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Rašo A. B.

Dabar eina didelis suju
dimas dėl Lietuvos. Daug 
bus masinių mitingų.

Amerikos Lietuvių Kon- 
greso Vykdomasis Komite-H

i.naziai paveikė Argentiną irtu- 
na protestuoti prieš nazius j “ * ~ ~ “
ir vėl smarkiausiai reika
lauti atsteigimo demokra
tijos Lietuvoje.

Nepamirškime, kad pen

LAS KITAS LOTYNU AMERIKOS ŠA
US PRIEŠ JUNGTINES VALSTIJAS

{šnekėjo Argentinos Valdžiai, būk Jai Gresiąs Pavojus iš 
Jungtinių Valstijų Pusės; Argentina Papėdžiauja Naziam

ki šimtai su viršum geriau
sių Lietuvos sūnų ir duk
terų pūsta Smetonos vai-
džios kalėjimuose. Jų šei
mų padėtis labai liūdna.

Tie kovotojai ir jų šei
mos laukia amerikiečių pa
ramos. O mes buvome ap
sistoję Lietuvos kaliniams' 
aukas rinkti. Reikia tuojau 
atnaujinti.

* #
Jau nebe šiandien Klai- 

pėdijoje siaučia naziai. Jų 
nedaug, bet jie gerai šeria-; 
mi iš Berlyno ir gali daug 
triukšmo sukelti.

Smetonos valdžia nieko 
nedarė juos suvaldyti. Lie-\ 
tuviai buvo apleisti ir už
miršti. Jie buvo auka na- 
zių teroro.

Pasekmes visi matome.
Kas nori Lietuvai gero,, 

tas turi reikalauti Smeto-, 
nos valdžios pasitraukimo^ 
Ji baigia praganyti visą 
Lietuvą.

* # *
Kongreso paskirtas “Ad? 

visory Council on Social; 
Security” paskelbė savo il
gą raportą ir rekomendaci
jas. Tos rekomendacijos la
bai reikšmingos. Siūloma 
su 1940 metų pradžia įves
ti visoje Amerikoje senat-
vės pensijas.

Tai klausimas, kuris vi
siems labai svarbus. Dabar 
tikra tragedija su senais 
žmonėmis. Jie neturi nei 
prieglaudos, nei priežiūros. 
O jie jos užsitarnauja.

Su Kongreso tarybos re
komendacija turės prasidė
ti plačiausia kampanija už 
senatvės pensijos įstatymą. 
1939 metų municipaliniuose 
ir 1940 metų prezidenti
niuose rinkimuose šis klau
simas bus vyraujančiu.

Komunistai senąi reika
lauja žmoniškos senatvės 
pensijos. Jie džiaugiasi? 
kad tas jų reikalavimas 
pradeda plačiai prigyti.

* * *
Gruodžio 18 d. Maskvoje 

garbingai palaidotas lakū
nas Valerijonas čkalovas. 
Tai buvo pirmas lakūnas, 
kuris be -sustojimo iš Mas
kvos per šiaurinį ašigalį at
skrido Amerikon.

Laidotuvėse dalyvavo be
veik visų šalių atstovai. 
Ypač Amerikos pasiunti
niai išreiškė gilų apgailes
tavimą. 

♦ ♦ *
Keisti tie mirties keliai. 

Tiek daug didvyris Čkalo
vas buvo išlekiojęs orlaiviu, 
tokias ilgas keliones buvo 
atlikęs, bet išliko gyvas ir 
sveikas.

Bet, štai, kelios dienos 
atgal bandė naują orlaivį. 
Bandė pasikelti į orą. Ne
laimė ! Žuvo brangi gyvy
bė...

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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CIO ir Darbo Federacija Išvien Prieš 
Streiko Teisės Varžymą Oregone

Lima, Peru. — Vokietijos 
naziai yra paveikę Argenti
nos valdžią labiau negu 
buvo manyta. Visa-Ameri- 
kinėje konferencijoje bū
tent Argentinos delegatai 
•mobilizuoja Lotyniškos 
Amerikos atstovus prieš 
Jungtinių Valstijų pasiūly
mą, kad šiaurinė, Centrali- 
nė ir Pietinė Amerika iš
vien kariniai veiktų prieš 
gręsiančius užpuolikus 
(Hitlerį, Mussolinį ir Japo
niją).

A r g e n t i nos delegacija 
įkalbinėja kitom Pietų Am
erikos d e 1 e g a c i j om, būk 
Jungtinės Valstijos taip pat 
“gręsiančios” L o t y n iškos 
Amerikos respublikom.

Buenos Aires, Argentinos 
sostinėje, dabar išvystoma 
juo smarkesnė propaganda 
prieš Jungtines Valstijas.

Argentinos atstovai Visa- 
Amerikinėje konferencijoje 
jau žymiai paveikė ir Bra
zilijos ir Chilės delegatus 
prieš Jungtinių Valstijų 
mini.sterio C. Hull’o siūlomą 
bendrą frontą visom ame
rikinėm šalim.

P a s k u tinėmis dienomis
Meksikos delegacija susi
būrė su delegatais iš 12 ma
žesnių Lotyniškos Ameri
kos kraštų reikalaut “stip
resnio” plano negu Jungti
nių Valstijų.

Landon, vienas Jungtinių 
Valstijų atstovų, savo kal
boj užreiškė, jog nežiūrint, 
ar USA valdžia bus demo
kratų ar republikonų ran-

......................-.................... :■■■ - ................... ........................: ' 
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Kanadiečių Legionas Išstoja 
Kovon prieš Nazius

Trochu, Alta, Canada. -— 
Vokietijos nazių agentai 
steigia vokiečių kliubus Al
berta provincijoj ir planuo
ja siųst gimusius Kanadoj 
vokiečių vaikus į Vokieti
jos mokyklas.

Kanadiečių Legiono su
sirinkimas vienbalsiai f išne
šė protesto r e z o 1 i u c i j ą 
prieš nazių veiklą Kanadoj. 
R e z o 1 i u c i ja žada ryžtai 
gint demokratiją.

Kanadiečių Legiono va
dai darbuosis, kad nebūtų 
leista sugrįžt atgal tiem 
jaunuoliam, kurie išvažiuos 
į Vokietiją mokintis naziz- 
mo.

DIDELE GELŽKELIO NE
LAIMĖ BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Susidūrus prekiniam 
traukiniui su keleiviniu, 35 
asmenys tapo užmušti ir 
100 sužeista, ties Barbace- 
na, Minas Geraes valstijoj.

koše, vis tiek Jungtinės 
Valstijos gins Lotyniškąją 
Ameriką nuo karinių įsi- 
briovimų iš Europos ar 
Azijos. Pats Landon tai 
buvęs republikonų kandida
tas į prezidentus.

_____________________________

30,000 Kubos Darbininkų 
Demonstravo prieš Nazių 

Oficierius ir Studentus

Santiago, Cuba. — Kada 
atplaukė Vokietijos laivas) 
su 500 oficierių ir karinės; 
laivininkystės studentų (ka
detų), jie rado 30,000 dar
bininkų, demons traciniai 
sustojusių tiršta eile palei 
prieplauką. Visi šie demon- 
trantai prieš nazius buvo 
prisisegę juodus kaspinus 
prie švarkų ir stovėjo su 
liūdnai - rūsčiais veidais.

Bet Kubos valdžia sveiki
no nazius šūviais iš kanuo- 
lių ir policija areštavo kelis 
demonstrantus, o kitus iš
blaškė.

Washington. — Amerikos 
valdžia, davus Chinijai $25,- 
000,000 kredito, žada duot 
ir daugiau.

Vengru Teroristai Užė
mė Slovakijos Mieste

lį ir Kelis Kaimus
Praga, čechoslovakija. — 

Būriai ginkluotų Vengri
jos teroristų naktį perėjo 
per sieną į Slovakiją, apsi
nakvojo pas vengrus gy
ventojus Slanec miestelyje, 
ir iš ryto, šaudydami kul- 
kasvaidžiais ir šautuvais, 
užėmė miestelį ir kelis kai
mus; pašovė miestelio pir
mininką ir dų pasienio sar
gus.

Slovakų atsiųsta kariuo
menė ir policija paskui iš
mušė įsibriovėlius iš pusės 
miestelio, bet kitoj pusėj 
jie dar laikosi. Tie vengrų 
teroristai daugumoj yra 
kariškiai, tik persirengę 
paprastais. drabužiais.

Cenzūra nepraleidžia ži
nių, kiek viso užmušta bei 
sužeista susikirtimuos tarp 
slovakų ir įsiveržusių ven
grų.

Anglų Darbiečiai Ragina Pa
remi Chiniją ir Ispaniją

London, — Dalton ir kiti 
darbiečiai Anglijos seimo 
atstovai reikalavo, kad An
glų valdžia išvien su Jung
tinėmis Valstijomis remtų 
Chiniją ir padėtų Ispanijos 
respublikai apsigint nuo 
Mussolinio ir Hitlerio.

Washington. — CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
ja išvien reikalauja, kad ša
lies valdžia atimtų iš Ore
gono valstijos paramą so- 
cialei apdraudai (bedarbių 
ir nusenusių), jeigu ta val
stija nepanaikins varžymų 
darbininkų teisės streikuot 
ir pikietuot.

DESETKAI žmonių sušalo 
EUROPOJE

London. — Anglijoj suša
lo 10 žmonių ir po kelis. 
Franci jo j, Vokietijoj, Če
ch o si o v ak ijoj, Lenkijoj, 
Graikijoj ir kituose kraš
tuose.

Šalčiai siekė 25 iki 40 
laipsnių žemiau zero. Vo
kietijoj per paskutinius 83 
metus dar nebuvo tokių 
smarkių šalčių, kaip dabar.

EXT R A!
ŠIMTAI ŽMONIŲ SUŠA

LO EUROPOJ

London, gruod. 20. —Jau 
šimtai žmonių, sušalo vaka
rinėj ir centralinėj Euro
poj, Balkanuose ir Pabalti
jo kraštuose. Vien Lenkijoj 
sušalo 75 asmenys, o Angli
joj 25.

DENIKIN SMERKIA BAL
TAGVARDIEČIUS RUSŲ 

PARDAVIKUS

Paryžius, gruod. 20. — 
Generolas Al. Denikinas, 
buvęs baltagvardiečių va- 
das prieš Sovietus 1918 m., 
dabar smerkia kaip “tėvy-: 
nės Rusijos” išdavikus tuos' 
caristus generolus, kurie 
parsiduoda Hitleriui prieš 
Sovietų Sąjungą.
, Gen. Denikinas susirinki
me rusų baltagvardiečių 
vardais pasakė tuos caris
tus generolus, kurie ėmė 
pinigus nuo Hitlerio agen
tų. Pats Denikinas matė 
nazių planą, kuris buvo 
įteiktas caristam < genero
lam keli metai atgal karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Dabar generolas Deniki
nas gėdijasi, kad baltagvar
diečiai rusai parsidavė kaip 
Hitlerio ir Japonijos Šnipai 
ir agentai prieš Rusiją.

“Balta ar raudona, mū
sų tėvynė vis tiek liekasi 
mūsų tėvynė!” sušuko ge
nerolas Denikinas, labai nu
stebindamas tuos gimtinės 
išdavikus.

Tokio. — Japonijos už
sieninis ministeris Arita 
grūmoja keršyt Amerikai 
ir Anglijai už duodamas ar 
žadamas paskolas Chinijai

Bentschen, Lenkija.^-600 
žydų, permestų iš Vokieti
jos į Lenkiją, susirgo sto
vykloj influenza ir 10 pa
mišo.

L.’

Darbo Federacija ir CIO 
kreipsis į federalius teis
mus panaikint Oregono 
valstijos įstatymą prieš 
streikus ir, pikietus. Tas 
Oregono įstatymas stačiai 
laužo visos šalies Darbo 
Santikių Įstatymą ir fede- 
ralį Socialės Apdraudos 
Įstatymą.

DIDELIS DEMOKRATINIS 
LAIMĖJIMAS LENKIJOJ

Varšava. — Paskutinė
mis žiniomis, į Varšavos 
miesto tarybą išrinkta 27 
socialistai ir 34 kiti demo
kratiniai atstovai, o “tauti
nė”, “vidutiniai” - fašistinė 
stovykla pravedė tik 39 sa
vo atstovus. Ši valdiška 
partija Lodziuje telaimėjo 
tik 12 vietų miesto tarybo
je, o 68 vietos teko demo
kratiniams žmonėms. Kra-' 
kove į miesto tarybą išrink
ta 24 socialistai ir tik 22 
valdžios kandidatai.

D e m o k r atinės partijos 
laimėjo rinkimus 52-se mie
stuose ir miesteliuose. Vi
sur nupuolė prieš-žydiškos 
politinės grupės, ypač na- 
ziški fašistai.

Juodmarškiniai Grūmoja 
“Audra” Francijai

Leghorn, Italija. — Dien
raštis “Telegrafo,” priklau
santis užsieninio ministerio 
Ciano šeimynai, persergėja 
Franciją, kad jinai susi
lauks “audros” iš Italijos 
pusės, jeigu atmes Italijos 
reikalavimus. O Italijos 
juodmarškiniai reikalauja, 
kad Franci ja užleistų jiem

įTunisiją, Jibutį, Savoy, Ni
ce ir Korsiką.

“Telegrafo” tvirtina, jog 
Hitleris veiks išvien su 
Mussoliniu prieš Franciją 
(nepaisant, kad Vokietija 
paskutiniu laiku pasirašė 
nekariavimo sutartį su 

(Franci  j a).
:-------------------

Rumunijos Valdžia Rengiasi 
Ištremt 150,000 Žydų

Bucharest, Rumunija. — 
Per trejus metus Rumuni
jos valdžia rengiasi išsiųst 
bent 150,000 savo žydų' į už
sienius, pirmiausia vargin
gus žydus iš šiaurinės Ru
munijos. Tiem žydam būsią 
išduota pasportai ir apmo
kėta geležinkelio lėšos.

Rumunų valdžia kreipėsi 
į Angliją ir Franciją, kad 
priimtų į' savo kolonijas 
“perviršių” Rumunijos žy
dų.—Viso Rumunijoj esą 
1,500,000 žydų.

Washington. — Vice-pre- 
zidentas Garner dedasi su 
tais, kurie priešinasi prezi
dento Roosevelto kandida
tavimui trečiai tarnybai.

ANGLU VALDŽIA DUODA HITLERIUI 
VALIĄ MARŠUOT Į RYTUS, PRIEŠ 

LIETUVĄ IR SOVIETU UKRAINĄ
Anglijos Ministeris Pirmininkas Chamberlain Giria Vo

kietijos Nazių “Vyriškumų” ir Gina Municho Sutartį
London. — Darbiečiai at-j Mussoliniui ir tuomi stato į

stovai įnešė Anglijos seimui pavojų pačią Angliją. Dar- 
išreikšt nepasitikėjimą da- biečiai savo įnešime pabrė- 
bartinei Chamberlaino vai- žė, jog Anglijos valdžia per
džiai. Įnešimas parodė, kaip 
ministeris pirm. Chamber- 
lain nuolaidauja Hitleriui ir

Roosevelt Ragina USA Uni
versitetus Remt Pabėgusius 

Nuo Nazių Studentus

Cambridge, Mass. — Har
vardo Universiteto Studen
tų Komitetas Paremt Vo
kietijos Pabėgėlius jau su
rinko $7,000 žydams ir ki
tiems studentams, kurie 
priversti bėgt iš Vokietijos.

Harvardo U n i v e rsiteto 
valdyba paskyrė po $500 
dvidešimčiai pabėgėlių stu
dentų iš Vokietijos; o stu
dentų komitetas dar pridės 
jiem po $500 kiekvienam.

Prezidentas R o o seveltas' 
atsiuntė pagyrimo laišką 
tam Harvardo studentų ko
mitetui. Prezidentas išreiš
kė pageidavimą, kad ir kiti 
Amerikos universitetai duo
tų paramos pabėgėliam 
studentam iš Vokietijos.

Francija Neužleisianti 
Ne Vieno Colio Savo

l

Žemės Italijai
Paryžius.—Franci jos už

sieninis ministeris G. Bon
net pakartojo seime, kad 
Francija neužleis nė vieno 
colio savo žemės Italijai, 
nepaisant Italijos grūmoji
mų. Jis pabrėžė “artimiau
sius” Franci jos ryšius su 
Anglija.

Bonnet nieko neatsakė į 
klausimą, ar Franci jos val
džia siųs savo atstovą į ge
nerolo Franco valdomą dalį 
Ispanijos. Vadinasi, Franci- 
jos valdovai slapta planuoja 
jį siųsti.

Hitleriečiai Grobia Katali
kų Draugijų Turtą

Berlin. — Naziai užgrobė 
Katalikų Jaunuolių Sąjun
gos nuosavybę Limburgo 
vyskupijoj ir dviejų katali
kiškų organizacijų turtą 
Irmtraute.

Buenos Aires, Argentina. 
—Valdžia rengiasi depor- 
tuot du vokiečius, kurie, 
girdi, vedę neteisingą pro
pagandą prieš Vokietijos 
nazius.

ORAS

Dalinai i apsiniaukę, šil
čiau ir gal bus lietaus.—N. 
Y. Oro Biuras.

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

Municho sutartį ne tik pa
aukojo Hitleriui Čechoslo- 
vakiją, bet padrąsino jį 
briautis “į rytus” (prieš 
Sovietų Ukrainą, Lietuvą ir 
kt.).

Anglijos ministeris pir
mininkas Chamberlain gy
nė savo nusileidimus Hit
leriui ir Mussoliniui, gyrė 
“vyrišką vokiečių tautą” 
(atseit, nazius) ir gąsdino, 
kad jeigu Anglija nebūtų 
nusileidus Hitleriui Muni- 
che, tai, girdi, būtų turėjus 
kariaut su Vokietija, Ita
lija, Japonija ir generolu 
Franco.

