; 
daugiausiai važiavo žydų, kai
po tremtinių iš Vokietijos, 
kurių kelionę finansuoja įvai
rios žydų organizacijos; taip
gi žydai važiuoja nekvotiniai, 
o tik kokia žydiška organiza
cija paliudija, kad jis trem
tinis, ir to užtenka.

Tiesa, naziai žydus iŠ Vo
kietijos išlydi tik su 50 sva
rų bagažu ir tik su 15 markių

pinigų suma. Plaukiant per 
Atlantiką dviem atvejais šiam 
laivui vos tik neteko susidur
ti su submarinais; nuo to la
biausiai išsigąsdavo žydai; 
žinoma, nebuvo linksmybės 
niekam tokiu momentu.

Begyvenant Lietuvoj, Jeza
vitui tekdavo susieiti su įvai
riais valdininkais: apart kitų, 
tekę platokai kalbėtis su New 
Yorko Pasaulinės Parodos lie
tuviško pavilijono komisare— 
Avietėnaite, kuri labai apgai
lėjo, kad pereitais metais ne
dalyvavo kai kurios lietuvių 
organizacijos Lietuvių Dieno
je. (Kaip jau žinoma, kleri
kalų vadai kairiąją sriovę at
metė.) Avietėnaite ir kiti Lie
tuvos žymūs žmonės dės pa
stangas, kad sekantiems me
tams būtų įtraukta visos 
Amerikos lietuvių sriovės be 
skirtumo jų pažiūrų.

BrooklynieČiams Jezavitas 
yra žinomas kaipo garsus lie
tuvių tarpe muzikantas, gro
jęs per įvairias lietuvių radio 
programas. Jezavito tėvai yra 
kilę iš Dzūkijos — tėvas iš 
Klepočių kaimo, merkiniškis, 
o motina iš Alovės.

Ba-a-a-as.

TEATRO KOMISIJAI

Lietuvių Meno Sąjungos Te
atro Komisijos susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, 7:30 vai. 
vakare, “Laisves” name.

Sekretorius.

SERGA DR-GĖ JAKŠTIENĖ

“Laisvės” reporteriui teko 
sužinot, kad sirguliuoja popu
liarioji East New Yorko gy
ventoja draugė Jakštienė, 883 
Belmont Ave. Rep.

Ben McKenna, 72 m., Bay
side, taip įsismaginęs kalėdo
mis, kad pas savo pažįstamą 
apsilankęs, Flushinge, ištvojęs 
langą. Po to pasiųstas “pasil
sėt” 30 dienų kalėjime.

Kalėdomis Pasveikino 
Net Du “Santos”

Prie Queens prezidento Har
vey namų, 151 - 12 Myrtle 
Ave., Flushing, kalėdomis pa
sirodė net du “Santa Claus’- 
ai,” tik abu skirtingi nuo pa
prastojo. Oficialis Kdlėdų 
Diedukas, kaip žinia, ateina 
nešinas tarba, o šie atėjo su 
iškabomis. Ant vienos jų bu
vo užrašyta:

“Pone Harvey, jūs valgote 
kalakutieną, kuomest Di Ber
nardo šeima iš 16-kos badau
ja.” Gi ant kitos buvo toks 
priminimas: “Harvey, mes no
rime darbų unijinėmis algo-. 
mis, ne guminių laistytuvių.”

Harvey yra didelis darbi
ninkų ėdikas, ant streikierių 
ir kovotojų už pašalpą liepęs 
pilt vandeniu, šiuo tarpu po
no Harvey su ponia nebuvę 
namie, tad tarnaitės pašaukta 
policija informavo pikietus 
apie ponų nebuvimą ir pikie- 
tai nuėjo namo.

Henry Behrens, prisipažinęs 
būdamas įsigėręs padegęs 
krautuvę, Flushinge, nuteistas 
į Sing Sing nuo 2 iki 4 metų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill po nume

riu 234 Cleveland St., East New 
Yorke. $50.00 rendos į mėnesi. Vie
ta garu šildoma, karštas vanduo, 
yra 2 Bowling Alloys. Leastas ant 5 
metų. Taipgi parsiduoda 3 kamba
rių rakandai po num. 246 Soigcl St., 
Brooklyn, N. Y. Apt. 18. Kambarius 
gali ir išsinuomuoti. Renda $19.50 
j mėnesi, garu šildomi, karštas van
duo, vanas, langai j saule. Parduodu 
ir automobilių ir 68 case’sus degti
nės, 3’/2 metų senumo. Viskas par
siduoda pigiai, nes išvažiuoju i kitą 
valstiją. Prašau greitai atsiliepti, 
nes čia yra gera proga, galite /ir at
skirai pirkti. Šaukite telefonu: Ap
plegate 7-9718. (303-305)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli gražūs 

kambariai, garu šildomi, su gas re
frigeration ir"*visi kiti parankamai. 
Kambariai saulėti. Parankus priva
žiavimas. Prašome kreiptis pas:

M. Dobins, 194 Reid Avė.,
Apt. A-l, Brooklyn, N. Y.

(301-303)
n—:---— ---------- h

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
a ....— a

$

.Staigios ir chroniškos kraujo ir o<lo» 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—-HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Iš senų padarau 
lūs i r • krajavus 

i n au jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

^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.
Tek: Glenmore 5-6191

EVergreen 7-2375 L-1370

i Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer Street

Lietuviu 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 vandęnio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio 

•

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

Siųskite j Lietuvą 
Sien i n iu s Kai en d ori

Lietuvoje žmonės laukia iš Amerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių.

“Laisvė” turi labai gražių scenerijų : gamtinių vaiz
dų, moteriškų figūrų, su Lietuvos vėliava, su Dariaus- 
Girėno paveikslais (visai naujas) ir šeimyniškų atvaiz- 
d ų.

Padarome juos su lietuviškais arba su amerikoniš
kais kalendoriais.

KAINA 20c Už KALENDORIŲ

Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo
riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais.

Užsakymus siunčiant prašome antrašuoti:

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

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

Rūgšti ruginS, saldi ruginS, Sielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cakė, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorj ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N Y

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