Chamberlainas pareiškė, 
kad Anglijos valdžia “netu
ri jokio noro varžyt jų 
(nazių-vokiečių) išsivysty
mą ar pastot kelią milži
niškai jų energijai.” šiuo 
sakiniu Chaiųberlainas pri- 
pažino naziam laisvę 
“grumtis į rytus”: į Lietu
vą ir kitus Pabaltijos kraš
tus ir į Sovietinę Ukrainą;! 
kaip suprato New Yorko; 
Times korespondentas ir.‘ 
kiti. \

Chamberlainas sakė, kad 
Anglija būsianti atsargi su 
paskolomis Chinijai ir “pri
žadėjo nepripažint” genero
lui Franco’ui karo teisių, 
kol iš Ispanijos žemės ne
bus ištraukta kitų šalių 
kariuomenė.

Pagaliaus, Anglijos sei
mas 340 balsų prieš 143 ir 
atmetė darbiečių įnešimą, 
reikalaujantį išreikšt nepa
sitikėjimą C h a m b e rlaino 
valdžiai.

Danzigo Naziai Deportuo
sią Visus Žydus

Danzig. — Naziai Danzi
go valdovai žada atimt 
nuosavybes visų žydų, pa
liekant tik ne daugiau kaip 
$20 kiekvienam. Tada na
ziai suvarysią visus žydus 
į laivus ir kai laivai iš
plauksią į jūrą, tai tiem žy
dam būsią duota pasirinkt, 
kur jie nori būt nuvežti.

Taip Danzigo naziai pa
darysią su žydais už trejeto 
mėnesių po naujų metų. Jie 
nežada palikt Danzige net 
tų žydų, kurie tarnavo Vo
kietijos armijoj laike pa
saulinio karo. O jei kurie 
deportuoti žydai slapta su
grįžtų, tai naziai suvarytų 
juos į koncentracijos sto
vyklas.

Danzigo krašte yra 6,000 
žydų iš viso.

Alcatraz kalėjime pamišo 
Al Capone, buvęs Chicagos 
kriminalistų karalius.
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Lietuvos, Lenkijos ir Sovietų Pre
kyba ir Kiti Bendri Reikalai

Tarpe Lietuvos ir Lenkijos, Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos eina prie pabaigos 
derybos, pagal kurias tarpe šių šalių 
bus praplėsta prekyba.

Greta prekybos numatoma tarpe šių 
šalių platesnis politinis, ypatingai apsi
gynimo bendradarbiavimas.

Lietuvai šiandien yra didžiausias pa
vojus iš Vokietijos fašistų pusės. Jeigu 
prieš kelis mėnesius tas pavojus labiau 
grūmojo iš Lenkijos pusės, tai dabar 
padėtis pasikeitė. Vokietijos fašistai pa- 
simojo atimti nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą ir prijungti prie Vokietijos. Lie
tuva yra artimiausias kelias prie Sovie
tų Baltarusijos, o užpuolimas ant Balta-

* rusijos jau yra senas Hitlerio tikslas.
Hitleris Lietuvai pasirengęs padiktuoti 
politiką: jeigu perleisi mano armiją, pa
dėsi pulti Sovietus, tai Klaipėdą iš var
do paliksiu tau, bet tuo pat kartu fak
tiškai valdysiu ir Klaipėdą ir visą Lie
tuvą, jeigu ne, tai Klaipėdą atimsiu ir 
prijungsiu prie Vokietijos.

Lenkijos politika keičiasi. Dar du mė
nesiai atgal, ji rėmė fašistų Vokietiją 
užpuolime ant Čechoslovakijos, bet da
bar apsižiūrėjo, kad Vokietijos fašistai 
nori atimti nuo Lenkijos Lenkų Kori
dorių, Vakarų Ukrainą, Sileziją ir iš 
Lenkijos palikti tik trupinius, kaip iš 
Čechoslovakijos.

Po Municho Franci jos ir Anglijos iš
davystės Lenkija įsitikino, kad Anglija 
ir Francija paliko visas Rytų ir Centra- 
linėj Europoj valstybės Vokietijos fašis
tų suėdimui. Todėl Lenkija atnaujino su 

'''Sovietų Sąjunga nepuolimo sutartį ir 
"siekia draugiškų ryšių. Jeigu tatai są- 
: žiniškai Lenkija vykins gyveniman, tai 
. Rytų Europoj galės susidaryti galingas 
blokas, kuris pastos ’ fašistams kelią, 
kaip keli šimtai metų atgal pastojo vo- 

' kiečių kryžiokams kelią.
Sovietų Sąjunga visada už taiką, už 

,, visų tautų laisvę. Ji visomis jėgomis pa- 
<• dės mažoms tautoms apsivienyti į apsi-
• gynimo bloką, jeigu tik jos sąžiningai 

to norės.

Hitlerio Provokacijos ir Ukrainai
Hitlerio karo provokacijoms galo ne

bus tol, kol jam Vokietijos liaudis ir 
kaimynai nenusuks sprando. Pirmiau jis 
šaukė “apvienyti vokiečius!” Ir dabar 
dar jis laikosi to pat obalsio kitų kraš
tų pavergimui. Bet nekaip jis jį gali pri
taikyti. Danijoj dar yra 40,000 vokiečių; 
Franci jo j ir Belgijoj yra išdraikytų 
šimtai tūkstančių vokiečių; Čechoslova
kijoj yra 250,000 vokiečių; Jugoslavijoj 
—800,000; Rumunijoj—755,000; Lenki
joj—1,200,000; Lietuvoj — 125,000; Ven
gri jo j-U500,000 ir Sovietų Sąjungoj' » 
800,000J: Bet vis tai išmėtyti po platų 
plotą, išimant tik Danijos • Schleswiriga, 
Lietuvoj—Klaipėdą ir Lenkijoj — Len-< 
kų Koridorių ir Sileziją, kui* vokiečiai 
prie daikto gyvena. Hitleris ruošiasi 
tuos kraštus pirmiausiai pavergti, o pas
kui eiti ir kitur “vokiečius liuosuoti.” 
Galimas daiktas, kad greitai jis atsi
mins, kad ir Jungtinėse Valstijose gy
vena milionai vokiečių ir jiems ateis į 
pagalbą.

New Yorko mėsinių darbininkai balsuoja 
house Workers Organizing Committee.

eiti streikan. Jie priklauso Packing-

LIETUVOS ŽINIOS

t ‘
Hitlerio Šnipai F r and jo j

Francija po pereito Pasaulinio Karo 
atgavo nuo Vokietijos dvi savo turtin
gas provincijas Alsace ir Lorraine, ku
rios užima 5,605 ketvirtaines mylias, 
skaitlingai apgyventos, turtingos gele- 
žies, anglies ir kitomis kasyklomis.

Hitlerio šnipai ten veikia visu pasiu
timu, kad tas provincijas vėl atėmus nuo 
Francijos. Laike Municho išdavystės 
Hitlerio agentai buvo išleidę manifestą, 
kuriame statė tokius pat reikalavimus, 
kaip hitlerininkai statė Čechoslovakijoj. 
Pirmiau hitlerininkai vadinosi įvairiais 
vardais, bet vėliau jie pasivadino Nacio
nalistų - Socialistų Partija (Naciai), 
kaip ir Vokietijoj.

Francija pasirašė su Vokietija sutar
tį ir eina prie “gerų kaimyniškų santi- 
kių,” bet Alzacijoj ir Lorrainėj hitleri
ninkai nesiliauja veikti prieš Franci ją. 
Nesenai pasklido lapeliai su Strassburgo 

I katedros pakeiksiu, kur buvo užrašyta: 
• “Tai vokiečių kultūros vaisius!” Kitas 
lapelis paskleistas su užrašu: “Mes, vo
kiečiai, norime grįžti pas savo motiną, 

į'6"Vokietiją!”

Vienas francūzų laikraštis išspausdi- 
X no tarpe kitų skaitytojų sekamą laišką: 

1 - “Muniche įvyko sudraskymas Čecho
slovakijos. Francijos atstovas davė tam 
sutikimą ir tuo pakirto Francijos sau
gumą. Dabar Europoj negvarantuotas 
jokis rubežjus. Fašistų šnipai su didele

Bet greta “vokiečių liuosavimo” pas
kutiniu laiku Vokietijos fašistai iškėlė 
obalsį — “Paliuosuoti ukrainus.” Tai 
bjaurus, niekšiškas karo obalsis.

Sovietų Ukrainoj gyvena apie 35,000,- 
000 ukrainiečių, tai laisviausia ukrainų 
tauta, kuri sėkmingai būdavo j a socializ
mą. Hitleris pasiryžęs pavergti jų kraš
tą ir jiems grąžinti kapitalizmo ir dvar
ponių išnaudojimą.

Tenkijoj yra apie 8,000,000 ukrainie
čių, bet ir jiems Hitlerio siūlomoji “lais
vė” yra baisiausias teroras. Rumunijoj 
yra apie 500,000 ukrainiečių, Čechoslo
vakijoj yra 800,000 ukrainiečių. Taigi 
Vokietijos fašistai sako, kad reikia vi
sas ukrainiečių žemes apjungt į vieną 
valstybę, po fašistinės Vokietijos-' ko
manda, tai yra, užkariauti Sovietinę Uk
rainą, atimti nuo Lenkijos Vakarų Uk
rainą ir Galiciją, nuo Rumunijos dalį 
Bessarabijos ir Bukovinos ir nuo Čecho
slovakijos — Užkarpatų Ukrainą. Tam 
tikslui Hitleris rankioja visokias balta
gvardiečių liekanas, padugnes ir iš jų 
mobilizuoja armiją. Jo šnipai ruošia fa
šistinius gaivalus prie išstojimo. Vienok 
ši Hitlerio provokacija turės užsibaigti 
jo paties susmukimu.

Kaip Japonai “Užkariavę” 
Dalį Chinijos?

Greitai bus pusantrų metų, kai baisus 
karas eina Chinijoj. Japonijos imperia
listai metė prieš Chiniją ilgų metų pa
ruoštą galingą karo mašiną ir manė į 
kokį mėnesį laiko visą Chiniją paimti. 
Jie labai apsiriko. Chinijos liaudis apsi
jungė ir stojo į kovą, kad apgynus savo 
kraštą.

Dabartinė Chiniją su Sinkiangu, be 
pavergtos Mandžurijos, Tibeto ir laisvų 
nuo Chinijos atsiskyrusių Mongolijos 
Liaudies Respublikos ir Tanų-Tuvos, už
ima 2,083,155 ketvirtaines mylias žemės 
plotą ir turi apie 400,000,000 gyventojų.

Japonijos imperialistai pasiskelbė, kad 
jau būk užkariavo 550,000 ketvirtainių 
mylių Chinijos plotą, skaitlingiausiai ap
gyventą, su jos didžiausiais miestais ir 
gelžkeliais.

Bet tas Japonijds “užkariavimas” yra 
labai paviršutinis. Japonai laiko užėmę 
tik didmiesčius ir gelžkelių linijas, o to
liau nuo jų bijo nosį parodyti, nes juos 
puola chinų partizanai. Čia tenka pažy
mėti tik kelis faktus, kurie parodys, kaip 
japonai laikosi užimtoj Chinijos terito
rijoj.

Kada japonai apsupo Shantungo pus- 
salį, ten pasiliko 83,000 chinų reguliarės 
armijos, kuri persigrupavo į partizanus 
ir su prie jos prisidėjusiais paprastais 
žmonėmis dabar sudaro apie 150,000 par
tizanų, kurie puola japonus. Ištisi aps
kričiai toj provincijoj yra partizanų 
rankose. <

Peipingo miestą japonai užėmė pat 
karo pradžioj, o ir dabar arti , jo veikia 
apie 90,000 partizanų, kurie net kelis

ALYTUS 
Sodinama Daug Vaisinių 

Medelių
Merkinė, šį rudenį šiam kam

pely sodinama labai daug vaisi
nių medelių; kas iki šiol netu
rėjo sodo, užveisia naujus, o 
kieno per maži sodeliai, juos 
praplečia. Pažymėtina, kad' čia 
yra daug sodybų, kurios įsikū
rusios dar prieš Didįjį Karą, 
bet iki šiol jos stovėjo plikos — 
nesimatė apie jas jokio mede
lio. Dabar ir tie gyventojai pa
stebėjo savo padarytą klaidą 
ir, supratę sodų naudingumą,

Išgrįsti Miesteliai

Pąnoterių miestelis šią vasa
rą buvo išgrįstas, tik nesuspė
ta padirbti šaligatvių (jie bus 
baigti 1939 metais). Vietos gy
ventojams nebereikės jau brai
dyti po purvą, kaip buvo iki 
šiol; kam reikėdavo pravažiuo
ti, tai ratai iki stebulių pasi-

nerdavo. Vargo gyvuliai ir 
žmonės. Dabar visi patenkinti. 
Nors ūkininkai ir vietos gyven
tojai pavargo, kol privežė žvy
ro ir akmeny, bet dabar turės 
sausą miestelį.

(“Liet. Ūkininkas’’)

ROKIŠKIS

Perdaug Išnaudoja Ūkininkus
Šioje apylinkėje visi ūkinin

kai javus kulia motorinėmis 
mašinomis. Kadangi kuliamųjų

“Laisves” Vajaus Paskutinėm 
Dienom

stengiasi juos užveisti. Tiesa, čia 
yra jau sodybų, paskendusių 
sodų vainikuos nuo senų laikų 
ir tos sodybos puošia apylinkę. 
Iš medelynų yra labai didelis 
medelių pareikalavimas. Mede
liai yra išvežiojami ir sodina
mi po visą šį Dzūkijos kampe
lį. Ir reikia tikėtis, kad po kiek 
laiko šis. kampelis pasipuoš ža
liuoju sodų vaipiku ir prisidės 
prie bendro Dzūkijos grožio kė
limo ir ekonominio gerbūvio.

mašinų nėra perdaug, tai maši
nų savininkai jaučiasi “kara
liais“: už kūlimo valandą ima 
nuo 4 iki 4.50 lt. Viena ma
šina per vieną kūlimo ratą už-/ 
dirba iki 5,000 litų. Kad pra
tempus kūlimo valandas, moto
rams duoda penkių, šešių ar
klių jėgą, nors motorai turi 10- 
14 arklių jėgų. Mašinos nepri
žiūrimos. Kai kurios mašinos 
neturi jokios šviesos ir net pa
prasto žibintuvo. Naktimis ku
kant tamsoje, daug įvyksta ne
laimių. Kas nenori naktį kulti, 
tai pas tą ūkininką neina kulti. 
Dar, be to, mašinų savininkai 
renkasi sau palankesnius ūki
ninkus, jiems pirmiau iškiilia, 
greičiau ir geriau javus išvalo. 
O savo “priešininkui“ jei ir at
eina kulti, tai tik javus suniau- 
kia. Reikėtų įstatymo, kuris tą 
verslą reguliuotų, būtent, nus
tatytų kūlimo kainą, motoro jė
gą ir priverstų turėti gerą švie
są.

Pasirodė Raudonligė
Juodonys, Kamajų valsč. 

Spalių mėn. paskutinėmis die
nomis, esant šaltam rudens 
orui, apsirgo ūkininko J. Par- 
šonio kiaulės. Atvežus veterina
rijos gydytoją pasirodė, .kad 
kiaulės serga raudonlige.

MAŽEIKIAI
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Mirė “Stebuklinga“ Daktarka
Lapkričio mėnesyje pasimi

rė visiems žinoma daktarka 
Berta. Nuolat turėdavo ligo
nių, nes už visą gydymą ir 
vaistus imdavo tik po 1—1,5 
lito, bet ne brangiau. Ligonių 
ateidavo už keliasdešimts ki
lometrų. Jos gydymu 
sidomėję kai kurie 
bet patikrinę rado, 
vartojami vaistai
niekad negali, o tikinčiam gali 
visiškai padėti, tai tokiuo gy
dymu jai leido verstis ir to
liau. Jos vaistai buvo cukraus 
gabalėliai aplašm-ti įvairiais 
lašais. Dėžėje rasta visa eilė 
bonkučjų su vaistais, bet be 
jokių etikečių. Daugiausiai gy
dė moteris ir gyvulius.

v

buvo su- 
organai, 
kad jos 

pakenkti

Paskutines Dienos Užrašyti" Dienraštį “Laisvę” 
Kaipo Kalėdų Dovaną

Smarkiai pakopėjo 6-tas Apskritys. Dr. Petriką parvežė nuo 
drg. Merkio iš Philadelphijos geroką pluoštą prenumeratų. 
Tikimės linksmų žinių iš Waterbury. Baltimore vejasi Pitts- 
burghą. Abu tie didmiesčiai kopia į dovanų areną. Kontes- 
tantų surašė šiandien nėra žymių permainų.

Štai surašąs:

A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi . 
Waterburio vajininkai punktų turi ...............

turi .......................
turi ....................
J., punktų turi 

turi ....................
punktų turi

Tai Bent Seniena!
Renavu, (Židikų v.). Užraši

nėj ant Mažeičių kaime pas 
Olp. Vipikieųę (lietuvių tauty
bės pilietę) tautosaką teko pa
stebėti stebėtino senumo skry
nią. Jos šone randama kaimiš
ka menininko ranka išraižyti 
maždaug penkių centimetrų 
stambumo skaitmenys - data - 
1685 m. Skrynia, matyti, se
niau yra buvusi vartojama rū
bams, bet per ilgus metelius 
hadilo — parūdija skrynios zo- 
vieskai ir viršus kažkur pasi
metė. Dabar skrynia vartojama 
grūdams pilti, į kurią sutelpa 
apie 7 pūrus (centnerius) grū
dų. Skrynią pirko Vipikienės 
motinos motina Salantuose iš 
varžytinių, šiaip skrynia atro-!®« A. žalimas^ Worcester 
do pusėtinai ir dar yra gana 
tvirta, dar tebevartojama pilti 
grūdams. Vertėtų šią žymią se
nieną būtinjai patalpinti muzie
juje (nors tiesa, kokiais orna
mentais ji nepasižymi), nes 
skrynia, turinti 253 metus 
“amžiaus,“ tikrai yra verta 
šios pagarbos. Kas minima 
skrynią dirbo, to jau ne kaulų»6 kB„ sndbury, Canada is* 
nebėra, o jo darbas ir šiandien s, Žostautas, Kapuskasing .......  122
žmonių tarpe tebėra, šios skry- Į Yuozupaitis, Ch., Atlasburg, Pa. 122 
nios savininkė Olp. Vipikienė J* Skirages, I)otroit ....................122
jau turi irgi arti 90 metų. 'Ft Kiozl9> s. Boston .................... 120

3881
3862
3662
2861
1848
1767
1332
1131

Klausimai ir Atsakymai
ALDLD 6 Apskritys punktų 
ALDLD 9 Apskritys punktų 
K. Žukauskienė, Newark, N. 
Hartfordo Komitetas punktų 
S. Puidokas, Rumford, Me.,
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi
J. Simutis, Nashua, ir S. Penkauskas, Lawrence, pkt. turi 974
V. Černiauskas, Rochester, punktų turi.........................................963

Pittsburgh ir apylinkė ................ 895 J. Kalvaitis, B’klyn
A. žemaitis, Baltimore ................ 846
ALDLD 20 kp., Binghamton .... 684 
Shimaitis, George, Montello .... 
E. Dovidonienė, Worcester .....
C. K. Urban, Hudson, Mass. ... 
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........
K. Peslis ir J. Kalvelis,

Bridgewater .... .....................
A. Buivid, S. Boston .................
M. Klimas, Rich. Hill ..............
J. Grybas, Trakimavičius ir 
Zaruba, Norwood ........................
A. Valinčlus, Pittston ................
S. Mason, New Haven ..............

Rudman, New Haven .........
J. Bimba, Paterson, N. J..........
_  ___________ , ___________ •   Į___________________ 7
S. Paulenka, Lowell Mass.........
J. Burba, So. Boston ................
J. Adams, Grand Rapids ..........
J. Gugas, Detroit, Mich..............
Bridgeporto Komitetas ......... ...
A. Lidelkienė, Great Neck ......
L. Pruseika, California ...............
E. Cibulskienė, Nanticoke ........
V. Padgalskas, Mexico, Me. . 
ALDLD 186 kp., Harrison-

Kearny, N. J...............................
P. Šlekaitis, Scranton ..............

632
617
607
580

498
448
444

S. K. Mazdn, Cleveland .............
ALDLD 186 k., Harrison-Kearny 
J. Sholunas, Somerville, Conn. 
Mrs. Siepon, Lewiston ...............
M. Bendinskas, Summerlee, .....

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

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

C.
C.

A.

J.

.. 416

.. 854

.. 841

.. 320 į M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill. 

.. 244 1 J. Stankevičius, Wilkes-Barre.... 

.. 238 1 V. Jonauskas, Bloomfield ............
,. 282 E. Vilkaitė, Brooklyn ..................
... 224 j J. Jeromeskls, S. Barre, Mass.
. 214 ; M. Slekienė, Gardner  :.......... 
.. 2081 J. Naruševičius, Red Lake .......
. 196 ' K. Mugianienė, San Francisco.... 
.. 170 | V. Globich,

164 J. Galdis. IV
. 155 I.
...148 J.

, Wilkes-Barre 
Gaidls, Maynard, Mass. 
Klevlnskas, Scranton 
Sleivis,, Chelsea ............
Ruseckas, B’klyn ........
Kairys, B’klyn ..............144 J.

137 A. BarČlus, So. Boston

120 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
94 
80 

..72 
66 
55 
55 
44 
44 
44 
44 
44 
44 

" 88
22 
22 
22 
22

“Laisvės” Štabo darbininkai, kurie 
pasidarbavo šiame vajuje:

M. šolomskas .......................... 654
Kuraitis .................................... 248
Buknys ........................................ 240
Mizara ...................................... 160

D.
G.
P.
R.

kartus buvo suviję japonus už miesto 
sienų.

Shansi provincijoj buvę chinai rau
donarmiečiai išvystė net 300,000 parti
zanų armiją, kuri nepertraukiančiai mu
šasi su japonais. Ten partizanai turi ja
ponų užfrontėj savo valstybę, kuri *turi 
apie 7,000,000 gyventojų. Jie turi net ar
senalus, kur ginklus gaminasi.

Tarpe Nankingo ir Sharighajaus vei
kia apie 200,000 chinų partizanų.

Yra dar ir daugiau partizanų armijų, 
kurios puola gelžkelius ir japonų garni
zonus. Reiškia, japonų užimtoje Chini
jos dalyje eina baisus chinų liaudies ka
ras prieš įsiveržėlius.

Atmenant tą, kad dar trys ketvirtada

liai Chinijos yra laisvos, kuri laiko virš 
2,000 mylių ilgio frontą prieš japonų ar
miją, žinant tą, kad dabar Chinijos ar
mija yra skaitlingesnė ir geriau išla
vinta, žinant tą, kad Japonijos finansai 
yra prie bankruto, kad jos žmonės jau 
pavargo kare, žinant tą, kad Japonija 
daug nustojo ginklų ir kareivių, galima 
drąsiai laukti, kad anksčiau ar vėliau 
Japonijos armija neatlaikys prieš ben
dras Chinijos armijos ir partizanų ata
kas. Bet ši kova dar gali tęstis labai 
ilgai ir daug gyvasčių Chinijai kainuos, 
jeigu pasaulio demokratinės šalys nenu
trauks prekybos su Japonija. Sovietų 
Sąjungos prekyba su Japonija sumažėjo 
veik iki nulio.

Klausimas:
Ar Sovietų Sąjungoje yra 

vokiečių? Kur jie gyvena ir 
ką jie veikia? C. L.

Atsakymas:
k Taip, yra pusėtinai daug. 
Tai seni Rusijos gyventojai 
valstiečiai, kurie buvo įvežti 
Rusijon 170 metų tam atgal 
ir apgyvendinti prie Volgos. 
Prie caro ir jie buvo baisiai 
smaugiami, kaip ir kitų tauti
nių mažumų žmonės.

Kas kita, kai Sovietų val
džia įsikūrė. Ji tuojau paskel
bė visoms tautoms laisvę. Vo
kiečiais valstiečiais apgyven
dinta sritis buvo pripažinta 
autonomine sritim ir paskui 
tapo suorganizuota į Volgos 
Vokiečių Autonominę Sovieti
nę Socialistinę Respubliką.

ši Sovietinė respublika* ap
ima 17,600 kvadratinių mylių 
ir turi apie 600,000 gyventojų. 
Dauguma gyventojų yra vo
kiečiai, apie vienas trečiadalis 
susideda iš rusų, ukrainų ir 
keleto kitų tautelių.

Beveik visi valstiečiai pri
klauso prie kolektyvų.

Sovietinė valdžia pradėjo 
plačiai vystyti pramonę, šian
dien šitoje vokiečių sovietinėje 
respublikoje randasi apie 20,- 
000 industrinių darbininkų.

Labai puikiai išvystyta 
mokyklų sistema. Jose mokosi 
130,000 mokinių? Vokiečių 
kalboje išeina dvidešimt laik
raščių.

šitie Sovietinės Respublikos 
vokiečiai su pasibjaurėjimu 
žiūri į Vokietijos nazių barba
rizmą. Jie labai daug aukų 
yra surinkę ir pasiuntę nazių 
barbarizmo aukoms. Deja, da
bar nazių valdžiai griežtai už
darė duris visokiai paramai iš 
Sovietinės Vokiečių Respubli
kos.

&
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Pasaulio Moterys
Fašistai Ispanėms Davė Kulkas 

Vieton Duonos

Nesenai virš mažo Katalonijos miesto pa
sirodė penki Vokietijos orlaiviai. Vokiečiai 
metė ne bombas, bet duoną. Išbadėję vaikai 
ir moterys išėjo iš bakužiu, skiepų ir pradė
jo duoną rinkti. Tuomet Vokietijos lakūnai 
pradėjo iš kanuolių šaudyt kūdikius ir mo
teris. . '*

Fašistų naujas sportas—apgaudinėjimo 
būdu žmones medžioti.

AMERIKOS LYGOS PIKIETAS PRIE JAPONIJOS LAIVO

Jauno žmogaus veido ir kaklo muskulai : 
yra tvirti, veido oda švelni, lygi, graži. Ta

AMERIKOS LIETUVAITE
TAUTOS SARGYBOJ

Veido Priežiūra
M. Baltulioniūtės Paskaita, Duota Motery 

Apšvietos Kliubo Susirinkime, 
Gruodžio 15, Brooklyne

Čen Zujan-Chinijos Duktė
Japonijos fašistai areštavo jauną chinietę, 

pasivadinusią Čen Zujan. Ji buvo tik 21 
metų; iš Ūkano. čen baigus Nankingo Uni
versitetą.

Kuomet japonai sutvirtino savo spėkas 
Saizo srityje ii- rengėsi užpulti ant Kaifin, 
čen persirengė j biednos valstietės drapanas 
ir po 3-1 kartus į dieną aplankė japonų la
gerius. Ji išrodė, kaip biedna mergaitė. 
Nuo pradžios japonai visai domės i ją ne
kreipė, nes ji atrbdė nuskurdus valstietė. 
Tačiau čen gražia veido išžiūra pritraukė 
japonų kareivius ir ji pradėjo klausinė
ti apie padėtį ir karinius reikalus. Tas 
sukėlė japonų nuožiūrą. Oficieriai įsakė ją 
areštuoti. Laike arešto, jaunuolė išsiėmė iš 
kišeniaus revolverį ir paleido šūvius į japo
nus. Tuomet japonai apsupo ją ir surišo jos 
rankas, čen išdidžiai jiems pareiškė:

— Jūs galit mane mušt, tačiau aš jums 
nei į vieną klausimą neatsakysiu !

Ji tik pasakė, kad jos vyras randasi 
karo fronte ir eina leitenanto pareigas. Tai 
pasakius, ji pradėjo dainuoti revoliucines 
dainas.

Lapkričio 5 d., anksti rytą, Čen kalėjime 
.atėmė sau gyvybę, tačiau, išsibraukdama iš 
gyvųjų tarpo pirm laiko, ant kalėjimo ka
meros sienos ji užrašė:

“Prieš Japonijos grobikus kovosim iki 
galo.“

' J. Bondžinskaitė.

A. Markevičiūtės Prakalba, 
Moterų Sąryšio Koncerte,

Gerbiami Draugės ir Draugai!
Malonu man čionai būti ir 

žiūrėti į tokią puikią grupę 
susirinkusių, gėrėtis jūsų aty- 
da ir gražia atjauta išpildo
mai muzikai. Jūsų parama 
nėra vien šiai dienai, bet ir at
eičiai. Jūs ją duodate prakil
niam ii- vertingam darbui, tai 
Naujosios Anglijos Moterų Są
ryšiui, kuris jau gyvuoja nuo 
kovo 20-tos, šių metų, šis Są
ryšis buvo sutvertas pažangių 
moterų, kurios nusistatė page?
rinti ir subendrinti Amerikos 
Lietuvių moterų būvį kultūri
niai, politiniai ir socialiai. Va
sarą parengtas piknikas, Law- 
renčiuje, buvo pasekmingas, o 
su šios dienos pasekmėmis ga-

Pasakyta Naujosios Anglijos 
Bostone, Gruodžio 11, 1938

kiškai? Tas yra labai gerai, 
nes tos senovės kalbos duoda 
pradžią aukštam mokslui; bet 
kam gi užmiršt savo 'tautą ir 
dar bijot prisipažint lietuviais, 
kuomet lietuvių kalba ir kul
tūra yra viena iš seniausių ir 
stambiausių ? Lietuviška kal
ba taipgi yra viena iš arčiau
sių klasiškoms, kaip tai loty
nų ir graikų. Kitos tautos se
nai numetė žodžių galūnes, 
bet lietuvių kalbą ir rašybą 
galima sulyginti su klasiško-
mis, nes tas pats žodis varto
jamas įvairiais linksniais per
maino galūnę. Taigi, mūsų 
kalba yra ne lengva ir ne bi
le kam ją gerai išmokti, bet 
reikia biskį ir galvos.

Boikotas Japonijos prekių eina ne tik New Yorke, bet ir va
karuose. Amerikines Taikos ir Demokratijos Lygos pikietuoja 
Japonijos prekinį laivą, atvežusį daug žaislų ir apelsinų iš 
Japonijos į Seattle portą, Washington valstijoje.

čiau pagyvenusiam žmogui bei šiaip nuo 
gyvenimo prietikių veido muskulai pradeda 
silpnėt, oda neatrodo tokia lygi, graži, kaip 
kad buvo. Vieniems žmonėms (mes čia. 
kalbėsime vien apie moteris) greičiau pra
deda silpnėt muskulai aplink akis, kadangi 
oda aplink akis yra labai švelnutė, opi, tuo 
būdu ją galima lengvai ištampyti, pažeisti, 
jei bile kaip ir su bile kokiu tepalu ją trin- 
sime.

Amerikietės ir Švenčių Dovanos
Amerikietės paprastai būna budrios ir pil

nos gyvumo, tačiau ir jos kartais apsigauna 
pirkdamos. Ypatingai tas pasitaiko dabar, 
prieš šventes, kada pro pirkėjus sunku pra
simušti. Krautuvės pilnos, o čia keleriopai 
reikia galvoti: Kokios vertės prekė ? Ar ne 
perdaug už ją lupa? Iš kur ji paeina?

Mano atydą patraukė porcelinos dirbi
niais apkrautas stalas, čion gausybė visokių 
formų puodeliukų, lėkštelių, lempų, dėžu
čių ir figurų-figuraičių. Prie jo daug moterų. 
Vienos jau pasipirkusios, nueidinėjo, kitos, 
kiek drūtos spaudėsi arčiau. Viena moteriš
kė nusipirko brangoką lempą. Jau užmokė
jo, lempa suvyniota, ji rengėsi eiti, bet pa
mačius, kad studentiškai atrodanti jauna 
mergina ar moteriškė vis ko žiūri kiekvieno 
daiktelio dugnan, paklausė:

—Ką jūs ten matot?
—žiūriu, kad kartais nenupirkčiau Japo

nijos ar Vokietijos arba Italijos prekės,— 
atsakė žiūrėtoja.—Mano draugės ir aš, fak- 
tinai visos mūs šapos darbininkės, boikotuo
jame prekes minėtų šalių dėlto, kad jos yra 
užpuolikės. Italija prarijo Ethiopijos nepri
klausomybę ir tūkstančius gyvasčių, o da
bar padeda Frankui naikint ispanus. Japoni
ja žudo ir vergia chiniečius. Vokietija pade
da pulti Ispaniją, pasigrobė Austriją, suplė
šė Čechoslovakiją ir dabar taikosi grobt 
Klaipėdą ir visą Lietuvą. Mano draugėm do
vanos nepirks kulkų Ispanijos ar Chinijos 
moterims ir vaikams. . . *

—Dėl dievo meilės!—ją pertraukė pirku- 
sioji lempą, lupdama nuo lempos popierą,— 
ir mano draugėm dovanos to nedarys. O gal 
čia ir apsipirkau?

Visos sustojo rinkusios sau prekę ir žiū
rėjo, ką toji išvynios.

—Viešpatie!—garsiai suspigo moteriškė 
pažiūrėjus į dugnelį. Ištiesų, jos gražioji 
porcelininė lemputė buvo iš Japonijos. Pra
sidėjo ginčas su pardavėja. Atsirado ir sek
cijos prižiūrėtojas. Moteriškė laikėsi savo.

—Negaliu tos lempos neštis namo. Neši
nėsiu.—Ir nesinešė. Ji atgavo pinigus.

Neužilgo aplink stalą buvo būrys moterų, 
bet dabar kiekviena pirmiausia žiūrėjo į 
prekės dugnelį, o jau paskiau į visas kitas 
smulkmenas. Kas gi norėtų nekaltų chinie- 
čių ar ispanų mirties dėl kokio porcelinos, 
šilko ar bile kokios nebūt medžiagos niek
niekio ? M-tė.

lėsim jau pradėti maršrutą.

A. MARKEVIČIŪTĖ 
iš Methuen, Mass., N. A. 
Moterų Sąryšio darbuotoja, 
Sąryšio konferencijos nomi
nuota į Amerikos lietuvių 
moterų visuotino seimo-su- 
važiavimo šaukimo komite

to vice-pirmininkes.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis apima sritį šiauriuose 
net nuo Toronto, Canada, į 
pietus Connecticut valstiją ir 
ir visą plotį Massachusetts 
valstijos. Mūsų Sąryšis garsus 
ne tik tokiom didelėm apylin
kėm, bet ir įvairių pažiūrų 
moterų organizacijom, kurios, 
nežiūrint religinių ar politinių 
įsitikinimų, vienijasi, kad lie
tuvių moterų darbai nebūtų 
išskirstyti, bet suvienyti. Rei
kia duoti pagarbą toms mote
rims, kurios atvykus iš Lietu
vos galėjo skaityti tik malda
knygę, bet Amerikoje išmoko 
gramatiškai lietuviškai kalbėti 
ir rašyti, paskui pramo*ko an
gliškai, ir nenustojančia ener
gija organizuojasi su kitomis 
ir skleidžia šviesą. Tai tokios 
gabios ir energingos moterys 
sudaro mūsų Sąryšį.

Vienu keistu dalyku mūsų 
šiame tvarinyje yra stoka jau
nų Amerikos lietuvaičių. Šis

Jei mes, lietuvaitės, susi
vienytume, mes išmoktume lie
tuviškos kalbos, kurios žinoji
mas duotų mums daug reikš
mingumo, ir parodytume svie
tui jos grožę ir naudingumą; 
pakeltume savo asmenybę; 
pagelbėtume tėveliams ir jų 
draugams pravesti geresnį gy
venimą, supažindindami kitas 
tautas su mūsų svarba.

Lietuvių kultūra mums, jau
niems, irgi svarbu. Lietuviška 
kultūra yra prakilni ir nesu
stojanti. Pas mūsų senelius 
yra turtingas šulnelis lietuviš
kos kultūros. Trokštanti gali 
iš jo gerti be sustojimo.

Lietuviai yra žinomi, kaipo 
nuoširdūs, dėkingi ir taiką 
mylinti žmonės.

Apart kultūros, mūsų politi
niai reikalai yra vienodi. Visų 
tautų taiką ir demokratiją my
linti žmonės vienijasi ir dirba 
už vieną tikslą — prieš karą 
ir fašizmą. Bet mums, lietu
viams, fašizmas, kuris kabo 
kaip Damokles’o kardas and 
plauko, yra mirtinas priešas 
ir mes turime rūpintis Lietu- 
yos likimu, kad jai netektų 
ta pati padėtis, kaip Austrijai 
ir čechoslovakijai. Įsigalėjęs, 
fašizmas paskui gali eiti ir į 
dar didesnes šalis, kaip Ame
rika.

Mūsų dabartinis gyvenimas 
jauniems neatrodo taip blo
gas, nes išsilavinę ir turėda
mi ne per blogus darbus, tad 
mums atrodo, kad viskas žydi. 
Bet praėjus keliem metam ir 
pradėjus po biskį mąstyti apie 
ekonomiškus dalykus, mums 
jau neatrodys tas kelias žy
dinčiu ir bandysime organi
zuotis. Tad aš, viena iš Ame
rikos lietuvaičių, dabar kvie
čiu visas čionai augusias lie
tuvaites nepraleist be atydos 
mūsų šaukimo susivienyt lie
tuvių moterų veiklai prieš ka
rą ir fašizmą, Sustiprinti lietu
vybę ir jos kultūrą, praplatin
ti pažintį drauguose, pakilt

MOTINOS

Daug moterų yra tos nuomonės, kad tri
nant veido odą išlygins ten esančias raukš
les. O tai labai klaidingas manymas, nes 
kaip tik priešingai: bile kaip trinant bile 
kurią veido dalį ištampoma oda ir odos au
diniai pažeidžiama. Labai reikia būt at
sargioms, kad netrynus odą aplink akis. Yra 
gerai odą patepti su creamu bei alyva arba 
paprasta vaselina, ypač ant nakties, ir pa
likti, tegul oda pati apsidirba su tuo tepalu.

Gi kitoms moterims yra silpnesni musku
lai aplink lūpų kampus, raukšlės ten kartais 
pergreitai atsiranda. Yra žmonių, kurie 
mano, jog raukšlės atsiranda pas lūpų kam
pus nuo juoko, šypsos. Tai netiesa, bet kaip 
tik priešingai. Pas žmogų, kuris yra links
mo būdo, visuomet su šypsą ant veido, 
raukšlės nenori apsigyventi, jei bent taip 
rasis silpnesni muskulai. Raukšlės tankiau
sia myli apsigyventi pas tokius žmones, ku- 
rįe labai retai parodo šypsą ant veido.

STOKUOJA VYRIŠKUMO
Jonas su Jadvyga vaikštinėja po parką. 

Jadvyga linksmai kalba:
—Kokia puiki ši naktis! Pilna žvaigždžių.
—Taip, taip—dūsauja Jonas,—tik reikia 

turėt daugiau vyriškumo.

keistumas pasirodo ne vien 
mūsų Sąryšyje, bet ir visuose 
lietuviškuose visuomenės dar
buose. Ir kodėl gi Amerikos 
lietuvaitės negali su savo tau
tiečiais kartu dirbti? Aš jau 
senai pastebėjus, kaip ir jūs, 
kad mūsų jaunoji gentkartė 
yra išsilavinus savo šakose 
moksle, bizniui ar profesijai, 
bet šie moksleiviai slenka vien 
tik į amerikoniškus veikimus, 
žinoma, tai natūralūs slinki
mas, nes čionai yra Amerika. 
Bet ar kada nors vienas išsi
lavinęs profesionalas prisime
na sau, kad jis atmeta tą, ką 
jis nori gauti, tai prigimtą 
klasišką kultūrą, o eina mo
kykloje studijuoti kitas kultū
ras, kaip tai lotyniškai, grai-

svetimtaučių akyse, padėti sa
vo artimiems susivienyti, pa
gražinti savo tautos elgesius, 
paakstinti lietuvius profesio
nalus visuomeniškon veiklon, 
ir pakilt taip, kad lietuviai bū
tų pripažinti viena iš supra- 
tingiąusių, vieningų ir kultū
riniai nusistačiusių tautų.

Lietuvaitės, vienykimės į Nau
josios Anglijos Moterų Sąryšį!

Brooklyno pašto viršininkas 
Francis J. Sinnott prašo ' per- 
spėt visus, kad siunčiamoms 
Kanadon atvirutėms reikalin
ga 2 centų, ne vieno cento 
stampa. Pasiuntus su 1 cento 
stampa, gavėjui sudaro ne
smagumą, iš jo paštas turi iš
rinkt dvigubai už nedateklių.

K. PETRIKIENĖ

Per ištisus amžius žmonija 
garbino daug žymių vyrų, nes 
anie paliuosavo žmoniją nuo 
daugelio epidemijų, kurios iš
naikindavo ištisus miestus ir 
jų apylinkes; kiti sukūrė pa
sauliui gražiausius muzikos 
veikalus, literatūros šedevrus; 
dar kiti išbudavojo miestus, 
nutiesė gelžkelius, iškasė ka
nalus, žodžiu, kuomi šiandien 
žmonija gėrisi ir patogumais 
naudojasi. Už visą tai turim 
dėkoti įvairiems genijams, ku
rių sugabumai, jų protas bu
vo panaudota visokių paleng
vinimų sukūrimui.

Kada žmonija garbina tuos 
pasaulio didvyrius, mažai kas 
prisimena tas ypatas, kurios 
juos davė žmonijai. Ne vie
nas pasaulinis didvyris pasie
kė savo tikslą tik ačiū niekeno 
nežinomai, negarbinamai jo 
motinai, kuri, save nuskriaus- 
dama, dėjo visas pastangas, 
idant jos sūnus pasiektų savo 
pasibrėžtą gyvenime tikslą. 
Laimė, jeigu sūnui likimas 
leido jį pasiekti ir jis deramai

Padėka Draugėms
, širdingiausiai dėkavoju ma

no geriausiom . draugėm, ku
rios manęs neužmiršo laikė 
mano ilgos ir įkyrios ligos, ne 
vien tik atlankydamos, bet ir 
gražių dovanų atnešdamos.

Pirmiausiai LLD 20-tos 
kuopos Moterų Skyrius, per li
gonių lankytojas, V. Kapičiau- 
skienę ir E. Vitartienę, atsiun
tė gražią dovaną. Taipgi ma
no artimieji ypatiški ir idėjos 
draugai dažnai atlankė ir do
vanų atnešė ar kaip kitaip 
gelbėjo sekami: K. Vaičekaus
kai, 'K. Vaicekauskienė, V.
Kapičiauskienė, K. Juozapai- 
tienė, O. Mikalojūnienė, p. 
Belazarienė, -čekanauskienė, 
M. Stelmoftienė, O. Girnienė, 
L J. Klevinskai, p-nia Grasė 
Engi, pas kurią pirmiau dir
bau. Gelbėjo apžiūrėdamos 
kambarį ir išskalbdamos dra
panas: A. Žemaitienė ir M. Se- 
donienė, o jų dukrelės Elsie ir 
Julija gelbėjo kaipo “sekreto
rės“. Dėkoju Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiui už patarimą. J. Vi
sockiu! ir Sasnai už parašymą.

Nežinau, kaip aš jums, 
draugės ir draugai, atsilygin
siu už jūs tokį nuoširdų drau
giškumą ir užuojautą man iš
tikus nelaimei.

J. K. Navalinskienė, 
Binghamton, N. Y.

savo motinai atsilygino už jos 
dėtas pastangas, bet daugelis 
jų žūsta kelyje, gyvenimo są
lygos neleidžia pasiekti laU 
mes žvaigždės ir taip jie ir jų 
motinų padėtos pastangos 
žūsta nepalikdamos gyvenime 
žymės.

Šiame rašinėlyj noriu su mū
sų skyriaus skaitytojomis pa
sidalinti mintimis apie mažai 
kam nežinomo didvyrio Emile 
Zola motiną.

Emile Zola buvo vienas pa
saulinių rašėjų: jis yra para
šęs daug apysakų, eilių ir te
atralių veikalų; savo kūryba 
pasižymėjo gana jaunose gy
venimo dienose. Zolos tėvas 
buvo inžinierium, Francijoje. 
Tėvas mirė, kuomet Emile bu
vo septynių metų amžiaus. 
Emilės motina dėjo visas pa
stangas, idant jis pasiektų 
aukštesnį, mokslą. Našlės su
taupęs greitai išsisėmė; jos tė
vas gelbėjo sulyg išgalės, bet 
ir jo užgyventos ^utaupos ne
ilgam. tesėjo. Zolos našlė pa
siuntė sūnų į jai žinomą ge
riausią mokyklą, pati persikė
lė gyventi į skurdžių apgyven
tą miesto dalį ir savo gyveni
mo vietą slėpė nuo sūnaus, 
kad nedaryt pažeminimo jo 
draugų akyse. Motina skoli
nosi nuo savo giminių, kad tik 
išgalėjus sūnų palaikyt moky
kloj ; pati ėjo į turtingesniųjų 
namus uždarbiauti įvairiais 
būdais, nepaisydama, kokis 
darbas jai pakliuvo. Porą 
vasarų, idant neparodžius sū
nui savo gyvenamos vietos, 
išsiuntė Jį tiesiai iš mokyklos į 
provinciją pailsėti, o pati tęsė 
sunkų darbą, kad tik sutau
pius kiek daugiau dėl jo mok
slo.

Nežiūrint visų motinos de
damų pastangų, Emile moky
kloje būdamas tarpe turtin-

Viena mergina man pasakojo juokingą 5 
įvykį; sako, jog jai jos geras draugas pa
taręs nustoti šypsotis, kadangi jai atsiran
da raukšlių veiduose nuo tankios šypsos. 
Tad vėliau virš minėta mergina labai veng
davus šypsotis, nes bijodavus raukšlių. Na, 
ar ne “draugiškas“ patarimas?

gesniųjų studentų, skaudžiai 
kentė gyvenimo trūkumus; jo 
drabužiai buvo prasti ir labai 
nusinešioję, tankiai reikėjo 
knygas įvairiausiais būdais 
skolintis ir atsisakyt nuo stu
dentams rengiamų pasilinks
minimų, nors moksle jis sto
vėjo pirmose eilėse, su aukš
čiausiais pasižymėjimais. Pa
galiau, Emile turėjo apleisti 
studentų gyvenamu^ kvarta
lus, gyvent su motina ir tik 
dienomis lankyt mokyklą. Mo
tinos sveikatai visiškai pašli
jus, Emile turėjo mokyklą ap
leisti. Jis jau buvo dvidešim
ties metų amžiaus. Motina iš
ėjo į miesto biednuomenės 
prieglaudą, o Emile, apsigyve-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Dar kitoms raukšlės atsiranda per anks
ti ant kaktos ir kaklo. Ant kaktos raukšlės 
tankiausia atsiranda todėl, kad daug žmo
nių turi blogą įprotį raukyti kaktą, kuomet I 
kalba arba tėmija ką nors. O tai prastas 
įprotis, kadangi taip darant palieka nepa- • 
traukiančios žymės ant kaktos.

Ant kaklo raukšlės atsiranda, jei žmogus 
yra įpratęs laikyti galvą palenkęs ir krūti- j 
nę įtraukęs, vienu žodžiu—susilenkęs, žmo- į 
gui laikant save tokioj pozicijoj nevien ka
klui ir veidui blogai daroma, bet ir visą 
žmogaus išvaizdą gadina, ir kenkia svei
katai.

Nuo ko žmogus sensta bei raukšlės atsi
randa? Visų pirmiausia, nuo sunkaus, skur
daus gyvenimo, rūpesčių, nesveikatos, suiru
sių nervų, prastos kraujo cirkuliacijos, kli
mato veikmės, perdaug temperamentaliŠ- S 
kiems žmonėms, kurie yra pilni keršto, pa
vydumo kitiems,’ visuomet pikti, susiraukę. 
Gal būt yra teisingas šis amerikonų išsi
reiškimas: “A bad temper is a beauty kill
er in which no woman can afford to in
dulge.” (Blogas ūpas yra grožės žudeika 
ir jokia moteriškė neišgali su juo užsiimt.)

Ar masažais ir įvairiais tepalais-kosmeti- 
kais galima veido muskulus sutvirtinti ir 
raukšles šiek-tiek išlyginti ? Grąžintojų au
toritetai sako: taip. Tačiau, jei ir taip, • 
bet jau čia reikėtų nusimanyti apie veido 
masažavimą, kadangi veido muskulai yra 
maži ir perdaug švelnūs. Norint nusilpnė- 
jusias veido dalis šiek tiek sutvirtint, reikė
tų daugiausia susikoncentruot ant tų veido 
dalių, kurios labiausia reikėtų sutvirtinti. 
Tinkami veidui masažai tuom naudingi, kad 
jie paakstina kraujo cirkuliaciją. O gera 
kraujo cirkuliacija, tai labai svarbu, nes tai 
didelis raukšlių priešas.

Pagaliau, būtų klaidingas manymas, kad 
vien kokiais nors stebėtinais tepalais-kosme- 
tikais palaikytume jaunystę bei atjaunėtu
me. ‘ Pirmoj vietoj, kad palaikius jaunystę, 
reikia gyventi sulyg hygienos taisyklių.

Vienas dalykas turėtų būt neužmirštamas, 
tai nuvalymas veido einant gult; tai už vis 
svarbiausia, švara ir dar kartą švara labai 
didelę rolę lošia jaunystės palaikymui.

(Bus daugiau)

NEPAISAU MEILĖS

Antanas nusprendė apsivesti su Onyte. Jų 
bendras draugas užklausė:

—Pasakyk, Antanai, ar tu užtikrintas, 
kad tu Onytę myli?

—Aš visai meilės nepaisau, vestuvių ne
reikės man kelti, tėvas biznierius.

—O tu, Onyte, ar užtikrinta savo meile 
Antanui ?
' —Nepaisau meilės, mano tėvas advokatas, 
specialistas perskyrų klausime.

Lakštingala. '
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Matthew P. BallasVARPAS BAKERY
PYRAGAI VESTUVĖM IR PARĖM GRABORIUS BIELIAUSKAS

Charles Sbimanskas Jonas JurevičiusLituanica Square
Grattan Bar & GrillRESTAURANT

Valgių Krautuve

*

Brooklyn, N. Y. 380 GRAND STREET282 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.Tel. Stagg 2-8127

«

ULMER PARK DANIEL GLOWA
CHARLES FRANTZEN, Mgr. Knygų Apdarytojas

Foot of 25th Ave., Brooklyn, N.

Pasilinksminimui laike 
švenčių prašome užeit.

i

Geriausi šventėms pietus 
laukia jūsų pas mus.

Vėlinu linksmai praleisti 
Kalėdų ir Naujų Metų 
Šventes ir linkiu laimin

gų ateinančių metų.

Sveikina Brooklyno lietu
vius Kalėdomis ir Naujais 
Metais, linkėdami su ge
rais pietais praleisti tas 

didžiąsias šventes

Linki linksmai praleisti Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes ir susilaukt Lai
mingų Naujų Metų visiems Brookly

no ir apylinkės lietuviams.

Linkime Linksmų Kalėdų 
ir Naujų Metų.

visus savo kas-
Kalėdomis ir 

Metais. Sekan-

BROOKLYN, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

148 GRATTAN STREET 
Brooklyn, N. Y.

u

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-5043
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Brooklyno Biznieriai ir Profesionalai Sveikina 
Savo Klijentus Kalėdomis ir Naujais Metais!

“Laisvės” Redakcija ir Administracija prašo dienraščio skaitytojų ir visų lietuvių reikalais pirkinių ir profesiji 
nių patarnavimų kreiptis pas tuos biznierius ir profesionalus, kurie remia “Laisvę,” remia Amerikos lietuvių ap 

švietos ir kultūros darbus. Kartu jie padeda darbininkų klasei kovoti už geresnį gyvenimą

JUOZAS GARŠVA
GRABORIUS

Velina’, Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Visiem 
Brooklyno ir apylinkės lietuviam.

231 BEDFORD AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

Manhattan Liquor Store
Sveikina visus “Laisvės” Skaitytojus, 
visus Didžiojo New Yorko Apylinkės 

Lietuvius Kalėdomis ir 
Naujais Metais.

264 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1645 Lie. No. L-886

Scholes Bakery
Pyragai Vestuvėm ir 

Parėm
Visiems savo kostume- 
riams ir visiems lietu
viams linkime Linksmų 

Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų

LUKOŠEVIČIŲ ŠEIMA 
532 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 4-8802

Clement Vokietaitis

Sveikina visus Brooklyno ir apylinkės lietuvius 
Kalėdomis ir Naujais Metais.

Lietuvių Kuro Komp.
Sveikinam visus lietuvius Kalėdų ir Naujų Me
tų šventėmis. Linkime visiem namų savinin
kam 1939 metais įsigyti aliejaus šilumą (Mas- 
ter-Kraft Oil Burners). Mes pasirengę tuom 

reikalu patarnauti.

TRU-EMBER FUEL CO. INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661.

JONAS VAIGINIS
ir

Juozas Šapolas
SVETAINĖ, VISOKĮ VALGIAI IR GĖRIMAI
Sveikinam Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
visus savo Kostumerius, Draugus ir Prietelius.

50 COURT ST.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Sveikiname visus savo draugus ir pa
žystamus Kalėdų ir Naujų Metų 
Šventėmis. Sekančiais Naujais Metais 

trokštame įsigyt naujų pažinčių.

S12 MARION ST., BROOKLYN, N.Y.
Tel. Glenmore 5-6191

Herman Goldstein
Sveikiname Kalėdomis ir 
Naujais Metais, linkėda
mi laimės naujais auto

mobiliais važinėt se
kančiais Metais

/
460 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

HERMAN GOLDSTEIN

President

ART BOOK BINDERY

147 THAMES ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-7613

Joseph N. Zewert
BAR & GRILL

Širdingiausia linkime linksmai pra
leist Kalėdų ir Naujų Metų šventes 
ir vėliname didesnės laimės su Nau
jais Metais visiems didžiojo New 

Yorko apylinkės lietuviams.
A. BALČIŪNŲ ŠEIMA

38-42 STAGG ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-5938

Sveikindami Kalėdų ir Nąujų Metų 
Šventėmis, norime primint, kad šal
tas alutis tinka prie švenčių pietų. 

Tegul visiems bus laimingesni 
Nauji Metai.

386 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MIKE ZUZA

Sveikina 
tumerius 
Naujais 
čiais metais norime įsigyt

naujų pažinčių.

46 SCHOLES STREET

Sveikina dienraščio “Ląisves” skaitytojus ir

rėmėjus sezono šventėmis ir linki laimes

ir geroves 1939 metams.

ir

Mike Petkauskas

Sveikina Kalėdomis, Naujais Metais ir linki 
sėkmingų piknikų lietuvių organizacijoms 

1939 metais.

Flushing Baths
Rusiškos ir Turkiškos 

Pirtys
RHEA TEITELBAUM

Vėlinu linksmai praleist 
sezono šventes ir susi
laukt laimingų ateinančių 

metų.

29-31 MORRELL ST.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 4-6485

Linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Brooklyno apylinkės lietuviams.

53 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y
Tel. Stagg 2-3173

Rytoj dienos dienraščio “Laisvės” laidoje tilps daugiau sveikinimų. Prašome atydžiai perskaityt šioje laidoje išspausdintus pasveikinimus ir 
prašome sekti sekančiose laidose. Žinokime, kas mus sveikina, kas remia dienraštį “Laisvę,” kas yra rėmėjas lietuvių apšvietos ir kultūroj.
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LAISVI

f Chicagos policija puola streikuojančius Hearsto laikraščių darbininkus, kurie
priklauso Amerikos Laikraštininkų Gildijai ir išėjo streikan už geresnes dar
bo sąlygas ir didesnes algas.

jas, išėjo ir Nodziejus. Tam
su, o lietus švirkščia. Išvertęs 
kailinius vilna į viršų, įsisupo 
ir sau drožia. Beeidamas ap
svarstė visus pasisekimus ir 
jau nusibodo, bet namų nepri
eina. Apsidairė — nežinoma 
vieta, medžiai debesis remia. 
Pradėjo būkštauti. “Nelabė- 
lis apsėdo,” pamislinęs vėl 
ėmė irtis ir pagaliau pasiekė. 
Dvaro rūmai ir sodai rėmė 
dangų, o pro langus į lauką 
plaukė dainų ir muzikos gar
sai. “Atsitolink neprieteliau, 
kur čia mane atvedei” — sie- 
lojos žmogus, bet vis dėlto, 
neturėdamas kur dėtis, slinko 
ir prislinko prie pačių rūmų. 
Rūmuose dainavo, rėkavo, siu
to lyg užkeiktoj pily, ir No
dziejus, jei būtų buvęs bailys, 
nemalonumų būtų susilaukęs 
locname drabužyje.

KORESPONDENTŲ BALSAI
Korespondentų Fondas

“Laisvė,” kaip žinoma, yra 
vienas iš populiariausių Ame
rikos lietuviškų dienraščių. 
“Laisvė” deda naujausias ži
nias iš pasaulio ir taipgi iš

—To karo kaltininkai būtų 
Vokietijos naziai ir Italijos 
fašistai.

Istanbul. — Turkija pasi
rašė palankią prekybos su
tartį su Amerika.

Išlaikė šaltakraujiškumą ir, 
nusistatęs, kaip bus lai būna, 
pasistiepė ir žvilgt pro langą.

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečiai atmuša . isus 
žygius naujai pradėtos fa
šistų ofensyvos.

Garsinkite save biznį-dien
raštyje “Laisvėje”.

J. ČYŽIUS.

Ką Mano Nodziejus
Apie Blaivybę

(Feljetonas) •
Pilietis Nodziejus, nors gy

vena ne Kaune, bet Trubo- 
1 čiuose, kur seniau raganos 

naktimis rūbus velėjo ir vel
niai ratus maustė, ir nors jo
kių gimnazijų ir mokyklų ne
lankęs, tik Kubačkos Adomė
lio ant kantičkų slibizavot pa
mokintas, tačiau Nodziejui ir 
to užtenka, kur jis pasisuka, 
tai ir žymė. Stačiai napole
onišką gyslelę turi.

Bet gal kas manytų, kad 
Nodziejus žalingas elementas 
mūsų visuomenei. O tai su
klystų. Net jo kaimynas švirkš- 

i čia, kuriam Nodziejaus kiau
les bulves iškniso, nedrįstų to 
Įvirtinti. Nesvarbu, kad už tai 
abiejų prisiegos viena kitą 
špygomis badė.

Deja, Nodziejus turi ir blo
gųjų pusių ir va kokių. Už
migo, tai iki neišsišnarps, kol 
kelių ąsočių prisiega Juzė ant 
jo galvos nesudaužys, jis akių 
neatmerks. Dasirango kur 
prie čėrkos, tai nenustos mau
kęs iki nepavirsta į nabašnin- 
ką. Tačiau jo blogąsias pa
teisina gerosios pusės, nes No
dziejus kai įkimba į darbą, 
muštis arba bartis, tai luš- 
grius—turi atlaikyti.

O, žinot, Nodziejui ne vien 
tik bulvės ir bobos padalkai 
rūpi. Jis, galima sakyti, apie 
visokius gyvenimo aparatus 
suka makaulę ir kur tik gali
ma, įkiša nosį.

Sakysim, šį rudenį atitin
kamiems blaivybės organams 
pradėjus varyti kampaniją 
prieš “Naminę” ir vieną sek
madienį “naminės” žalingumo 
prelegentams atsiradus Bulbo- 
jų pradžios mokykloje, pa- 

. skaitos pasiklausyti iš Trubo- 
čių kaimo vieni ėjo, kiti nuo 
krosnių nepajėgė atsiskirti, 
bet jau Nodziejus pirmuoju 

Ą savanoriu buvo.
Atėjęs patvory nusigramdė 

nuo klumpių purvą, pirštais 
sutaisė plaukų polką ir, bū
riu vedinas, įėjo kur reikia. 
Paskaita buvo prasidėjus, bet 
ne tokia tema, kokios tikėjos. 
Veterinaras kalbėjo apie snu
kio ir nagų ligą.

Išgirdęs, kad ir žmonės šita 
liga suserga, kad atsiranda 
tarpupirščiuose ir apie žiau
nas pūslelės, Nodziejus net 
pačiupinėjo paūsy pūslelę ir 
tirptelėjo. Tačiau nusiramino 
atsiminęs, kad tai degant 

* pypkę žarija nudeginta.
—Matai, kūmai, kokia pa

vietrė ant svieto gula. Gal ir 
užkalbėjimas nuo jos nema- 
čija,—teiravos Nodziejų senis 
Augustas. — Matyt, znokai 
prieš sūdną dieną.

—Kokis tu, dėde, čiūdnas, 
•— pasišoko Botkaičio bernas 
Mikolka, — jei užkalbėjimai

mačyt, tai kam gyvulius šau
dytų. Girdi, kaip daro.

Augustas su Mikolka susi
ginčijo. Vienas savo, kitas 
savo, o Nodziejui atrodė, kad 
abu klysta.

—Tššš! —kažkas sudraudė 
šnabždančius, — jau paskaita 
apie naminę. Klausykit, gy
dytojas kalba.

Prie stalelio stovėjo akiniuo
tas ponas ir publikai bėrė žo
džius apie “naminės” žalingu
mą, nurodinėdamas, kaip su ta 
blogybe kovoti.

—O valstybinę ar nežalinga 
gerti?— atsišaukė Nodziejus, 
pasislinkdamas artyn prele
gentų.

—žalinga ir valstybinė, — 
atsakė gydytojas žvilgterėjęs 

•į Nodziejų.
—Ar inteligentai jos nege

ria? — pastatė klausimą No
dziejus.

—Hm, hm, kaip čia pasa- 
! kius, — gaudėsi gydytojas. — 
Gal ir išgeria, bet su saiku ir 
valstybinė kas kita.

—O kaip žinoti tą saiką?— 
vėl paklausė.

—Na, vienas, du stikliukai, 
—paaiškino.

— O po du literius ant gal
vos ar nėra inteligentų, kurie 
išgeria? Jei tamista neviery- 
tai, tai kelis tokius blaivinin
kus galiu pirštu parodyti.

Gydytojas nustebo, o agro
nomas, mokytojas, vaistinin- 

i kas, veterinaras, o labiausiai 
klebonas išraudo. Išraudo ir 
Kamarinis — visos apylinkės 
“naminės” meisteris. Pamis
imo, kad Nodziejus ims ir iš
bliaus, jog jis į vieno inteli
gento varduvių pokylį pristatė 
10 butelių “krūminės,” o jog 
Nodziejus žino, nes jis buvo 
pasamdytas vežioti svečius.

Tačiau Nodziejus ne tokis 
durnius, kad pakenktų bied- 
nam žmogui. O, be to, ir 
sau pačiam, nes kur gi gautų 
“naminės,” prisiėjus reikalui, 
kadangi valstybinės pirkti ne- 
ištesa kišenė. Pasilinksminti 
kai kada randasi ūpas, jog 
žmogus sutvertas ne vien tik 
dirbti ir verkšlenti.

Kai referentas išsireiškė, 
kad jei valstybinės ir perdaug 
išmeta, tai pusė bėdos, nors 
sveikatai ne taip kenkia, No
dziejus tarė:

—Jei jau taip, tai reikia iš- 
kasavot samagonką.

—Gerbiamasis, mes gi to ir 
siekiam,—nusišypsojo gydyto
jas.

—Tai, ponuliai, ne iš to ga
lo siekiat. Jūs taip nieko ne
padarysit. Sodindami į kalė
jimus neišgąsdinat.

Inteligentai vienas į kitą su
žiuro, o daktaras pasiteiravo:

—Tai kaipgi Tamsta matfai 
būtų geriausia kovoti?

Nodziejus, kepure nusišluos

tęs prakaitą, pradėjo tiesiog 
paskaitą laikyti.

—Pasakykit man, ar arielką 
kas gertų, jei jos būtų kaip 
vandenio balose, raistuose, 
ežeruose ?

Visi tylėjo.
—Pasakykit man, jei me

daus mes tiek turėtum, kaip 
rūgštaus pieno, ar ne atsibost 
jis valgyt?

Dar labiau visi tylėjo.
—Pasakykit man, jei ayksas 

po laukus voliotus, kaip ak- 
menai, ar mes juo negrįstum 
plentų, nestatytum skiepų ?

Daugumas net išsižiojo.
—Ir pasakykit man, 'jei 

valstybinės būtų kaip muilo 
visose krautuvėse ir pas kara- 
belnikus ir 1 litas už butelį, 
ar ne sarmata būtų gerti ?’ Ki
bą nežinot, kas pigu, tas var
toti negarbinga?

Publika ėmė šypsotis.
—Be to, iki atsilaktų, reik

tų štai kas daryti: nuėjai, sa
kysim, į kanceliariją, viršai
tis statinę parodė ir prašom. 
Nuėjai į banką, bankininkas 
butelį iš po stalo ties tavim 
pastato ir mirktelna. Užėjai 
į krautuvę, žydas iš puskvor- 
čio prisunkė ir “niu uf.” Nu
liūdai į bažnyčią, kunigas 
vaikščioja su stiklu, zokristi- 
jonas su baku ir, priėję prie 
parapijono, prikiša prie lūpų. 
Tai pamatytumėt, kas pasida
rytų — girtas, kaip nuogas 
sarmatytųsi pasirodyti ūlyčio- 
je, o jau samagonkės ir pats 
velnias nenorėtu sunkti.

žinot, prelegentas mėgino 
Nodziejaus projektą sumušti, 
bet ne ant tokio pakliuvo ir 
galima sakyti visiškai nugalė-

—Ot!—nustebo ir nudžiu
go. Vadinas pažino, kad tai 
Bulbojų pradžios mokykla, 
kurioj klausėsi paskaitų.

—Ech, ponai blaivininkai, 
pažiūrėsiu, ką jūs čia darot— 
pasiryžo Nodziejus.

Stalas stovėjo vidury kam
bario apkrautas lėkštėmis ir 
buteliais, o jau čierkų pilnų, 
tuščių ir nugriautų rikiavos 
aplink visą stalą. Sėdintieji 
vieni puto, kiti rūkė, treti gė
rė ir dainavo.

Nors apie i ausis švilpavo vė
jas, bet Nodziejus, įsitvirtinęs 
į sąsparą, stebėjo nei nemirk- 
teldamas. Kai jo akyse baigė 
džiūti 3-čia grafiną, mokyto
jas, pakilęs nuo stalo, pradė
jo neramiai vaikščioti po kam
barį.

—Šeimininkas, daugiau, ką 
čia!—daužydamas stalą krio
kė veterinaras. — Seniai sve
čiuose buvome.

— Kantrybes. Bus, bus, — 
atsišaukė mokytojas ir išėjo 
pro duris. Nodziejus, nušokęs 
nuo sienos, susitraukė patvo
ry. šešėlis išslimko į kiemą, 
pastovėjo, pašlepsėjo, o pas
kui švilpterėjo. Į švilpimą 
švilpimas atsiliepė ir pagaliau 
iš laukų kažkas atšlepsi. Pa
galiau šešėliai susitiko ties du
rimis ir ėmė šnabždėtis: 
“Tu?”. “Aš.” “Daug?”. “Ke
turis.” Vienas šešėlis nuslin
ko į vidų, o kitas kaip užbur
tas rioglijos stačiai ant Nodzie
jaus. žmogus dar labiau su
sitraukė ir galas žino kaip bū
tų buvę, jei besirioglijančio 
nebūtų sulaikęs balsas:

—Kamarini! Grįžk, paduo
siu tuščias bonkas. Visos še
šios jau tuščios.

Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Ir žinoma, kad “Laisvė” turi 
daug korespondentų bei ben
dradarbių. žinoma, kad ne 
vist veltui “Laisvei” dirba; 
“Laisvė” tūliems, be abejo, 
turi ir atlyginti . Bet mes ži
nome, kad “Laisvė” didelių iš
teklių neturi. Tad ar ne lai
kas pagalvoti, kad kolonijose 
draugai bei dienraščio simpa- 
tikai susirūpintų kokiu bent 
fondu, kad “Laisvė” galėtų 
padidint dar didesnę šeimą 
dienraščio bendrada rbių ? 
Bendradarbiams gauti visgi 
reikalinga išlaidų, tad ar ši 
mintis negalėtų prigyti mumy
se ? ,

Man atrodo, kad toks fon
das yra būtinai reikalingas, 
o “Laisvė” žinos, kaip pado
riai ir naudingai sunaudoti 
tuos centus. Mes gi laikrašty
je rasime žymiai daugiau ko 
naujo. Juozelis.

Amerikos Ambasadorius Nu
mato Europinį Karą

Washington. — Parvažia
vęs paviešėt Amerikos am
basadorius Anglijai, Joseph 
P. Kennedy išsireiškė pre
zidentui Rooseveltui , kad 
už keleto mėnesių “labai ga-
Ii prasidėt” Europos karas.

toju išėjo Nodziejus.
švirkščia ir senis Augustas,

—Ee, tai tu čia, paukšteli?—
pažinus “meisterį’ ištrūko Ne

manydami, kad už tokį liežu
vio baladojimą Nodziejus ne-
išsisuks, ir bijodami, kad ir 
jų neįtarė, dar nevisai pasi
baigus paskaitoms, išsmuko! 
namo. Išdžiovė ir kiti kai
mynai. Vadinas, Nodziejus li
ko vadas be armijos. Tačiau 
neprapuolė, o dar pagarbos 
susilaukė, nes kai salė liko 
apytuštė, Nodziejų apsupo gy
dytojas, mokytojas ir agro
nomas. Vienas pakišo žiban
čiu galu papirosą, kitas už
degė ir kalbas kai su tavo- 
riščium, o Dūdelės, kuris plo
jimu referentams dėstė kom
plimentus, nė vienas net ne
pasveikino. Kai iš salės 
kraustės paskutinis klausyto-

dziejui, rodos, tylūs žodžiai.
Bet budri ausis nugirdo.
—Policija! Oi, ai!—suste

nėjo šešėlis ir pasileido į lau
kus bėgti. Tuo tarpu ir dury
se stovėjusi šmėkla džiovė į 
vidų, paskui save užsivelkėda- 
ma duris. Nodziejų apėmė 
kvatojimas. Pasijuokęs, dar 
prislinkęs prie virtuvės lango, 
pasižiūrėjo, kaip . šeimininkė 
“krūminę” su .konfitūrų sun
ka nadziavoja ir norėjo džiau
ti namo. Nu, dar, ką svečiai 
daro, pažiūrėti susimislino. 
Bet jau buvo ne tie laikai, nes 
vos tik Nodziejus pasistiepęs 
švystelėjo ūsus pro Jangą, šei
mininko budinti akis užmatė! 
Nodziejus iš sarmatos pasilei
do rankomis ir dardėdamas 

\krito žemėn. “Kad nors ne
pažintų,” mislydamas į laukus 
pasileido, ir parblūdino namo.

Tai matot, kaip Nodziejus 
įgyja patyrimus apie blaivybę 
ir, tuo remdamasis, kokius 
projektus siūlo sublaivinti 
kraštui.

(Iš “L. ūkininko”)

Sovietinėj Armėnijoj 
1936 metais Bedievių Są
junga turėjo tik 6,000 na
rių, pernai 11,400 narių, o 
šiemet jau 37,734.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.•
Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuves kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji.

Mes patys paimame ir patys pristatome rakandus.

Dienraščio “Laisvės

BAZARAS
i I I 1Didžiausia Proga Pigiai Pirkti
1 GERUS DAIKTUS

Laike švenčių kiekvienas turime pagalvoti, ką duosime “Laisvės” 

bazarui. Labai bus reikalinga piniginių dovanų bazarui, nes padaryti 

bazarą turtingu ir įvairiu daiktais, reikės dapirkti daug daiktų.

Prašome nesivėluoti su dovanomis bazarui, nes iš anksto turime ži

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

gaminate ką nors naujo ir interesingo tuojau apie tai pranešti.

“Laisvės” Bazaras Bus Keturias Dienas

Vasario 10, 11, 12 ir 13 February
“Laisvės” patriotai kiekviename mieste privalo 
rūpintis rinkimu bazarui dovanų. Nes “Laisvės” 

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas.

Bazaras Bus Laikomas Naujoje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

16-18 Manhattan Avė. Brooklyn, N. Y.
(vienas blokas nuo Broadway)

DIDELĖ IR PUIKI SVETAINĖ

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarą
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UPTON SINCLAIR RAISTAS
(Tąsa)

. Majauskų Močiutė pati išėjo atidaryti duris. Ji net 
suriko, pamačiusi Jurgį, žiūrintį taip nuožmiai ir visą 
drebantį. Taip, taip, ji galinti viską jam papasakoti. Jo 
šeimyna išsikraustė; jie netesėjo užsimokėti nuomos, 
taigi juos išmetė tiesiog ant sniego, o namus nutepliojo 
iš naujo ir vėl pardavė tuojau kitą savaitę. Ne, ji nieko 
negirdėjusi, kaip jie užsilaiko, bet galinti jam pasakyti, 
kad jie susikraustė atgal pas Anelę Juknienę, pas kurią 
jie buvo apsigyvenę iš pradžių, ką tik pribuvus į jardus. 
Ar Jurgis neįeitų ant valandėlės atsilsėti? Tai, žinoma, 
labai blogai... kad tik jis nebūtų į kalėjimą pakliu
vęs. ..

Taigi Jurgis apsisuko ir nuėjo svyruodamas. Ne 
labai toli jis ėjo—praėjus pro kampą, jį pajėgos visiškai 
apleido ir jis, atsisėdęs ant karčiamos laiptelių, užsiden
gė rankomis veidą ir gaikščiojimas net jį visą kratė, 
nors akyse nei viena ašara nepasirodė.

Jų namai! Jų namai! Jie neteko jų! Gailestis, nusi
minimas, piktumas jį visiškai pribaigė. Ir štai jų na
muose gyvena svetimi žmonės ir žiūri į jį neprielan
kiomis akimis! Tai baisiai sunku ir pažiūrėti—jie nega
lėjo to padaryti—tai negali būti teisybė! Tik pamanyti, 
kiek jam prisiėjo nukentėti tų namų dėlei, kiek skurdo 
jie visi panešė prie to, kiek jiems prisiėjo užmokėti už 
juos!

Jų pasišventimas pradžioj, jų trys šimtai dolerių, 
kuriuos jie visi sudėjo, tai buvo viskas, ką jie šiame 
pasaulyje turėjo, viskas, kas stovėjo tarp jų ir bado! 
O paskui jų triūsas mėnesis iš mėnesio, kad sudaryti 
dvyliką dolerių, o taipgi ir nuošimčius, o tarpais ne 
vieni, tai kiti apmokėjimai ir kitoki iškaščiai, taisymas 
ir kas ten nebūtų! Na, jie savo širdis sudėjo į tuosius 
išmokėjimus už namus, jie mokėjo savo prakaitu ir aša
romis... taip, dar ir daugiau: savo gyvu krauju. Dėdė 
Antanas numirė, besistengdamas uždirbti tuos pinigus; 
jis būtų dar buvęs gyvas ir stiprus šiandien, jeigu jam 
būtų nereikėję dirbti Durham’o tamsiuose skiepuose, kad 
uždirbti savo dalį. Ir Ona taipgi padėjo savo sveikatą 
ir stiprumą, besistengdama užsimokėti už tai,—juk dėl 
tų namų ji sunaikinta tapo; taip pat .ir jis pats, kuris 
treji metai atgal buvo didelis ir stiprus vyras, o dabar 
sėdėjo čia drebėdamas, kaip isteriškas kūdikis. O! jie 
sudėjo viską, ką tiktai turėjo, į tą kovą, ir ją pralošė, jie 
pralošė! Viskas, kiek jie tik įmokėjo, prapuolė—iki pas
kutinio cento. Ir jų namai prapuolė—jie yra ten, kur bu
vo pradėję, išmesti ant šalčio alkį kęsti ir šalti!

Jurgis dabar galėjo visą teisybę pamatyti—galėjo 
matyti save, per ilgą eilę atsitikimų, kaipo auką nepri
sotinamųjų vanagų, kurie drasko jo vidurius ir ėda jo 
gyvastį. O, Dieve, kaip tai baisu, kokis pasibjaurėtinas, 
baisingas, pekliškas nedorumas! Jis ir jo šeimyna visų 
apleisti moterys ir vaikai, kovojanti, kad galėtų pragy
venti, nežinėliai, nenuvokiantieji, kaip apsiginti ir iš 
niekur neturėdami pagalbos, o priešai tik tyko, sekda
mi jų pėdomis ir trokšdami ju kraujo! Tas pirmas me
lagingasis cirkuliaras, tas saldliežuvis, pasalus agentas! 
Tieji spąstai su priedinėmis mokestimis, nuošimčiais, 
reikalavimais brangiai užmokėti už visokius dalykus, už 
kuriuos jie netesėdavo išmokėti ir už kuriuos jie nieka
dos būtų nebandę mokėti! O paskui visokios klastos 
skerdyklų savininkų, jų vietininkų, tironų, kurie valdė 
juos,—uždarinėjimai dirbtuvių ir sumažėjimas darbų, ne 
vienodas darbo dienos ilgumas, žiaurus skubinimas, nu
mažinimas algų, padidinimas kainų viskam! ZBegailes- 
tingumas jiems gamtos: karščio, lietaus ir sniego; be- 
gailestingumas miesto ir šalies, kurioje jie gyveno, įsta
tymų ir įpročių, kurių jie nesuprato! Visi tie dalykai 
drauge gelbėjo kompanijai, pasižymėjusiai juos kaipo 
savo aukas ir tik laukusiai progos. Ir dabar, su šituomi 
pasibjaurėtinu neteisingumu, jos laikas atėjo ir ji iš
mėtė juos, pasiėmė jų namus ir juos vėl pardavė! O 
jie nieko negal padaryti, jų rankos ir kojos suvaržytos 
—visi įstatymai prieš juos, visa draugijos mašinerija 
eina iš vien su jų išnaudotojais! Jeigu Jurgis pasidrą
sintų iškelti nors ranką prieš juos, jis patektų atgal į 
tąjį laukinių žvėrių urvą, iš kurio ką tik pasiliuosavo!

Pakilus eiti sau, tai reiškė atsižadėti visko, prisipa
žinti paveiktu, palikti svetimąją šeimyną namuose; ir 
gali būti, Jurgis būtų sėdėjęs tenai ir drebėjęs lietuj 
dar daug valandų, kol būtų pasirįžęs atsikelti, jeigu ne 
rūpestis apie savo šeimyną. Gali būti, kad jis dar ir 
aršesnio ką išgirs—taigi pakilo ir leidosi tolyn, eidamas 
sunkiai, pusiau apkvaitęs.

Iki Anelės namų, “užpakaly jardų,” buvo apie pora 
gerų mylių; tas atstumas niekados Jurgiui nepasirodė 
taip dideliu, kaip dabar, ir kada jis pamatė pažįstamą 
jam apskretusią šėmą bakūžę, jo širdis pradėjo smarkiai 
plakti. Jis greitai užlipo laipteliais ir pradėjo barškinti 
į duris.

Pati senoji moteriškė išėjo atidaryti duris. Nuo 
reumatizmo ji buvo kur kas daugiau susitraukusi, kaip 
paskutiniu kartu Jurgiui ją matant, ir jos pageltęs vei
das su atyda žiūrėjo į jį. Ji net krūptelėjo, pažinusi jį. 
“Ar Ona čia?” užklausė jis, vos kvapą atgaudamas.

“Taip,” atsakė senutė, “ji čia.”
“Kaip...” Jurgis pradėjo, bet tuojau ir sustojo, nu

sitverdamas adverijos, lyg ir mėšlungyje. Kur ten vidu
je kas Suriko baisiai aštriai, kaip ir didelėse kančiose 
esant. Balsas buvo Onos.

10-25-38—48

Valandelę Jurgis stovėjo kaip ir suparalyžiuotas 
nuo išgąsčio; paskui pro senutę leidosi į vidų.

Anelės virtuvėje sėdėjo susitraukusių aplink pečių 
apie pusė tuzino moterų, nublankusių ir nusigandusių. 
Viena jų pašoko, kai Jurgis įėjo; tai buvo suvargusi 
ir labai plona, viena ranka apraišiota ir parišta ant 
kaklo—jis vos pažino, kad tai buvo Marė. Jis pirmiausiai 
dairėsi, jieškodamas Onos; bet nematydamas jos, žiū
rėjo akis įtempęs į moteris, pasitikėdamas, kad jos pra
dės kalbėti. Bet jos sėdėjo, kaip nebylės, ir taip pat žiū
rėjo atgal į jį akis išputusios, baimės apimtos; už poros 
sekundų vėl suriko kas ten aštriu, perimančiu balsu.

Balsas paėjo iš užpakalinės namų dalies ir puo 
aukšto. Jurgis kreipėsi prie kambario durų ir atidarė; 
ten stovėjo kopėčios užlipti ant aukšto, į pastogę per 
skylę lubose ir jis jau buvo priėjęs prie kopėčių, kaip 
išgirdo užpakaly savęs balsą ir pamatė, kad Marė stovi 
šalę jo. Ji pagavo jį už rankovės su sveikąją ranka ir 
kvapą gaudydama ištarė: “Ne, ne, Jurgi! Sustok!”

“Kas yra tokio?”
“Tu neprivalai ten eiti,” teisinos ji.
Jurgis buvo pusiau pakvailęs ir susimaišęs iš išgąs- 
“Bet kas gi darosi?” jis šūktelėjo. “Kas yra tokio?”) 
Marė laikėsi drūčiai įsikabinusi; jis galėjo girdėti,

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-2875 L-1370

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

V-'Sp -

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

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

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

čio.

Oną verkiant ir dejuojant ant aukšto ir veržėsi užlipti, 
visai nelaukdamas atsakymo. “Ne, ne,” ji puolėsi dar 
smarkiau jį laikyti. “Jurgi! Tu negali ten eiti! Tai... 
tai kūdikis!”

“Kūdikis?” atkartojo Jurgis, nenumanydamas, kas 
yra. “Antanėlis?”

Marė pasakė jam pašnabždomis: “Kitas!”
Jurgiui net silpna pasidarė ir jis nusitvėrė kopėčių. 

Jis žiūrėjo, akis pastatęs, ar ji nebus kokia šmėkla. 
“Kitas!” jis pratarė. “Bet dar ne laikas,” jis pridūrė 
gana smarkiai.

Marė linktelėjo galva. “Aš žinau,” atsiliepė jį, “bet 
jau yra.” > |

Ona vėl baisiai suriko ir tas, tarytum, smogė jį į 
veidą, nes jis sukruto visas ir pabalo. Jos balsas perėjo 
į vaitojimą—jos aimanavimą vėl buvo galima girdėti; 
“O, Dieve... duokite man numirti, duokite man numir
ti!” Ir Marė, apkabinusi jį su ranka pradėjo šaukti: 
“Eikš! Eik iš čia!” p

Ji nutempė jį atgal j virtuvę, pusiau nešdama, nes 
jis negalėjo susivaldyti. Ten jis tiesiok sudribo į kėdę, 
drebėdamas visas, kaip lapas, o Marė vis dar jį laikė, 
nusigandusios gi moterys vis žiūrėjo į jį akis pasta-1 
čiusios. \ ’

Ona vef snlarkiai suriko; čia jis taip pat aiškiai 
girdėjo ir pašoko ant kojų. “Kaip ilgai tas tęsiasi?” 
klausė jis, sunkiai kvėpuodamas.

“Neilgai,” atsakė Marė ir, pamačiusi Anelės daro
mus jai ženklus, ji vėl puolėsi prie jo: “Tu išeik, Jurgi... 
tu nieko negali padėti... išeik ir sugrįžk vėliau. Viskas 
gerai... viskas...”

“Kas yra prie jos?” klausė Jurgis, bet matydamas, 
kad ji nežino ką sakyti, jis vėl riktelėjo: “Kas yra prie 
jos?”

“Viskas gerai”—atsakė ji. “Elzbieta prie jos.”
“Bet daktaras...” klausė jis, gaudydamas kvapą. 

“Kuris nusimano apie tai!”
Jis pagriebė Marę už rankos; ji drebėjo, ir visai 

pašnabždomis pasakė jam: “Mes... mes neturime pi
nigų.” Bet nusigandusi, pamačiusi, kaip jis išrodo, ji 
'sušuko: “Viskas gerai, Jurgi! Tu nesupranti... išeik... 
išeik! O, kad tik tu būtum palaukęs!”

Vienok ir kalbėdamas su ja Jurgis girdėjo Onos 
vaitojimus; jam rodėsi, kad jis proto neteks. Jam viskas 
buvo nauja, nežinoma ir baisu—viskas tas patiko jį 
netikėtai, kaip žaibo blykstelėjimas. Kada Antanėlis už
gimė, jis buvo darbe ir nieko apie tai nežinojo, kol jau 
buvo po visko; dabar jis tiesiog negalėjo susilaikyti. 
Nusigandusios moterys nežinojo ko stvertis L viena po 
kitos stengėsi perkalbėti jį, kad jis suprastų, jogei kiek
vienai moteriškei taip būva. Gąlop joms pasisekė jį išga
benti lietun ir ten jis vaikščiojo su neuždengta galva, 
pakvaitęs. Kadangi jis galėjo girdėti Oną ir nuo gatvės, 
tai jis ėjo toliau, kad negirdėti, bet tuoj ir vėl grįžo 
prieš savo norą. Pavaikščiojęs apie bertainį valandos, 
jis greit užlipo ant laiptelių ir ėmė belsti į duris, o ka
dangi moterys baimijosi, kad neišlaužtų durų, tai turėjo 
atidaryti ir jį įleisti.

Su juo nebuvo galima susikalbėti. Jos jokiu būdu 
negalėjo įkalbėti jam, kad viskas gerai—ką jos galį žino
ti, rėkė jis—na, juk ji numinsianti, ji susidraskysianti 
ten! Tik klausykite, kas darosi—paklausykite!'Na, juk 
tai baisinga—tai negalima leisti, kad taip būtų—reikia 
kokią nors pagalbą daryti! Ar jos bandė paimti dakta
rą? Galima jam ir vėliau užmokėt... galima prižadėt...

“Mes negalėjome prižadėti, Jurgi” teisinosi Marė. 
“Mes neturėjome pinigų..; mes vos pataikome patys 
pramisti.”

“Bet aš galiu dirbti,” šaukė Jurgis. “Aš galiu už
dirbti pinigų!” ■

“Taip,” atsakė ji, “bet mes manėme, kad tu dar 
kalėjime. Kaip mes galėjome žinoti, kad tu sugrįši? Jie 
už dyką neis.”

(Bus daugiau)

CHARLES
UP-TO-f)ATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 1 

Gerai Patyrę Barberlal
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz 
g 33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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. in. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras .kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
n u o " 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Tai didžiausia, geriausia, žemiausia kai-

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eieveiterio stoties

OivkuMCO

1

Švenčių Sezonu Pirkiftės Sau

Su Pilniausiu Pasitikėjimu iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
Grand Street, kampas Roebling Street

nuojanti, labiausia PATIKIMA 

Likerių Krautuvė Brooklyne.

‘Special

Likeris-degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei jūs pirksite jų iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
GRAND ST. kampas Roebling St. BROOKLYN
Tel. Ev. 7-1645 Lie. No. L-886
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Paterson, N. 1 Baltimore, Md
Kas Veikiama Lyros Chore
Nors metinis susirinkimas, 

kuris įvyko 11 d. gruodžio, 
1938 m., Lietuvių Svetainėje, 
turėjo daugiau ką pranešti iš 
praeities darbų, bet juk čia ne 
taip praeitis, kiek ateitis šios 
organizacijos svarbu.

“Laisvės” red. darbininkas, ir] Nors praeitas, bet dar neuž- 
kitas Stasys Motejūnas. Reikia j mirštąs toks gražus pasirody- 
prisiminti tą, kad S. M. yra pa-1 mas mūsų 
tersonietis ir visiems Paterso- j Choro 
no lietuviams žinomas. S. M.! metinio bankieto 
yra progresyvių tėvų sūnus. Jis 
apleido Patersoną virš metai 
laiko, išvažiuodamas kovoti su 
fašizmu Ispanijoje. S. M. pasi
žymėjęs streike ant pikieto lai- 
nės 1933 metais. Buvo kelis 
kartus areštuotas ir sumuštas 
per policiją, taipgi sėdėjo kalė
jime už dalyvavimą pikiete. S. 
Motejūną policija žinojo kaip 
“raudonąjį.”

S. M. tėvelis miręs, jo moti
na gyvena Fairlawn, N. J., vi
sai netoli Patersono.

Didis, Biznis ir Bankrūtas
Visai 

randasi 
Caldwell 
žmogelis 
vandens, 
su tuo bizniu vardu Munkacsy 
Mineral Water' Co., kad jam 
pradėjo gana gerai sektis. Gar
sinos! per laikraščius ir radio, 
kad tas vanduo pagelbsti nuo 
visokių ligų išsigydyti. Tas 
sveikatos balsas pasiekė visą 
plačią Ameriką. Visoki ligų ap
sėsti žmoneliai, šleivi, kreivi, 
tiesūs ir .kuproti, pirkdavo sau 
sveikatą. Kartais negalėdavo 
taip greitai gauti to vandens, 
tai išlaukdavo po dieną, stovė
dami linijoj.

Biznis davė 
sekmos virš du 
tie kostumeriai 
nėkiek nepasigydė nuo Cedrono 
upės vandens. Paskelbė boiko
tą. Tada ponui biznis sumažė
jo ir gruodžio 13 d. “The Pa
terson Evening News” paskel
bė, kad Munkacsy daugiau biz
nio nedarys, nes bankrotas jį 
privertė biznį uždaryti. Prastas 
Cedrono vandens biznis!

Ickes Pritaria Priėmimui 
Polit. Kankinu] į Ameriką

Ą.pie Sugrįžtantį Kovotoją
“Laisvės” 

džio 6 d., 
draugo R. 
kad virš 3

285 num., gruo- 
“ Krisluose” buvo 

M i žaros parašyta, 
šimtų amerikiečių

lojalistų grįžta atgal namo, 
kartu ir du lietuviai. Vienas — 
tai Vytautas Zablackas, buvęs! 

red. darbininkas, ir

netoli nuo Patersono 
pagarsėjęs miestelis 
“Boomtown.” Tūlas 
surado mineralinio

Ir taip jis išsigarsino

geriausias 
metu. Bet 
pasijautė,

pa
štai 
kad

Protestas Naziams

Cleveland, Ohio. — Ame
rikos vidaus reikalų minis- 
teris Ickes sake, kad jis 
pritartų priėmimui į šią ša
lį ne tik persekiojamų Vo
kietijoj žydų, bet ir politi
nių pabėgėlių abelnai; bet, 
girdi, Amerikos valdžia tu
ri -skaitytis su savo kon- 
reso tarimais, kuriais yra 
apvožiamas ir tokių žmonių 
priėmimas.

Slovakijos “Rinkimai”
Bratislava, Čcchoslovaki- 

ja. — Vadinamuose “rinki
muose” Slovakijoj, sayival- 
diškoj provincijoj Čechoslo-

draugų ir draugių 
rėmėjų, tai surengimas 

lapkričio 19 
d., kurio pelnas užtikrina Cho
ro gyvavimą ilgesniam laikui, 
svarbesniems darbams. Mūsų 
draugai ūkininkai, gausiai pa
remdami mūsų Chorą, žymiai 
sustiprino ūpą didesniam veiki
mui.

Nereikia pamiršti ir miesto vakijos, buvo leista balsuot 
gyventoja d-gą A. Vitkų, kurisi tik vienos fašistu Hlinkos 
savo gabumų, medžiagos ir lai- partijos kandidatus — UŽ 
ko sueikvojo gan daug padary
mui mums skirto “Lietuviško' 
Darželio,” kurį gėlėmis papuo
šė d-gė J. Pivariūnienė. Ir šis 
taip įvertintas papuolašas bus 
leidžiamas išlaimėjimui laike 
“Package Party” sausio 28 d., 
1939 m., Lietuvių Svetainėje, 
853 Hollins St. Kadangi šis pa
rengimas truputį skirsis savo 
įvairumu nuo kitų, tai iš ank
sto galiu pranešti, jogei bus 
linksmas-įdomus. Padaryti jį 
dar linksmesniu, nusitarkime 
kiekvienas tai dienai pavirsti į 
“Kalėdų Dieduką,” o “Tariff 
Tax” eis tiesiai į Choro iždą. 
Plačiau apie tai bus kalbėta su
sirinkimuose bei Choro prak
tikose.

Bet kad grynas pelnas dar 
svarbiau, tai pardavinėjimas į 
laimėjimui tikietukų užvis ge
riausia. Lai močiutė M. Jano-! 
nienė būna geriausiu pavyz-, 
džiu. Nors nesenai darbas pra-! 
dėtas, bet ji jau suspėjo “kny
gelę” parduoti. Lai Juliaus Ja
nonio pasiryžimas gyvuoja ir 
mumyse.

Gruodžio 12 d. Central 
mokykloj įvyko masinis mitin
gas, tur būti vienas iš didžiau
sių mitingų, kiek Patersone 
buvo. Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Patersono majoras Stoffard. 
Jis pasmerkė Vokiečių nazizmą 
ir Hitlerio politiką,, barbarizmą 
ir žmogžudystes prieš žyctus, 
ragindamas demokratijos žmo
nes vienytis Amerikoj ir kovo
ti prieš barbarus nazius.

Taipgi ir daugiau buvo kal
bėtojų. Visi kalbėtojai pasmer
kė nazių režimą priešais žy
dus. Vienas senelis, sėdėdamas 
prie manęs, turbūt žydų tau
tos, sako: “ar žinai, aš esu 72 
metų senumo, bet aš norėčiau 
kur nors Hitlerį susitikti. Aš 
pasitikiu, kad prakeiktas Hitle
ris daugiau ūselių po nosia ne-' 
matytų.” Aš sakau, “pats esi 
jau per senas, o Hitleris jaunas 
ir daug stipresnis.” “O, well, aš 
vistiek mirsiu, būtų gerai, kad 
susitikčiau.”

Sužinota, Kiek Dajerių 
Bedarbių Randasi

Lokale 1733 suregistruota
pasirodo, kad Patersone daje
rių randasi dvylika šimtų. 
Daugiausia tarpe 50 metų ir 
aukščiau amžiaus. Tiem mūsų 
broliam jau nebėra vilties gau
ti darbą, tik laukia, kada gilti- 
nė atsikraustys, nes fabrikai 
(“daihausės”) užsidarė, kur 
darbininkai išvergavo po 20-30 
metų.

Kaip tik darbininkai pradėjo 
organizuotis į uniją, tai fabri
kantai fabrikus pradėjo užda
rinėti, darbininkus išmesdami 
ant gatvės. Kad nori, tai ir val- 
kiokis gatvėmis! t

, J. Mataciūnas.

High

ar prieš. Bet vyriausybė 
perspėjo, kad nelaimė bus 
žydam ir kitiem piliečiam, 
kurie drįstų balsuot prieš. 
Taip ir buvo “užgirti” fa
šistų kandidatai 90 iki 
procentų balsų.

99

Girtų Darbas
Lapkričio 17 d. Ulonų 

prie Mancevičiaus restorano 
du įkaušę tarnautojai susigin
čijo su merkįniškiu žydu. Ka
dangi žydas girtiems nenusi
leido, tai jie smarkiai jį su
mušė, sulaužydami koją ir net 
gyvybė pavojuj.

Atleido Miesto Skerdyklos 
Felčerį

Dėl ne visai paaiškėjusių 
priežasčių Veterinarijos de- 
partmentas atleido iš miesto 
skerdyklos felčerio pareigų 
Pijų Stankevičių ir jo vieton 
priėmė felčerį p. Leoną.

g.

Moterų Skyriaus Dalis
Pamirštos Motinos

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
nęs neapšildomoje palėpėje, 
bando pragyvenimą pasidary
ti rašinėdamas laikraščiams. 
Emilės didžiausias rūpestis bū
davo, tai atsikėlus ryte nusi
pirkt žvakę, kad galėtų seka
mą naktį dirbti. Kartą tris 
dienas išgyvenęs duona ir 
aliejum, nors ir labai buvo šal
ta, bet užstatė krautuvėje sa
vo paskutinį švarką, nors jau 
ir tas buvo pusėtinai apnešio- 

! tas. Palaukęs dvi dienas, ten 
I pat pasiuntė ir savo paskuti- 
! nes kelines. Kada pradėdavo 
j kūno sąnariai stingti nuo šal- 
I čio, Emile darydavo įvairius 
mankštymus, o kiek apšilęs, 
vėl susisukdavo į kaldra ir ra- 11 c v
šydavo. Kam nors duris pa

boro koncertas bus įvykdin-! barškinus šokdavo į lovą.

taiposgi ir 
metų steng- 

parengimą

<
tas vasario 12 d., 1939 m., Lie
tuvių Svetainėje. Dar bus daug 
darbo įdėta, iki tas bus atlikta, 
todėl bus reikalinga panaudoti 
ir spaudą.

Apart komisijos, .kuri suside
da iš gan gabių draugų-drau- 
gių, Choro narių, 
valdyba ateinančių 
sis, kiek galint, šį 
padaryti sėkmingu.

Iš ko ji susideda verta šį 
kartą paminėti. Organizatorius 
d-gas J. Deltuva; jo pagelbi- 
ninku Ch. Juškauskas, Jr.; 
Protokolų sekr. O. Kučiauskai- 
tė; jos pagelbininkas Albert 
Giedrys; Finansų sekretorė V. 
JekeviČiūtė; Iždininkas J. Ja
saitis; “Laisvės” lietuvių kalba 
korespondentė O. Kučiauskaitė; 
anglų kalboje — Ch. Juškaus
kas, Jr. ir R. Paserskiūtė.

Gerų pasekmių, ypatingai 
mūsų jaunuoliams ne tik val
dyboje esantiems, bet ir Choro 

i nariams-narėms 1939 metų 
darbuotėje. •

Korespondentė.

Hitlerininkai Lupa Čechoslo
vakija Visomis Pusėmis

ir

Fraga, Čechoslovakija. — 
Vokietija padarė naują 
prekybos muitų sutartį su 
Čechoslovakija; sutartis 
naudinga naziam.

Čechoslovakijos valstybės 
įplaukos sumažėjo 30 iki 40 
procentbj dėl to, kad nuo jos 
atimta Sudetų kraštas ir 
“vengriški” ir “lenkiški”

Dabar' Hitlerio valdžia 
su Čechoslovakija 

laikraščius, ju-
tamsi
“suderint”
damuosius paveikslus ir 
kultūrą abelnai tarp Čecho
slovakijos jr Vokietijos.

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

Dabar sutrink duoną, 
Kalakutui kept recep- kad nebūtų šmočiukų, ir su- 

sviestą su svogūnais. Pa- 
biskį druskos, pipirų, 

[“powder thyme” ir “poultry 
sti- seasoning”—visko dėk po tru-

paukštienos ar bile šaltos mė- numo; ir užpilk pienu. Ištir- 
sos. pyk 3 šaukštus sviesto, su-

pjaustyk didelį svogūną ir 
Ne viena šeimininkė gamin- svieste kepk, kol biskelį pa- 

sis paukštienos pietus šven- rus. 
tems.
tas buvo paduotas gruodžio pilk 
14-tos “Laisvėje”. Vištai kept imk 
receptą žemiau paduodame. 
. Sulyg amerikonišku ' i 
lium, paukštienos pietūs nesi- pūtį, kad priduotų skonį. Ta- 
skaito pilni, jei prie jų nėra da išplak vieną kiaušinį ir su- 
spąnguolių konservo. Tad že- pylusi tešlą, gerai išmaišyk.
miau peduodame brangoko,' Turėk prirengtą vištą ge

ro asting,” 5-6 svarų
miau peduodame brangoko,1 
bet skanaus konservo receptą.1 riausia

Receptai imta iš “Virėjos”.! 
Norint tąu knygą gaut, rašyki-' 
te: “Virėja”, 46 Ten Eyck St.,1 
Brooklyn, N. Y. Kaina $1. Už-’ 
sakant ne mažiau 5 knygų! 
vienu kartu, gausit 40 nuošim-1 
čių nuolaidą.

Kepta Vista ir Kemšalas
Paimk baltos duonos 5 ar 6 

riekeles, geriausia 3 dienų se-

didumo, sudėk kemšalą, už
siūk, vištos viršų aptrink svie
stu ir apibarstyk miltais. Ta
da, įdėjusi į kepimui indą, dėk 
į karštą pečių. Kaip gerai ap- 
rus, apversk ir užpilk puodu
ką karšto vandens. Tada su
mažink ugnį ir, dažnai aplais- 
tant, kepk kol višta bus mink
šta, dapilk po biskį vandens, 
kad sosas neišsektų.

Druską galima dėti bai
giant kepti, tai mėsa bus min
kštesnė.

A. Bieliauskiene.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Gavus kiek daugiau apmo
kamą darbą, Emile pirmiausiai 
pasisamdė kiek geresnius 
kambarius, pasiėmė savo mo
tiną iš biednųjų prieglaudos ir 
ja labai rūpinosi. Apsivedus, 
jo motina visą laiką gyveno su 
juomi ir jo žmona. Emile de
ramai atsimokėjo savo motinai 
už jos didelį pasiaukojimą, 
nes tik per jos pastangas jis 
pajėgė sukurti amžinus kūri
nius.

Jeigu mes pažvelgsime ap
linkui patys save, mes surasim 
daugelį tokių pat garbingų 
motinų, su dideliu pasiaukoji
mu dėl savo sūnų bei dukterų, 
kurios atlieka įvairiausius sun
kius darbus, kad tik anie at
siektų aukštesnį mokslą ir su
sikurtų laimingesnę ateitį. Jei
gu ne motinų pasiaukojimas, 
daugelio didvyrių vardai ne
būtų buvę įrašyti į istorijos 
lapus.

daugiausia anglų kalboj. 
“Sunday Workerio” išplatina 
kas šventadienį po 35 ir dau
giau kopijų. Taipgi, su pagel- 
bininkėm platina kas dieną 
“D.W.” Už tai ją ir pagerbė. 
Man labai gaila, kad iš prie
žasties ligos negalėjau daly
vauti toje gražioje sueigoje.

Linkiu jums Elsie, daug, 
daug tokių linksmų gimtadie
nių sulaukti!

Ta proga prisiminta ir Is
panijos demokratijos gynėjai. 
Jų paramai surinkta $3.65. 
Aukos priduota vietiniam sky
riui.

Aukojo po 50 centų: I. Wi- 
zes, J. K. Vaičekauskai, M. 
žvirblienė, A. žem'aitienė. Po 
25c.: Sam Spector, J. žemair 
tis, A. Pagiegalienė, II. Wi- 
zienė, A. Navalihskas, J. Kra
sauskas, K. Juozapaitienė 15 
c., M. Pundienė: 10c.

“Laisvės” Korespondentė.

ELIZABETH, N. J.
Atydai Bangos Choro Nariams

Visi Bangos Choro nariai įsitėmy- 
kite, kad šią savaitę ir kitą savaitę, 
tai yra, Gruodžio 23 ir 30 dd., ne
įvyks choro pamokos, vietoj papras
to laiko, bus ketvergais, Gruodžio 
22 ir 29 dd. Tad visi bukite laiku, 
ir nepamirškite atsivesti naujų 
rių. (298-299)

na-

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks gruodžio 21 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Visi na
riai ir narės malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1939 meatms. Pra
šome ir nepamiršti užsimokėti užsi
likusias duokles. — P. Poškus, kp. 
sekr. (297-298)

ROCHESTER, N. y.
Gedcmino Draugija rengia pasi

linksminimo vakarą, 25 d. gruodžio, 
Kalėdų vakare. Taipgi rengia ir 
naujų metų pasilinksminimo vaka
rą. Abudu parengimai bus Ged"mi- 
no Draugijos Svet., 575 Joseph Ave. 
Per abu parengįmus grieš Apta- 
šinsko orkestrą. Įžanga voltui.

(297-299)

Šeimininkėms

Binghamton, N. Y
Gimtadienio “Pares” Aukos 

Ispanijos Karžygiams
Gruodžio * 10 d.' buvo* su

rengta “surprise pare,” Lie
tuvių žemutinėje svetainėje, 
mūsų gabiai jaunuolei Elsei 
Žemaitytei per jos artimiau
sias drauges. Justina šulskai- 
tė, Amilija Kaminskaitė, Flo
rence žvirblytė ir kitos mer
gaitės iš mergaičių chorelio 
gerai pasidarbavo. Iš suaugu
sių, draugės A. Žemaitienės 
draugių, darbavosi Mrs. M. 
Pimdienė, M. Žvirblienė, O. 
Gimienė.

Dalyvavo gražus būrelis 
svečių ir viešnių jaunuolių, 
taipgi giminių ir artimųjų 
draugių-gų iš suaugusių. Buvu
sieji sakosi turėję gerus lai
kus, o Elsie džiaugiasi gražio
mis dovanomis, kurių gavo ga
na daug daiktais ir pinigais, 
taipgi gėlėm.

Elsie yra gabi eilių sakyto
ja ir literatūros platintoja,

Spanguolių i?‘ Ananasų 
Konservas

Ananasas (pineapple) gali
ma iš skardinės vartoti, tik 
reikia imti smulkiai sumaltas.

Du puodukai nusunkto ana
naso, 2 puodukai skystimo 
nuo anaso (galima dapilt van
dens), 2 puodukai cukraus, 1 
svaras spanguolių, pusė puo
duko besėklių razinkų, 2 ap
elsinai (oranges), 1 apelsino 
žievė, pusė puoduko sukapotų 
migdolų (almonds) arba kito
kių riešutų.

Sumaišyk cukrų su vaisių 
skystimu ir virink ant lengvos 
ugnies, kol cukrus išsileis. Su
dėk spanguoles ir pavirink 5 
minutes: sudėk ananasą, ra- 
zinkas, apelsino tarkuotą žie
vę ir, išėmus sėklas, smulkiai 
supjaustyk apelsinus. Virink 
ant lengvos ugnies apie 15 mi
nučių, kol sutirštės. Sudėk rie
šutus ir pilk į išsterilizuotas 
bonkas; drūčiai užsuk.

šis konservas tinka prie

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y

L

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Che^Cei Avė. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

VARPO KEPTUVE

s

Wwww on* tfwijnR W¥iWW ww W tini tirti

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

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

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

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

i

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai včliaustos 

marios automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y. z

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Darbininku Kalendorius
Išėjo 1939 Metams

Siųskite Užsakymus Dabar

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

. Ventoj ų ir tt.
KAINA 25 CENTAI

Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa
kyti ir platinti Darbininkų KaJendOrių. Platintojams, 
kurie ims nemažiau 5 kopijų, duodama po 20c. ko
pija.

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

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbai 
Sinebus sunkus, kada valgysi skanią ir maistingą

VARPO
Kep tu ve

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

NlowYorko^^zfeZi nį< n
McKesson Suktybės Buvo Iškeltos

1932 m.; Hooveriniai Užglostė
SUGRĮŽO

fr
Y
K

T
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Pirmadienį tyrinėjimuose iš
kelta faktai, kad Hooverio kon
troliuojamas Senato Komitetas, 
1932 metų gegužės mėnesį, už
klostė iškeltus kaltinimus prieš 
McKesson & Robbins korpora
ciją. Jeigu ne tie glostytojai, 
kurie alkaniems bedarbiams 
liepė laukt gerovės ateinant iš 
už kampo, tuo laiku pradėjus 
tyrinėjimą, būt buvę galima iš
vengt tos $35,000,000 vaistų 
suktybės, dabar sukrėtusios vi
są šalį.

riai reakcionieriai, kaip James 
Couzens iš Michigan, James E. 
Watson iš Indiana, Frederick 
Steiwer iš Oregon ir kiti atsi
sakė veikt prieš McKesson & 
Robbins Kompaniją įteiktu 
skundu, kurį buvo paruošęs p. 
Howard W. Armbruster, New 
Yorko chemiškas inžinierius.

Iš dabar paskelbtų dokumen
tų matosi, kad net 1930 metais 
tos firmos suktybę galėjo leng-; 
vai surast. Bet tuomet nebuvo 
Naujosios Dalybos su jos Se
curities and Exchange Komisi-

Tuomet buvę Senato Bank- ja tad toki dalykai buvo sle- 
ing and Currency Komiteto na- piami. T-as.

Antradienį, laivu Ausonia, 
sugrįžo iš karinės tarnybos lo- 
jalistų Ispanijoj Vytautas Za
blackas, jaunas laisvietis, ge
rai 
gų 
Jis

žinomų maspethiečių drau- 
Jurgio ir Antaninos sūnus, 
apleido namus gegužės 3 
1937 metų.

Prieš išvyksiant, Vytautas 
dirbo “Laisvės” redakcijoj, 
vedė anglišką Jaunimo Skyrių

“Mirty Vainikui” 
Pakvietimai

“Mirtų Vainikas” Brookly- 
ne vaidintas du vakaru. Tačiau 
dar nebus padėtas į šalį. Pir-, 
mas, oficialis, pakvietimas jau , 
gauta nuo Lietuvių Darbinin
kų Progresyvio Kliubo, Eliza
beth, N. J. Aišku, liaudiečiai i 
menininkai sutinka suvaidinti1 
labai prieinamai, tik už lėšų' 
padengimą.

Lietuvių Liaudies Teatras j 
laukia ii- daugiau pakvietimų.) 
/Greičiau, geriau, — vienas 
mokinimasis ir ruošimasis. 
Veikalas sumokintas, jis rei
kia suvaidinti visoje apylinkė
je. Paskiaus kiti darbai, vai
dinimai laukia.

Nepamirškite, kad šį vakarą 
i Lietuvių Piliečių Kliube įvyks
ta nepaprastai 
kalbos 
bes A.

į Visi
Įžanga 
kalbas 
tuviai komunistai.

Daugiausia bus kalbama 
apie likimą Klaipėdos ir Lietu
vos nepriklausomybės aky- 

! vaizdoje Hitlerio grūmojimų.

varbios pra- 
Lietuvos reikalais. Kal- 
Bimba ir R. Mizara.
ir visos dalyvaukite, 
visiems veltui. Pra- 
rengia Brooklyno lie-

Iš Lietuviu Kriaučių 
Susirinkimo

1 Lietuviškos šapos, pagal de
legato Michelsono pranešimą, 
veik visos jau užbaigę rude
ninį darbą ir laukia švenčių; 
kitos visai mažai dirba. Anks-;

tyvas pradėjimas naujų dar
bų yra daugelio nekantriai 
laukiamas, nes Šie metai siu
vėjus atsakančiai privargi^.

J. Nalivaika, Sk. Kor^sp.

turi paten-

i Sugrįžo 322 Veteranai;
Keturi Lietuviai

Taip pat Lietuvių Liaudies 
Teatras gali suvaidinti “Pus
seserę Salomėją,” “Iš Meilės,” 
“šešėlius,” “šalaputrį,” arba 
scenas duoti iš minėtų veikalų.

Sekanti Lietuvių 
Teatro nauji veikalai ruošia
ma scenon : “Farmazonai”— 
vadovauja Juozas Kačergius; 
“Aš Numiriau”—A. Jeskevi- 
čiutė. “Kontrolis,” “Kome
ta,” “Baudžiavos Nuotakos”— 
laukia mūsų režisierių ir ak
torių. Pranas Balsys, Lietuvių i 
Liaudies Teatro Komiteto po
sėdyje, bekalbant apie stoką 
veikalams režisierių, sutiko 
imtis režisūros. Tad mūsų dar
bas turi padidėti.

Ausonia, 
(ne 230, 
minėta), 
Lincolno

Antradienį, laivu 
sugrįžo 322 veteranai 
kaip anksčiau buvo 
kaip praneša Ab.
Brigados Draugų Komitetas. 
Iš to skaičiaus 189 newyorkie- 
čiai, o likusieji iš 28 kitų val
stijų. Apie jų pasitikimo de- 

i monstraciją žinių rasite seka-į 
Liaudies mose laidose.

Lietuvių Liaudies Teatras 
mėnuo laiko atgal nutarė ruo
šti vakarą paminėjimui K. Sta
nislavskio. Tai bus vakaras su 
trumpa paskaita apie Stanis
lavskio reikšmę teatre ir su 
gražia programa

Lietuvių Liaudies Teatro 
Komitetas reiškia padėkos žo
dį visiems “Mirtų Vainiko” 
darbuotojams ir padėjėjams. 
Padėka mokytojui J. Kačer- 
giui, visiems vaidintojams ir 
darbuotojams, kurie

Sugrįžusių skaičiuje randa
si ir brooklynietis-maspethie- 
tis Vytautas Zablackas, p.ater- 
sonietis Stanley Motiejūnas, 
rockfordietis Wesley Mikalau
skas ir chicagietis Juozas Ne- 
dvaras. -

J. Buivydą Išbraukė iš 
Kom. Partijos

Seniau buvo rašyta, kad 
Lietuvių Komunistų Kuopa 
prašalino J. Buivydą iš kuo
pos, ir tarimą, sykiu su verti
mais paties J. Buivydo raš
tų, taipgi kaltinimą, pridavė 
aukštesnėms įstaigoms.

Pereitą pirmadienį, gruodžio 
19, gautas iš K. P. Valstijos 
Biuro, ir kuopos susirinkime

: skaitytas pranešimas, kad 
kuopos pasielgimas užtvirtin
tas, J. Buivydas išbrauktas iš 
K. P.,- taipgi prašo tarimą pa
skelbt dienraštyje “Laisvėj”.

Kuopos Organizatorius.

ruošė suteikė savo svetiniukę “Mir-
vaidinimą ir tikietus platino, tų Vainiko” repeticijoms.
Didelė padėka Balčiūnams, 
“Varpo” kepyklos savinin
kams, kurie taip daug kartų

V. Bovinas, L. L. T. Sekr
46 Ten Eyck, St., 

Brooklyn, N. Y.

22-ras METINIS BALIUS 22-ras

KALĖDŲ ŠOKIAI
Rengia

Young Men’s Lithuanian Ass’n
Įvyks Sekmadienio vakare

Gruodžio 25 December
BUS GRAND PARADISE BALLROOM

Kampas Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame Didžiojo New Yorko ir apielinkes lie
tuvius, ypač jaunimą, j šitą puikų parengimą.

Šokiam gros Jan Frederics Ir Jo World’s Fair Orchestra. 
PRADŽIA 8 VAU. VAKARO. (ŽANGA 75 CENTAI.

Trečiadienį, gruodžio 14-tą, 
Lietuviu Amerikos Piliečiu 
Kliubo svetainėj, įvyko Lietu
vių Kriaučių Amalgameitų 
Unijos 54-to Skyriaus prieš- 
metinis susirinkimas. Reikia 
pasakyti draugams kriaučiams 
viešą dėkui už tokį skaitlin
gą atsilankymą susirinkimai!! 
Tie, ką dalyvavo jame,—jiems 
nepapasakosi skirtingiau, ne- 
gu’buvo susirinkime kalbama, i balsavimas palikt

Kaip pirmesnius 
mus, taip ir šį paskutinį ve
dė skyriaus pirmininkas Za- 

jveckas. Kada jis, atidaręs su
sirinkimą, perskaitė vakaro- 
tvarkio 21-ną punktą, tai dau
guma net pečiais krūptelėjo, 
manydami, jog reikės išsėdėti 
susirinkime, vartojant lietuviš- 

• ką priežodį, iki gaidžių gie- 
'dojimo, bet viskas buvo už
baigta į porą valandų, o tas 
daug priklauso nuo pirminin
kavimo.

Jonas gavo 
iš savo bu- 

kad pirmiaus

diskusantai išsireiškė, gale 
metų iš skyriaus gautų nors 
už popierą, rašalą ir krasos 
ženklus, — būtų daugiau lo
gikos reikalauti iš jo tokio 
didelio darbo, bet dabar nieko 
negauna. Vienok 
kinti visų norus.

Laike diskusijų 
ir rimtos pašaipos 
vusių draugų,
jis pats su kriaučiais susirin
kimuose vesdavo kovą, idant 
korespondentu būtų “Laisvės” 
pusės žmogus, o dabar jau 
nori ją atskirti nuo kriaučių 
minių.

Mainosi žmonės ir mainosi 
laikai. Ir tam mainymuisi at
siranda pritarėjų. Kada ėjo 

korespon- 
. . i . i denta ar panaikinti, tai 60 susirinki- , - .V1 yi , ’rankų įskilo nusluot korespon- 

Identą nuo kriaučiškos mapos, 
bet 108-nios sulaikė tą pasi- 
mojimą. Balsavimui pasibai
gus ’nei vienas neapsiėmė ra
šinėti nei saviems laikraš
čiams, kuriuose jie norėtų ma
tyt aprašymą siuvėjų veikimo. 
Tokiu būdu korespondentas 
pasiliko tas pats—J. Nalivai- 
ka.

<

žinomas 
berniuku i

Ateities

Davimas Šalpos

šiais metais mūsų skyriaus 
kriaučiai (ne visi) gaus po 
penkinę ant švenčių ir veikiau
siai jau paskutiniu sykiu, nes 

i į tą ūmaus reikalo fondą 
j (Emergency Fund) niekas pi
nigų nemoka. Į jįjį pirmiaus 
mokėdavo kontraktoriai ir ma- 
nufakčerninkai tam tikrais 
nuošimčiais. Dabar gi, kuo
met į valstijos bedarbių ap
raudos fondą moka ir darbi- 

virš 
tik

Skaitytas laiškas nuo Kir- 
pikų Skyriaus, prašantis pasi
garsinti programoje jųjų ba
liaus, įvyksiančio vasario mė
nesyj. Nutarta pasigarsinti 
už $15.

Kitas laiškas nuo IWW or
ganizacijos pastovaus komite- 

! to, kuris rūpinasi kas metai 
! surengti balių, davimui kali-1 ninkai ir bosai, tai buvęs 
niams bei jųjų šeimynoms ka- minėtas fondas pasiliks 
ledinių dovanų. Nupirkta 50 
tikietų po 25 centus.

Trečias laiškas, tai nuo Am. 
Lietuvių Kongreso vietinio 
skyriaus, prašantis išrinkti de
legatus į metinę konferenciją, 
įvyksiančią sausio 8-tą 
Išrinkta 18-ka atstovų.

Rinkimai

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VYTAUTAS ZABLACKAS 
sugrįžo iš Ispanijos po išbuvi

mo virš pusantrų metų 

ir bendradarbiavo Vietos ži
niose. Seniau yra dirbęs spau
stuvėje linoty pistu.

Veikime Vytautas 
Į nuo kūdikystės. Dar 
būdamas mokinosi
žiedo Vaikų Draugijėlės mo
kyklėlėj, kuri veikia ir dabar, 
laiko pamokas kas šeštadienį 
“Laisvės” salėj, aukli ateities 
Vytautus. Grieždavo vaikų or
kestro j. Paaugėjęs, per eilę 
metų dainavo Aido Chore ir jo 
Aidbalsiuose. Veikė LDS, taip
gi komunistiniame jaunime. 
Jis taip pat yra pirmininkas 
Lietuvos Draugų Komiteto, 
kuris veikia nacionale papėde. 
Priklauso Laikraštininkų Gil
dijoj ir SLA. Geras prakalbi-j da suprasti, jog skyrius su bu-

• 1 D i 1 zl n m A n i n n 'D tIa r<ninkas.
Laisviečiai, kartu su didžiau

sią laimę pergyvenančiais tė-' 
vais, žmona Helen ir sesute- du metu Tarybos sekretorium, 
švogeriu 
niškiais, 
Vytautą, 
kę atgal 
kime sėkmių atsisteigti į pa
liktąjį gyvenimą ir visuome
niška darba. v v

dieną.

Šiuose rinkimuose nepasiro
dė jokios opozicijos, kas duo-

j vusios Pildančiosios Tarybos 
: veikimu pilnai sutinka.

Antanas Baniulis, išbuvęs

Pakai- atsisakė toliau sekretoriauti. 
*“ j Jo vieton išrinkta Vincas Paš

kevičius. šiaip visi pasiliko 
senieji Tarybos nariai:

Pirmininku — Zaveckas, iž
dininku ir sekretorium — Mi- 
lašauskas,' direktorium—Kun
drotą ; Suvienyton Tarybon 
(Joint Board) — Bubnys ir 
jaunasis Linkus. Amato Ta
rybon (Trade Board) — Bui
vydas ir Yasaitis. Amato Pil- 
dančiojon Tarybon (Trade 

būna Executive Board) — Nalivai- 
parengimai—pas ka.

“Laisvės” svetainėj. Stankevičius.

Adele-Pranu 
sveikiname sugrįžusį 
džiaugiamės susilau- 
draugo-veikėjo ir lin-

Aido Choras Kviečia 
Pasilinksmint

—Kur eisite sulaukt Naujus 
Metus, ir išleist senus?

—Ten, kur visada 
linksmiausi 
aidiečius, 
čia gros 5 kavalkų orkestrą, 1 rejimo komisijon — 
tai yra, George Kazakevičiaus. | Lis, A. Žilinskas ir K. Kundro- 
Galėsite prisišokti, kiek tik no- tu
rėsite, iki anksti rytui. Bus 
daug visokių rūšių gėrimų ir 
valgių. Įžanga tik 40c. Tai yra 
labai pigu, nes visur kitur į 
šokius kainos daug brangesnės 
tą vakarą.

Aido Choras per daug me
tų rengia Naujų Metų sulau
kimui’ vakarą, kur visi sueina 
ir pasilinksmina sykiu su ai- 
"diečiais.

Nepamirškite — gruodžio 
31-mą visi ateikite į “Laisvės” 
svetainę. T. S.

Sutrukdė Long Island 
Traukinius

Long Island gelžikelių linijos 
West Yard, New Yorke, dviejų 
vagonų trūkis nusirito nuo bė
gių ir sulaikė važiuotę virš va
landą laiko pačiu grįžimo iš 
darbo laiku, pirmadienį. Iš
šaukta virš 50 ekstra policijos 
palaikyt tvarką, kada minios 
norinčių važiuot namo užtven
kė stotį ir apylinkę.

prisiminimo fondu.

Iš to fondo kiti unijos 
riai savo dalį jau senai išsiė
mė, tik mūsų pasiliko. Tačiaus 
unija patvarkė, kad pinigai 
būtų duodama tik toms ša-1 
ponis, kurios mažiausia dirbo, 
tai yra, darbininkams. Ir ta 
dalia pasinaudos tik apie-400 
žmonių.

sky-

susirinkimui, 
Karvelis buvo nubaustas 
už dirbimą rinkimų die- 
ir nuimta nuo ėjimo par- 
dirbtuvės pirmininkas ir 

Reiškia, nubausta

Raportai

Pildančiosios Tarybos sekre
torius pranešė 
kad 
$25 
noje 
eigų
komisija, 
visi.

Kitas svarbus klausimas, tai 
kad pradedant sezoną ir Tary
ba ir delegatas turės būti sar- 

idant kontraktoriai 
išimti darbo pigiau 
nes tokis jųjų elgė- 
visus prie suirutės. 
New Yorko praneši-

Skyriaus P. T.—Lapšys ir 
Knygų peržiū- 

P. Stanai-

gyboje, 
negalėtų 
už kitus, 
sis veda

.Visi iš
m ai pranašauja siuvėjams at
einančius geresnius metus. Sa
koma, jog jau dabar yra per
kama 30% daugiau materijos, 

i negu praeitais metais šiuo 
laiku ir nekurtos firmos jau 

I pradeda pavasarinį sezoną.
Tai geras ženklas, jeigu jis 
nenubluks.

Susirėmimas Dėl 
Korespondento

Korespondento rinkimu su
sirėmimas priešingų minčių trečiadieni> gruodžio 21 d., 8 v. v. 
tęsėsi veik pusę valandos, nes šapalo-Vaiginio Salėje, 147 Thames 
Buivydas davė įnešimą panai
kinti skyriaus oficialį kores
pondentą. šitas įnešimas da
vė susirinkimui supratimą, 
kad panaikinus oficialį kores
pondentą, kas kaip norės, taip 
ir rašys, prisidengiant viso
kiais slapyvardžiais, neimant 
prieš skyrių jokios atsakomy-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks

St. Nariai, visi dalyvaukite susirin
kime. — P. Višniauskas, Sekr.

(297-298)

PA.IIEŠKO.TTMAI
Pajieškau apsivędimui pasiturin

čios merginos arba našlės be vaikų. 
Su pirmu laišku malonėkite prisiųsti 
savo paveikslą, kurį, pareikalavus, 
sugrąžinsiu. Aš esu našlys be vaikų, 
turiu savo nuosavybę. Nerūkau ir

bes. Ir va dėlei šios priežas
ties užsitraukė ilgokos disku
sijos, lyg kad korespondentas 
būtų skyriui davėjas duonos ir 
druskos, tai reikia gauti tam 
veiksmui tinkamesnio žmo
gaus.

Korespondentas gavo tik 
vieną primetimą, tai kad jis 
rašinėja tik vienai “Laisvei,” 
o “Laisvė” nėra kriaučių jokis 
organas. Jis turėtų rašinėti vi
siems vietiniams laikraščiams.

svaiginančių gėrimų nevartoju. — 
M. S. 118 Danforth Ave., Pittsfield, 
Mass. (294-299)

Toip, brangūs draugai. Joi jus kantina siausmas ir susti
rimas jūsų muskulų, kaipo pašoka oratraukio porpūtimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekonlėklfo šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linlmentq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
ncnidojo nuo 1867 motų. • Paklauskite sovo draugų kaip 
ir kuomet jie naudojo Paln-E>pellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutf Pain-E>pellorio artimiausiojo jums vaisti
nėje. Reikalaukite Poin-E>pellerio su Inkaru ant kiekvienos 
dėžutės.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Kalėdos yra linksma šventė. Links
miausia x dovana yra bonka geros 
Degtinės, Vyno arba Šampano.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS turi begalinį pasi-. 
rinkimą, visokių gerymų, sutaisytų gražiose 

dėžėse dovanoms.

— Kiekvienam pirkėjui Lietu- —p
— viskas Kalendorius dykai. —

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Keap St., Brooklyn, N. Y.
X. STRUMSKIS, sav. - Tel. Ev. 7-2089

• Įsteigta 1892

$rr.5o

$0.50

Tel. Stagg 2-2173

Brooklyn

’6,7S

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS 

701 Grand St. Arti Graham Ave. 

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

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

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

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

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

• Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
• Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos




