
KRISLAI
“Pasveikino!”
Ką Sakys Kunigai?
Išklausykit Ickeso Kalbą.
Apie Vajininkus.
Kristus Verktų.

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

m pasauly pri
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linkėti viens kitam “lai-
tingiausių ir linksmiausių 
naujų metų!”

Bet štai, kaip buvo per 
Naujus Metus pasveikintas 
Barcelonas miestas: Itali
jos ir Vokietijos fašistiniai 
orlaivininkai užpuolė tąjį 
miestą ir 47 asmenis nužu
dė, o 106 sužeidė.

Argi neteisingai mes fa
šistus vadiname barbarais 
ir žmonijos kultūros prie
šais? ! >!« * &

Popiežius, sakoma, paau
kojo penkis tūkstančius do
lerių Ispanijos respublikos 
civiliniams gyvento jams1 
gelbėti.

Dabar žiūrėsim, ką sakys 
lietuvių kuniginė spauda. 
Kai mes čia, Amerikoje, 
renkame, ir patys aukoja
me, Ispanijos respublikos 
žmonėms gelbėti aukas, tai 
“Darbi ninkas” ir “Drau
gas’’ rėkia, būk mes renką 
aukas komunizmui stiprin
ti, o ne Ispanijos žmonėms 
gelbėti.

Jie apšaukė Ispanijos res
publiką komunistine: kas 
ją remia, tų laikraščių nuo
mone, remia komunistinį 
judėjimą.

Einant jų senu “įpročiu,” 
tie laikraščiai dabar turės 
paskelbti, kad ir popiežius 
remia komunizmą! 
*'"Lauksim jų nuomonės.* * *

Sekantį penktadienį, kai 
9:30 v. v., atsisukit savo 
radijo priimtuvą ir klausy
kit: kalbės vidaus reikalų 
ministeris arba sekretorius, 
Harold L. Ickes.

Jis pasakys daug tiesos 
ponui Diesui, uostinėtojui 
“priešamerikinės v e i klos,” 
sėbrui fašistų ir puolikui 
ant pažangių žmonių.

Ickes moka kalbėti. Jis, 
be to, yra stiprus fašizmo 
ir reakcijos priešas.* * *

Pereitą šeštadienį Brook
lyne svečiavosi d. A. Stri- 
peika, “Laisvės” va j įnin
kąs. Jis atvežė gerą pluoš
tą dolerinių ir 20 naujų me
tinių dienraščiui skaitytojų. 
iBe to, atvežė daug atnau- 
vjinimų.
J Vadinasi, d., Stripeika jau 
(užbaigė savo vajaus darbą. 
[Atrodo, kad jis bus ir vėl 
[pirmuoju. Aišku, to negali
ama tvirtinti, kadangi šie 
žodžiai rašomi pirmadienį, 
o rytoju ir užporyt paštas 
dar nežinia ką gali atneš
ti nuo kitų mūsų vajininkų.L * * *

Kai Vytautas Zablackas 
grįžo iš Ispanijos, jis skun
dėsi, jog labai apmiršęs lie
tuvių kalbą. Girdi, per pus
antrų metų visiškai nekal
bėjęs lietuviškai.

. Bet pereitą ketvirtadienį 
girdėjau jo prakalbą ir su
pratau, kad jis lietuviškai 
gali labai gražiai kalbėti, 
kaip ir seniau. Be to, moka 
įdomiai savo išgyvenimus 
Ispanijoj klausytojui per- 

l duoti. * * ♦
“Tikrai Krist us turi 

verkti, matydamas Ispani
jos miestų gatves nuplau
tas raudonu krauju

“PAKART MUSSOLINI!” ŠAUKIA DE- 
SĖTKA1 TŪKSTANČIU KORSIKIEČIU

* H-----------------------------------------------------------------------

Bastia, Korsika. — De- 
sėtkai tūkstančių korsikie
čių demonstruodami sveiki
no atvykusį Francijos mi
nister} pirmininką Ed. Da- 
ladierą ir šaukė: “Pakart' 
Mussolinį!” (Mat, Italijos 
fašistai nesenai trukšmavo 
reikalaudami prijungt salą 
Korsiką Italijai.)
Tunisijos Rabinas šaukia 
Būt Ištikimais Francijai
Tunis. — Pirm atsilan

kant Francijos ministeriui 
pirmininkui Daladierui į 
Tunisiją, vyriausias žydų 
rabinas Tunise išleido pa
re i š k i m ą, kur sveikina 
Franci ją ir šaukia visus gy
ventojus būt ištikimais jai 
(prieš Italiją).

Chinija Ima už Pakarpos 
Agentam Japonų “Taikos”
Chungking, Chinija. — 

Chinų valdžia suėmė šim
tus šalininkų Wang Ching- 
wei’o, kuris ragina taikytis 
Japonijos sąlygomis. Pats 

j Wang pabėgo į Indo-Chiną, 
Francijos koloniją. Jis se
niau buvo Chinijos premje
ras, bet tapo išmestas iš 

i valdžios. “Tautinė Chinų 
Kuomin tango Partija da
bar išbraukė jį iš savo na
rių skaičiaus.

Chinijos vyriausybė įsa
kė areštuot ir skaudžiai 
baust visus chinus, daly
vaujančius “valdžiose,” ku
rias įsteigia japonai.

Bus Nukirsta Galvos dar 
Trim Nazių Priešininkam
Berlin, saus. 3. — Prasi

dėjo teismas prieš Ernstą 
Niekischą, buvusį mokytoją 
ir rašytoją, ir prieš du ki
tus. Naziai juos kaltina 
kaip neva “Sovietų agen
tus.”

Niekisch buvo suimtas už 
tai, kad savo parašytoj 
knygoj pavadino Hitlerį 
“Vokietijos nelaime.” Jam 
ir dviem kitiem teisiamiem 
būsią nukirsta galvos. Na
ziai traukia teisman dar 
apie 120 asmenų kaip “iš
davikus.”

Šumija Naziai Rusinijoj
’ Hust, Rusini j a.—Vis dau

giau atvyksta vokiečių na- 
zių agentų į Rusiniją, ryti
nę savivaldišką čechoslova- 
kijos provinciją, ir jie rei
kalauja specialių sau teisių. 
Naziai čia rengiasi išleist 
pirmą dienraštį vokiečių 
kalba.

tančių nekaltų kūdikių, nu
žudytų dėl fašizmo Jo var
dan.”

Tai žodžiai žymaus kata
liko darbuotojo Virgilijaus 
H. J. Vogelio. Kurie dar 
neskaitėte vakar dienos 
“Laisvėje” jo rašto, būti-

tūks- nai paskaitykit.

Išleistuvių Vakaras Vadam 
Čeverykų Darb. Streiko, 

Einantiem į Kalėjimų

Lynn, Mass. — 500 čeve
rykų darbininkų suėjo į iš
leistuvių vakarą, kuriame 
buvo šiltai pagerbti devyni 
vadai CIO unijos y streiko, 
išvykstantieji į kalėjimą. 
Jie nuteisti 5 mėnesius ka- 
lėt už tą streiką.

SOVIETAI NUSMERKE SU
ŠAUDYT 5 NIEKŠUS, ME

LAGINGUS SKUNDIKUS
Maskva. — Sovietų teis

mas Kijeve nusmerkė su
šaudyt Lenchinerį ir ketu
ris kitus buvusius agentus 
valstybinės policijos kaip 
niekšiškus kaltintojus ir 
persekiotojus teisingų so
vietinių žmonių.

Tie penki buvę policijos 
nariai, dėl asmeniško pyk
čio ir saugodami, patys savo 
kailį, areštavo- dešimt gerų 
piliečių ir padirbo jų neva 
“išpažintis,” kur tie pilie
čiai neva ' “prisipažįstą,” 
būk esą “fašistiniai sąmok
slininkai prieš Sovietų vy
riausybę.”

Sovietų valdžia ima kie
tai už sprando melagingiem 
skundikam visoj šalyj.

BOIKOTUOT JAPONIJĄ, 
RAGINA SENATORIUS

Washington. — Senato
rius K. Pittman reikalauja, 
kad ši šalis sutraukytų pre
kybos ir diplomatijos ryšius 
su Japonija, jeigu Japonija 
uždarys ’ duris Amerikos 
bizniui Chinijoj.

Vokietijos Kapitalas Jugosla
vijoj, Bulgarijoj.

.-------------- i!------

Berlin. — Nuo to laiko, 
kaV Vokietija užėmė Aus
triją ir Čechoslovakijos Su
detų kraštą, trigubai padi
dėjo nazių kapitalo įdėji
mai į kasyklas ir kt. pramo
nes Jugoslavijoj, Bulgarijoj 
ir abelnai piet-rytinėj Eu
ropoj.

POPIEŽIAUS PARAMA 
LIAUDIEčIAMS

Roma. — Popiežius fi
nansiniai prisideda prie rė
mimo Baskijos kunigų ir 
šiaip katalikų, pabėgusių 
nuo generolo Franco.

Windsoro Kunigaikštis Pa- 
liksiąs Ex-Simpsonienę 

Francij o j
London. — Motina kara

lienė Mary, sirgdama šir
dies liga, kviečia Windsoro 
kunigaikštį, buvusį Angli
jos karalių, aplankyt ją. Jis 
dabar Franci jo j, ir skrisda
mas pas motiną nesivešiąs 
savo žmonos, buvusios 
Simpsonienės.

Žinios iš Lietuvos
Steigs Naują Mokslo Drau

giją Vilniuje
Vilnius, gruodžio 30 d.— 

Vilniaus lietuvių visuome
nė posėdyje nutarė steigti 
naują Mokslo Draugiją.

Į Kauną Atvyko Vilniaus 
Lietuvių Varpo Choras
Kaunas. — Gruodžio 26 

d. į Kauną atvyko Vilniaus 
lietuvių Varpo Choras, di-

Metinis Prievartos Dar
bas Šimtam Tūkstančių 

Merginų Vokietijoj
Berlin. — Visos dar už 

algą nedirbančios merginos 
Vokietijoj tarp 18 ir 25 me
tų amžiaus turės nuo kovo 
1 d. š. m. bent vienus me
tus ištarnaut farmose, dva
ruose ir valdiškose darbų 
stovyklose, jeigu jos norės 
toliau gaut bet kokį apmo
kamą darbą ar tarnybą, — 
kaip dabar patvarkė nazių 
valdžia.

Tuo būdu naziai žada kas 
metai įstatyt 400 tūkstan
čių Vokietijos merginų į 
laukų-ūkių darbus1 ir - pa- 
liuosuot jų darbininkus į 
miestus gaminimui ginklų 
ir amunicijos ir “svarbie
siem” pramonės darbam.

Kol tos merginos neištar
naus vienų metų namuose, 
ūkiuose ir darbų stovyklo
se, negalės gaut jokio ap
mokamo užsiėmimo.

Anglijos Banko Gubernato- 
rius-Naziu Kūmas

London.'— Anglijos Ban
ko gubernatorius Montagu 
Norman važiuoja į Berlyną 
pas Vokietijos Valstybės 
Banko pirmininką dr. H. 
Schachtą. Norman bus 
krikšto tėvu anūkei Schach- 
to.

Bet svarbiausia tai jiedu 
kalbėsis apie Anglijos biz- 
nišką susiartinimą su na- 
ziais ir apie žydų iškraus- 
tymą iš Vokietijos.

Naziai prieš Cechu Prekybos 
Sutartį su Lenkija

Praga, Čechoslovakija. — 
Atvyko Lenkijos delegacija 
dėlei prekybos sutarties su 
Čechoslovakija. Po kelių 
dienų išvyko tuščiomis ran
komis atgal. Vokietijos na
ziai paveikė Čechoslovaki
jos valdovus nedaryt pre
kybos sutarties su Lenkija.

Ta pati Lenkijos delega
cija važiuoja į Maskvą dė
lei prekybos sutarties su 
Sovietais.

San Francisco, Calif. — 
‘Gyvanašlė’ Marjorie Mont
gomery, pasiėmus dvi savo 
mažas dukreles, nušoko l( į 
vandenį. Pati buvo išgelbė
ta, bet mergaitės prigėrė. 

riguojamas p. Siniaus. Cho
ras nuoširdžiai sutiktas. 
Choras koncertuos Kaune 
ir provincijos miestuose.

Lenkai Statys Kelias Lie
tuviškas Dramas

Vilnius, gruodžio 30 d.— 
Vilniaus lenkų teatras ren
giasi statyti kelias lietuviš
kas dramas.

Fašistai Sako, jog Res
publikiečiai Ginasi 
Baisiu Smarkumu

Lerida, Ispanija. — Liau- 
diečiai ginasi baisiu pasi
ryžimu ir narsumu,—sako 
fašistų pranešimas, — bet, 
girdi,1 fašistai vis tiek gru
miasi artyn Falseto, nors ir 
lėtai.—Falset randasi už 20 
mylių į vakarus nuo liau- 
diečių prieplaukos miesto 
Tarragonos.
Fašistų Pranešimai apie 

Savo Laimėjimus
Fašistai skelbiasi užėmę 

Vinebre ir La Figuerą, ma
žus miestelius, ir giriasi, 
kad per paskutines 10 die
nų laimėje “700” ketvirtai
nių mylių plotą,į rytus nuo 
Segre ir Ebro upių ir su
ėmę “16,000 liaudiečių į ne
laisvę.” (Savaitė atgal jie 
buvo pasigyrę, kad užėmę 
“per 1,000 ketvirtainių my
lių” plotą toj srity j.)

Areštuotas Anglijos Prokon
sulas Fašistų Plote

Burgos, Ispanija.-—Fašis
tai areštavo Anglijos pro
konsulą Ernestą Goldingą 
ir jo žmoną San Sebastia
ne ; tai, girdi, todėl,- kad an
dai fašistai sučiupę išduo
tus savo ofensyvos planus, 
kurie Anglijos konsulato 
maišais buvę pergabenami 
per sieną į. Franciją.

AUKOS NAUJAMETINIŲ 
LINKSMYBIŲ

New York. — Per nauja- 
metines šventes šiemet 
Jungtinėse Valstijose besi
linksmindami žuvo apie 400 
žmonių, o pernai apie 500.

Hitleriečiai Apšaukia Roose
velt? “Judošium”

Berlin. — “Judošiaus at
lyginimas” — taip nazių 
laikraščiai vadina medalį, 
kurį Amerikos žydų orga
nizacijos suteikė preziden
tui Rooseveltui. Tuom me
daliu prezidentas buvo pa
gerbtas už gerinimą santi- 
kių tarp krikščionių ir žy- 
dų. ■

Vilnius, gruodžio 26 d.— 
Lenkai areštavo lietuvį mo
kytoją Čibirą.

ČECHOSLOVAKIJA REMIA NAZ1U PLA
NĄ DĖL “DIDŽIOSIOS UKRAINOS” - - - - - - - - - - - - - - - B

Užmušė Kasyklos Darbininką 
Dėl Jo Laimėtų Loterijoj 

26 Dolerių
Valenciennes, Franci j a.— 

Čechas ateivis mainierys L. 
Gaspar laimėjo $26 loteri
joj, ir už kelių dienų po to 
nežinia kas įsilaužė į jo 
kambarį, užmušė Gasparą, 
pasigrobė jo pinigus ir pa
bėgo. Gaspar buvo 62 metų 
amžiaus.

GEN. FRANCO UŽĖMĖ KE
LIAS NESVARBIAS PO
ZICIJAS SEGRE FRONTE♦

Barce lona, Ispanija. — 
Respublikiečiai atmušė fa
šistų bandymą persikelt 
per Segre upę į šiaurius 
nuo Leridos; jie taip pat 
atrėmė i t a lų Juodosios 
Strėlos .diviziją, kuri mėgi
no prasigrumt per Albages 
linkon Borjas Blancas.

Šėlsta nepaprastai įnir
tę mūšiai beveik visame 
Segre fronte.

Respublikiečiai prarado 
tik porą nedidelių pozicijų. 
Cubells srityj respublikie
čiai, atmušdami fašistus, 
padarė jiem # “milžiniškų 
nuostolių,” kaip pranešama 
iš Barcelonos. •

Italų Fašistai ne Kokie 
Kareiviai

Italai fašistai jau devy
nios dienos atgal gyrėsi 
“užėmę” Borjas Blancas, 
bet jiem dar toli iki šio 
miesto.

Segre fronte kaujasi ne 
mažiau kaip 40 tūkstančių 
italų, ir jie prasčiau pasi
rodo už ispanišką fašistų 
kariuomenę.

Italai Krausto Savo Reikme
nis iš Franc. Somalijos

Paryžius. — Italijos ge- 
neralis konsulas išsikraus
tė iš Francūziškos Somali
jos į Romą. Italijos agen
tai skubiai pergabena visus 
italų maisto sandėlius ir 
kitus reikmenis iš Jibuti, 
Francūziškos Somalijos, į 
Ethiopiją.

Pasak vienų pranešimų, 
Italija tuom išreiškia pro
testą ir boikotą Francijai; 
o pasak kitų pranešimų, tai 
ethiopai dar smarkiau su
bruzdo prieš Italiją dėl sto
kos maisto ir kitų būtinų 
reikmenų Ethiopijoj.

/
22 Prigėrė per Audrą

Istanbul, Turkija. — Per 
audrą Juodosiose Mariose, 
Turkijos pakraščiuose pri
gėrė 22 žmonės.

ORAS

Šiandien bus sniego ar 
lietaus. —N. Y. Oro Biuras.

Praga, čechoslovakija. — 
Šalies vyriausybė leido >sa- 
vivaldiškai Čechoslovakijos 
provincijai Rusinijai vadin
tis Karpato-Ukraina.

Tuomi Č e c h o s lovakijos 
valdžia padarė nusileidimą 
Hitleriui, kuris skelbia, kad 
reikėsią sudaryt “vieną di
džią ukrainų valstybę” iš 
Rusini jos, Lenkijos valdo
mų ūkrainiškų plotų ir iš 
Sovietų Ukrainos.

USA AGENTŲ KONFE
RENCIJA PRIEŠ FAŠIS
TUS PIETŲ AMERIKOJ

Antofagasta, Chile. — 
Jungtinių Valstijų užsieni
nės tarnybos agentai iš vi
sų Pietinės Amerikos va
karinio pakraščio respubli
kų susirinko į Konferenciją 
Limoj, Peru. Svarsto, kaip 
geriau veikti prieš skverbi
mąsi ten nazių ir Italijos ir 
Japonijos fašistų.

EXTRA!
BURIASI USA KONGRE

SO ATGALEIVIAI

Washington, saus. 3. — 
Atsidarė 76-ji sesija Jung
tinių Valstijų kongreso. Re- 
publikonai ir dešinieji de
mokratai kongresmanai ir 
senatoriai mobilizuojasi nu- 
mušt valdiškas pašalpas 
bedarbiam.

600 FAŠISTŲ ORLAIVIŲ 
BOMBARDUOJA LIAU- 

DIEČIUS

Hendayė, Franc. — Ispa
nijos pasienis, saus. 3. (—še
ši šimtai Italijos ir Vokie* 
tijos orlaivių bombomis 
šturmuo j a r e s publikiečius 
Segre upės fronte.

CHAMBERLAINUI “DO
VANA” — GRABAS

London, saus. 3. — Be
darbiai atsiuntė Anglijos 
m i n i s t e r i ui pirmininkui 
Chamberlainui juodą grabą 
su lietsargiu jame kaip 
“naujų metų dovaną.”

Shanghai, saus. 3.— Nau
ji Geltonosios upės potvy
niai išvijo 3 milionus chinų 
iš namų.

Boston. — Išrasta oxy- 
geno (deguonies) maska 
apsaugoja laivų keleivius 
nuo jūrų ligos.

Berlin, saus. 3. — Nazių 
teismai nusmerksią nukirst 
galvas bent 17-kai iš dabar 
teisiamųjų kaip hitlerizmo 
priešų.

Washington. — Jungti
nių Valstijų armijai šiemet 
būsią paskirta $563,000,- 
000, tai $100,000,000 dau
giau negu pernai*
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Kunigo Coughlino Išminties 
Šaltinis

Vienas New Yorko dienraštis (Post) 
pereitą šeštadienį iškėlė vieną labai bū
dingą dalyką. Jis, būtent, faktais priro- 
dė, kad kunigas Coughlinas, žydų, pre
zidento Roosevelto, komunistų ir visų 
pažangių žmonių keikėjas, savo straips
niams ir prakalboms medžiaga naudoja
si ta, kurią patiekia Hitlerio sėbras 
Goebbelsas!

Rugsėjo 13 d., 1935, paminėtasis 
Goebbelsas (kuris nesenai buvo smarkiai 
sumuštas dėl bandymo paveržti tūlo 
judžių aktoriaus žmoną) pasakė kalbą 
nazių suvažiavime Nuremberge, atakuo
damas žydus.

Gruodžio 5 d., 1938, kunigas Coughli
nas išspausdino savo laikraštyj “Social 
Justice” straipsnį prieš žydus.

Paėmus Goebbelso kalbą ir kunigo 
Coughlino straipsnį—panašūs, kaip la
šas vandens. Kunigas Coughlinas pasiė
mė kai kuriuos/ištisus Goebbelso kalbos 
paragrafus ir įdėjo į savo straipsnį.

Tiek Goebbelso kalba, tiek kunigo 
Coughlino straipsnis, aišku, nukreipta 
prieš žydus—jie yra plūstami, smerkia
mi, niekinami, ir, be to, raginama juos 
persekioti.

Taigi šis faktas daugiau, negu kas ki
tas įrodo kun. Coughlino b naziškumą, 
įrodo jo siekimus. Meš šeridi tvirtinome, 
kad kun. Coughlinas—fašistas, anti-se- 
jnitas.

Tik pagalvokit, gerbiamas skaityto
jau, kokis tas kun. Coughlinas: jis nau
dojasi medžiaga to žmogaus, kuris ar
šiausiai puola Vokietijos katalikus!

Kun. Coughlinas darbuojasi išvien su 
tuo žmogum, kuris' pjudo naziškus šu- 
nes ne tik prieš komunistus ir visus pa
žangiuosius žmones, bet ir prieš katali
kus!

Ką dabar pasakys “Draugas” ir 
“Darbininkas,” kurie susiriesdami nuo
lat kun. Coughliną gina, kurie mano jį 
esant kokiu tai palaimintuoju arba šven
tuoju? !

'„Mes nuolat ir nuolat skelbėme bro- 
iiams katalikams neklausyti kun. Cough
lino pliovonių, nes jis yra fašistas—už
sigrūdinęs fašistas. Jo išminties šaltinis 
—Goebbelsas ir kiti Vokietijos nenaudė
liai, persekioją ne tik žydus, bet ir kata
likus.

Lietuviai katalikai privalo užprotes
tuoti prieš savo dvasiškuos žygius—dva- 

.siškijos, kuri garbina fašistą kunigą 
Coughliną!

šios šalies valdžią vis daugiau ruoštis ir 
ginkluotis. Apsiginklavimas apsunkina 
piliečius, bet vis vien auga sentimentas 
už apsiginklavimą, kad apsiginus nuo 
fašistų agresorių. Dr. George Gallupo 
paskelbti balsavimai tarpe piliečių davė 
sekamus rezultatus: 1935 metais į klau
simą: Ar padidinti karo laivyną? už bal
savo 72 nuoš., prieš 28 nuoš. Šiemet tuo 
pat klausimu už balsavo 86 nuoš., o prieš 
14 nuoš. Kitas klausimas: Ar padidinti 
armiją? 1935 už balsavo 70 nuoš.', prie
šingų buvo 30 nuoš.; šiemet už 82 nuoš., 
o priešingų—18 nuoš. Trečias klausimas: 
Ar padidinti orlaivyną? 1935 metais pa
gal tą balsavimą už buvo 84 nuoš., o 
priešingų 16 nuoš.; šiemet už balsavo 
90 nuoš., priešingų 10 nuoš.

Bjaurus fašistinių agresorių šėlimas 
Europoj verčia žmones demokratiniuose 
kraštuose pasisakyti už ginklavimąsi, 
nepaisant, kad tas labai apsunkina jų 
padėtį.

V Pasaulis tik tuomet ramiau atsidustų, 
jei fašistiniams agresoriams galvos būtų 
nusuktos. Aišku, tų kraštų žmoųčs anks
čiau ar vėliau tatai ir padarys.' Bėt kol 
tas bus, demokratiniai kraštai turi su
daryti stiprų frontą prieš agresorius, 
kad neleidus jiems šėlti po pasaulį.

Sausio 6-7-8 Dienomis 
Washingtone

Šausio mėn. 6-7-8 dd. j Washington^ 
suvažiuos daugybė žmonių, atstovaujan
čių milionus Amerikos organizuotų žmo
nių. Tai bus Amerikos Kongresas už 
Taiką ir Demokratiją.

Jeigu pereitasis kongresas, įvykęs 
Pittsburghe, atstovavo virš keturis- mi
lionus organizuotų žmonių, tai šfs kpn- 
gresas, manoma, atstovaus apie 6 milio
nus organizuotų žmonių, kuriems rūpi 
išlaikymas demokratijos ir taikos.

Daug lietuvių kolonijų jau išrinko sa
vo atstovus. Tūlos nacionalės mūsų or
ganizacijos taipjau paskyrė savo atsto
vus į paminėtąjį kongresą.

Kurios dar to nepadarė, raginamos 
kuo veikiausiai išrinkti ir pasiųsti.

Apie Darbo Unijas Japonijoj
Japonijoj darbo unijos yra silpnos.

1930 metais iš 4,713,002 darbininkų prie 
unijų priklausė tik 354,312 žmonių, tai 
yra, 7.5 nuoš. darbininkų. Po to, kada ,
1931 metais Japonijos imperialistai pra
dėjo karą Mandžurijoj, dar užviešpatavo 
didesnė patriotizmo banga. Unijos dar 
labiau susilpnėjo.

1937 metais Japonijoj buvo priskaito-* 
ma 6,422,335 darbininkai (tame skaičiu
je 1,887,991 moterys ir merginos), o prie 
unijų prigulėjo tik 395,290 nariai, tai 
yra, 6.2 nuošimčiai visų darbininkų.

Didžiausias skaičius’ organizuotų tai 
transporto darbininkai, kur iš 550,000 
darbininkų, prie unijų priguli 180,000 ar
ba 32 nuošimčiai. Mainierių priguli tik 
2 nuošimtis. Moterų iš 1,887,991 darbi
ninkių prie unijų priguli tik 2,971. Prie
plaukų ir laivų darbininkų į uniją pri
guli apie 100,000.

Japonijos darbo unijos yra labai de- 
šinios. Iškarto didžiuma jų užgyrė im
perialistų' karą Chinijoj. Tik (vėliau eilė 
jų, įtakoj Socialės Masinės Partijos, pa
sisakė už taiką tarpe Japonijos ir Chi- 
nijos. Žinoma, unijoms ir sunku veikti, 
nes prieš jas yra daug visokių įstaty-

, pasi-

LAISVĖ

Sukako 150 Mėty nuo Jungtinių Valstiją 
Konstitucijos Užgyrimo

Trečiadienis, sausio 4, 1939

Rooseveltas ir Orlaivynas ’
Iš Washingtono praneša, kad prezi

dentas Rooseveltas patvarkė, jog kiek
vieną metą Jungtinės Valstijos turi pa
ruošti 20,000 lakūnų, navigatorių ir or- 
laivynui technikų. Tam tikslui bus įves
tas oriaivininkų lavinimasis kolegijose ir 
universitetuose. Prezidentas sako, kad 
šimtus kolegijų ir universitetų palies ta 
programa. Sako, kad į metus tas moki
nimas atsieis iki $10,000,000. Bus išnuo- 
muota lėktuvai ir užlaikomi apmokami 
oriai vyno specialistai, kurie lavins jau
nuolius.

Tūli klausė, ar šis Roosevelto planas 
turi ką bendro su tomis kalbomis, kad 
Jungt. Valstijos greitai sieks pasibuda- 
voti 13,000 karo lėktuvų. Prezidentas 
atsakė, kad orlaivynas bus padidintas, 
kad neužilgo tikros skaitlinės bus pa
skelbtos, nors tikrumoj gatavų lėktuvų 
skaičiumi dar negalima saikuoti šalies 
apsigynimo jėgų.

Fašistai pasaulyj dūksta, tas verčia

nes pries jas yra daug visokių : 
mų ir veikia fašistų organizacijos 
vadinę visokių “smakų” vardais. Unijos 
buvo nusistatę ir prieš dalyvavimą po
litikoj, bet nuo 1936 metų pasisuko už 
dalyvavimą, nes ant jų daro įtaką So- 
cialės Masinės Partijos politika, kuri že
mesniame parlamente turi ,36 iš 466 vie-

Birželio mėn. 1788 m. dvi 
trečdalys šios šalies origi
nališkų trylika valstijų už
gyrė. Jungt. Valstijų Kon
stituciją. Ir tuoj konstitu
cija pradėjo veikti per visą 
šalį.

Konstitucijinis seimas 
susirinko gegužės mėn. 
1787 m., Philadelphijoj. Po 
pirmininkyste Jurgio Wa
shingtono, posėdžiai tęsėsi 
virš keturis mėnesius. Po
sėdžiuose buvo svarstoma 
skaitlius pasiūlijimų dėl 
pamatinio įstatymo nauja
gimei federuotai respubli
kai. Nesutikimai tarpe de
legatų buvo toki, kad rei
kėjo laikyti visus posėdžius 
už užrakytų durų. Kartais 
nebuvo jokios vilties, kad 
Konstitucija bus priimta. 
Nekurie ragino ♦ pilnos de
mokratijos, kiti abejojo ar 
populiariškas valdymas ga
li būti pasekmingas. Fede- 
ralistai- norėjo sekti angliš

ką valdžios formą—su že
mesniu būtu ir lordų būtu, 
kitas planas reikalavo, kad 
prezidentas ir ' senatoriai 
ant viso gyvenimo būtų iš
rinkti,- ir kad prezidentas 
paskirtų valstijų guberna
torius. Keli radikalai sei
me, kiton pusėn, ragino pil
ną išpildymą Nepriklauso
mybės Deklaracijos pareik
štų principų. Kai kurie de
legatai stovėjo už univer- 
sališką balsavimą, kuomet 
kiti norėjo balsavimą palikt 
tik savininkams nejudina
mo turto.

Trijų valstijų delegatai 
norėjo išnaikinti vergiją, 
bet pietų atstovai nesutiko. 
Ir jau kuomet proporciona- 
liška reprezentacija buvo 
svarstoma, tai seimas kuo
ne užsibaigei,nes mažesnės 
valstijos nenorėjo papulti 
po valdymu didesnių.
, Bet galų gale delegatai 
sutiko ir konstitucija buvo 
kompromisas tarpe kelių 
šalininkų. Konstitucija rei
kalavo, kad prezidentas bū
tų išrinktas keturiems me
tams ir jam duota apribota 
vetavimo teisė (veto) ant 
Kongreso, kuomet Kongre
sui duota teisė nukaitinti 
prezidentą. Proporcionališ- 
ka reprezentacija priimta 
Atstovų Butui, kas link Se
nato, tai nutarta, kad vi
sos valstijos—mažos ir di- 
cjčlės privalo turėti lygų 
skaitlių senatorių. „ .

Vergija nedraudžiama, 
bet pargabenimas naujų 
vergų po 1808 m. nebus le- 
gališkas. Ir delegatai suti
ko su kitais konstitucijos 
skyriais.

I

Kova už Priėmimą
Kaip tik konstitucija 

vo pasiųsta valstijoms
gyrimui, tai baisi kova pra
sidėjo už ir prieš jos pri
ėmimą.

“Ar raginu konstitucijos 
užgyrimą dėlto, -kad ji yra 
geriausią, kokia galima 
nuo nesutinkančių valstijų 
ir įvairiausių nuomonių,”* 
rašė James Madison, na
rys Seimo.

“Kada konstitucijonališ- 
kos durys atdaros viso
kiems priedams ir permai
noms, aš tikiu, kad bus ant 
gero, jeigu žmonės priims 
kas jiems pasiūlyta,” ragi
no Washingtonas.

Kiton pusęn, daug revo- 
liūcioniškų vadų ir Nepri-

žmonių šiandien tarnauja 
tautai iš dauginus 129,000,- 
000 apsaugodama demokra
tišką valdžią ir pasilikda
ma “čarteris žmoniškų tei
sių.”

Konstitucija , parašyta

klasiškoj aukščiausio teis
mo kalboje.

Pernai metais įvyko viso
kį ir įvairiausi apvaikščio
jimai paminėjimui 150 m. 
konstitucijos sukaktuvių.

F. L. L S.

Patrick
Henry
ir Sa-

LIETUVOS ŽINIOS
klausomybės Deklaracijos 
pasirašytojų stovėjo prieš 
k o n s t i t u ei jos užgynimą. 
Tarpe jų buvo 
Henry, Richard 
Lee, William Paca
muel Adams. Jų svarbiau
sias pasipriešinimas buvo 
dėlto, jog konstitucionališ- 
kas seimas visai nesvarstė 
ir nepridėjo Teisių Bylos. 
Jie tikėjo, kad neužtikrini- 
mas asmeniškos laisvės ga
li vesti prie įsteigimo cen
tralizuotos valstijos, kuri 
gali būti tokiu pavojum 
žmonių laisvei, kaip pats 
Anglijos viešpatavifnas, ku
rį jie taip sunkiai kovojo.

Po aštrių kovų ir ginčų, 
Delaware, Pennsylvania ir 
New Jersey užgyrė konsti-' 
tuciją gruodžio mėn. 1787 
m. Ir neužilgo keturios ki
tos valstijos irgi užgyrė, 
bet jos reikalavo pridėjimą' 
Teisių Bylos. Birželio mėn., ima' 
1788 m. New Hampshire 
užgyrė įstatymą. Tai de
vinta valstija tai padarė ir i 
tuo konstitucija ėjo gąlion daUg pakenkė. Todėl, supran-1 
per visas Jungt. Valstijas, itama, kad ir kaltinamųjų ra-1

Pirmas Kongresas, susi
rinkęs New Yorke rugsėjo 
mėn., 1789 m. kreipė aty- 
dą j protestus prieš nepri- j pasikėsinta ir nusižengta b ran
dėjimą leisiu Bylos. De- giam sąžinės laisvės princi-1 
šimts priedų tuoj pasiųsta pui. 
valstijoms ir buvo užgirta 
į du metus. Tie priedai ap-' st. straipsniams, bet ir žydų' Rinks Aukas Biednuomenei 
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Telšių žiemos pagelbos ko
mitetas išleido atsišaukimą į 

Į Telšių visuomenę, kuriame 
prašo paremti artėjančių šven
čių proga ir žiemos metu TęL 
šių bi^dnūomenę. Aukų rmki- 

i mai įvyks gruodžio mėn. 4, 5 
ir 6 dienomis. Taip pat, komi-

I tetas tuo reikalu išsiuntinėjo 
įstaigų viršininkams aukų la
pus, kuriuose prašo paraginti 
tarnautojus kiek kas išgali su
šelpti vargšus.

Sugavo “Meškos” Plėšikus
Tik apvogus Telšių koope

ratyvą “Mešką,” rytojaus die
ną jau buvo sulaikyti ir plė

šikai. Pasirodo, kad apiplėšti 
kooperatyvą buvo atvykę iš

i Šiaulių m. Bronius Ružinskas 
[ir Petras Valionis. Kooperaty- 
l va apiplėšę, grobį pasidalino 
pusiau po du čemodanu. Vie
nas nuvažiavo į Šiaulius, o ki
tas į Mažeikius, tačiau polici
ja jų jau laukė ir vos pasiro
džius buvo suiinti. Prekių dar 
nespėjo išparduoti. Minėti va
gys nesenai buvo paleisti iš 
Šiaulių kalėjimo.

TELŠIŲ KRONIKA
Rabinų Byla

Š. m. lapkr. 28 d. apylinkės 
teismas jau trečią kartą svars
tė rab. Eilijo Meierio bei Zal- 
mano Blochų bylą, kurioje jie 
buvo kaltinami sumušę kirpė
ją Zalmanovičių už tai, kad 
jo kirpykla veikė šeštadienį.

Kaltinami rabinai iš . prad
žių teisman neatvyko. Kai tei
sėjas, pareikalavo, kad jie sto
tų. teisman, tai tik tada jie 
pasirodė.

Apklausus kelis liudininkus, 
nukentėjusio kirbėjo Zalma- 
novičiaus įgaliotinis advok. 
Dr. Rolnikas pasakė kaltina
mąją kalbą.

Jis, tarp ko kita, pareiškė, 
jog kiekvienas smurto veiks
mas kenksmingas. Bet ypatin
gai pragaištingas yra toks 
smurtas, kuris kyla dėl tikybi
nio fanatizmo. Toje dirvoje iš

raugęs fanatizmas žmonijai jau ’ šo rab> Ei M> Blochą visiškai

ta, be reikalo jai suteikia to
kią reikšmę. Jis mano, kad 
rab. E. M. Blocho kaltė visiš
kai neįrodyta. Iš tikrųjų kal
tas yra Zalmanovičius, nes tu
ri žinoti, kaip Telšiuose laiky
tis. čia kitaip nei Kaune, 
Nei Paryžiuje, čia ir žydų ir 
katalikų tikybos centras. Jis, 
advok. Abromavičius, gerbiąs 
kiekviena dvasininką'.'Kai ma
to kunigą, jam nusilenkiąs. 
Daug Vargų padarė ir “bez- 
božninkai.” Rolnikas plepa, 
kai sako, jog rabinai atitrau
kia žydus nuo produktingo 
darbo. Jei taip, išeitų, kad ir 
kunigų seminarija ųeproduk- 
tinga. Advok. Rolnikas, bu
vęs Telšių rab. seminarijos 
mokinys, taip kalbėdamas 
apie ją, yra išdavikas, jis tik 
plepėjo ir daugiau nieko. Jis 
prašo imti dėinėn, kad rabi
nai jau už tą įvykį bausti 250 
Lt. administraciniu būdu. Pra-

išteisinti ir rab. Z. Blochą nu
bausti kuo švelniausiai.

Teisinas abu pripažino kal
tais ir nubaudė po 4 paras 
arešto, kurias gali atlikti savo 
gyvenamoje vietoje.

Kaip teko sužinoti, abi ša- 
i lys paduos apel. skundus Šiau- 

T> , • , 4 ... -r, iliy apyg- teismui.Rabinų nusikalsta ne tik B. į •

binų veiksmai taip gaivališkai 
; iššaukė visų sluoksnių, visos 

spaudos protestą bei pasmer- 
. kimą. Visi suprato, kad jų

rūpino laisvą pildymą reli- -tikybai bei etikai, žydų etika 
gijos, laisvą žodį ir spau-1visados smerkė smurtą. Anot 
dą, teisę ramiai susirinkti kas tik pakelia ranką, jau ‘"Z - - . 11ri a n a vi c NJnr» canvalin cmnv_piktadaris., Nuo sauvalio smur-Į 

to žydai daug kentėjo ir ken-p 
čia ligi šios dienos. Geresni, 
žmonės visad užstoja kenčian
čius. Už nusižengimą valsty
bės įstatymams rabinus nu
baus teisimas, už nusižengimą1 
jų tikybai jie jau susiras at
gailos būdą, už nusidėjimą sa
vo tautai nėra jiems išrišimo 
ir atleidimo.

Rabinai norėjoj kad Zalma
novičius laikytųsi tokių nuos
tatų, kurių jau 80% žydų tau
tos nesilaiko. Pačiuose Tel
šiuose jau kelios žydų dirbtu-1 
vės. veikia šeštadieniais. Tegu 1 
rab. E. M. Blochas nuvyksta 
Klaipėdon ir teneleidžia savo, 
svainio fabrikui dirbti šešta-Į 
dieniais. Jis tik kabinėjosi priej 
neturtingo kirpėjo. Dabartiniu 
metu tik rabino profesija žy
dams vienintelė, kuri įgalina 
saugoti šimtu procentų šešta
dienį. Taip sunku žydams gy
venti.

Rabinai, kol ramūs, sėdi ir 
[mokosi talmudo, tai jie nie
kam nekenkia. Kai ima bruz- 

Valsti- dėti, jie yra it ta akloji žar-l 
Jungt. na, kuri staiga ima tinti ir 

skaudėti. Telšių rabinai ati
traukia žydų jaunimą nuo pro
duktingo darbo, nuo amatų. 
Prašo nubausti.

Rabinų gynėjas advok. Ab
romavičius (iš Šiaulių) pareiš
kia, t. k., kad ši byla papras-

ir viešą teismą, draudė be
reikalingas kratas ir už
griebimus, ir per sunkias! 
kaucijas. O valstijoms davė 
“teises, kurios konstitucijos 
nebuvo paskirtos Jungt. 
Valstijoms”. Tas valsti
joms pavedė savo valdymą 
ir įsteigimą teisdarystinės 
ir apšvietinės sistemos.

Nuo konstitucijos priė
mimo dar 11 kitų priedų 
priimta, jie parodo sociališ- 
kus ir ekonomiškus išsivys
tymus, įvykusius Jungt. 
Valstijose laike šimtmečio 
ir pusės.

Vienas iš svarbiausių 
priedų buvo priimtas 1865 
m., kuo'met 3-4 valstijų už
gyrė tryliktą priedą, užbai
giant vergiją.

Kitas, 14-tas, 
tingos svarbos 
čiams, jis paskelbė 
asmenius, gimusius 
turalizuotus Jungt. 
jose, kaipo piliečius 
Valstijų ir tų ’valstijų, ku
riose jie gyvena.

Senatas pasilaikė 
ypatingas teises, 
jam buvo pirmos konstitu
cijos teikiamos, bet 17-tas 
priedas, užgirtas 1913 m. 
įvykdino svarbią permainą, 
pirmiaus valstijų legislatu
res rinko* senatorius, bet po 
šituo priedu kiekvienos val
stijos žmonės senatorius 
rinko.

Kitas 
priimtas 
moterys 
savimo teisių.

Kaip Jurgis Washingto- 
nas sake, taip ir įvyko, 
konstitucija yra gyvas, au
gantis dokumentas, kuris 
savyje aprūpina tokias per
mainas, kokias žmonės ran
da reikalingas ir geistinas, 
pagal laiko reikalavimą. 
Originališkai priimta nau
dai kokių keturių, milionų

turi ypa- 
svetimtau- 

visus 
ir na-

visas 
kurios

Chungking, Chinija. -j 
Areštuota 200 politikieriį 
ir karininkų, kurie agitavę 
už taiką japonų sąlygomis

Berlin. — Wyer’s Laivy-; 
nų Metraštis skaičiuoja, 
kad Sovietai turi 160 sub-j 
marinų.
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Klausimai ir Atsakymai

į

klausimu.

bu- 
už-

svarbus priedas 
1920 m., kuomet 
sulaukė lygių bal-

Pirmiau Japonijoj per eilę metų uni
jos apvaikščiodavo Pirmąją Gegužės, bet 
1936 metais, vasario mėnesį, fašistai iš
provokavo pučą, tai po to imperialistų 
valdžia uždraudė bent kokį gatvėse pa
sirodymą. Šiemet unijų taryba nei ne
svarstė apie apvaikščiojimą gegužinės.

Karui prasidėjus Chinijoj, labai pa
brango pragyvenimas Japonijoj, todėlz 
pradėjo unijos vesti streikus už dides
nes algas. Vietomis reikalavo pakelti 
algas 20’arba 30 nuoš. 1937 metais buvo 
buvo 1,455 streikai, kurie apėmė 181,531 
darbininką. Paskutiniu laiku į kovas 
pradėjo vis daugiau įsitraukti ir neor
ganizuoti darbininkai, jų tarpe ir vals
tiečiai.

KLAUSIMAS:
Aš norėčiau žinoti šitą 

klausimą: Ar gali vyras 
gauti perskyras (divorsą), 
jeigu moteris nesutinka? 
Jeigu galima, tai meldžiu 
paaiškinti, kokiu būdu ga
lima gauti perskyras?

“Laisvės” Skaitytojas.
ATSAKYMAS:

Tuo reikalu kiekvienoje 
valstijoje yra įvairios taisy
klės arba įstatymai. New 
Yorko valstijoje, pavyz
džiui, perskyras galima 
gauti tik vienu pamatu, bu-

tent, vyras turi įrodyti, kad 
jo moteris svetimvyrauja, 
arba moteris, kad jos vyras 
svetimoteriauja. Jeigu vy
ras gali ištiesų įrodyti, jog 
taip su jo žmona yra, tai jis 
gali gauti divorsą ir be jos 
sutikimo.

Kitose valstijose berods 
yra lengvesnės sąlygos per
siskyrimui. Pas iteiraukite , 
savo mieste pas legalių tei
sių, patarėjus, arba pas 
tuos, kurie yra persiskyrę, 
ir sužinosite, kokios
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Trečias puslapis

MOTERYS DIDVYRIŠKOS ISPANIJOS

poREZOLIUCIJOSDr. Edith Summerskill

Staiga pasigirdo šūvis, paskui
Ji užsitraukė antklodę a

Mo- 
virš

Jie bus siunčiami Ispa- 
(lojalistams). Surinkta 

ir naudingų drabužių, 
aukojo ne vien tik mo- 
iš LLD, bet ir iš katali-

Priimtos Naujosios Anglijos Lietuvių Moterų Sąryšio 
Suvažiavime, Gruodžio 11, 1938, So. Bostone

Amerikos moterys negalėjome tikėtis ge
resnės atstovės nuo Anglijos moterų, kokios 
susilaukėme daktarės Edith Summerskill 
asmenyje. Nuo pat vaikystes dienų ji uo
liai tarnauja visuomenei ir turi- tame geriau
sios kloties. Su svarbia visuomeniška misi
ja ji atvyko ir Amerikon gruodžio 22 d.

Gimus dak
taro šeimoj 
(1901 m.), ir 
dar politiškoj, 
aišku, Edith 
turėjo palin
kimo įšias abi 
sritis. Jau 
1924 m. jinai 
pasiekė dak
tarės laipsnį. 
O 1934 m. jau 
kandidat a v o 
Middlesex Ap
skričio Tary- 
bon ir buvo 
išrinkta di
džiuma balsų. 
Tais pat me
tais ji kandi
datavo iš Put- 
pey į Anglijos

Parlamentą. Ji tuomet nebuvo išrinkta, ta
čiau nukirto^ konservatyvių balsų, didžiumą 
net 20,000. Trim metais vėliau ji iš naujo 
tapo išrinkta Tarybom

šiais metais ji vėl kandidatavo į parla
mentą iš West Fulham Apskričio, nuo seno 
paskubusio torių tradicijomis, šie buvo 
pirmieji rinkimai po Anthony Eden rezigna
cijos, dėlto buvo laikomi labai svarbiais. 
Ji nugalėjo konservatyvį savo oponentą, 
tuomi duodama pirmą smūgį Chamberlaino 
politikai.

Ji labiausia interesuojasi užrubežių reika
lais, visuomenė^ sveikata ir vietine valdžia. 
Vieninteliu jos smaguriąvimu liuoslaikiais 
yra namai, kuriuose ji linksmai gyvena su 
vyru ir savo dviem vaikais.

VAIKŲ MIESTAI—JOS /
GYVENIMO SIEKIS \

Trečiadienis, sausio 4, 1939 LAISVĖ

Kas Ta Gražioji Viešnia?

Montello, Mass., Mo
tery Darbuotė

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka 

Vertė—B. E. SENKEVIčIENfi
(tąsa)

“Jūs taip neprivalote daryti, drauge in
žinieriau. Mes sunkiai kovojome už šią vė
liavą. Netaip reiktų elgtis!”Norwoodietes Remia 

Ispaniją čekistas Gromov buvo savo raštinėj. Ko- 
mandatas smarkiai įbėgo. '

“Drauge^komandieriau, vagys lošia iš jūsų 
pačios!” *

- čekistas nusijuokė.
“Jie yra pusėtinai sugedę, ar ne? O kas 

tai pradėjo?” t
“Tikrai negalėčiau pasakyti.”
“Tai ištirk dalyką ir greitai pranešk 

man,” tarė Gromov, “ir pastatykite sargybą 
prie mano namo durų.”

Ir Gromov-telefonavo savo žmonai. “Ma- 
ša, turiu darbą, sugrįšiu vėjai. Paimk 
volverį iš staliuko ir eik gulti.

“Bęt aš tiktai šiandieną at vykau JVskun- 
dėsi Maša nepatenkinta, “tavęs dar ne
mačiau.”

“Tai atsigulk ir gerai pasilsėk. Ir tikrai 
išsiimk iš stalčiaus revolverį ir turėk jį 
ranka.”

“O kada tu pareisi namo?”
“Už kokių dviejų ar trijų valandų.” 
Moteris pasiėmė revolverį, nusirengė 

atsigulė.
tras, trečias, 
savo galvos.

Kasžin kas 
Komandantas

“Ar jie čia
“Suskaičiau
Lemonas ir trys kiti vagys įėjo barakan 

ir nužingsniavo prie Kapitono. Lemonas pa
rodė jam viršų savo kepurės su skyle nuo 
negeistinos kulkos.

“Na, ar dabar tikėsi man?”
“Fe, ir kas jūs esate, kūdikiai?” nusi

purtė Kostia su panieka. “Bet daugiau ne
rizikuokite savo gyvybių.”

Moterų barakai atrodė daug geriau, ne
gu vyrų, čia radosi tam tikri pagražinimai 
ir patogumai. Kažkas dainavo dainušką 
apie meilę, o kita sėdėjo ant lango ir siuvo. 
Sonia gulėjo lovoje. Jos akys buvo pla
čiai atdaros ir ji kalbėjo:

“Kada aš gyvenau Maskvoje, turėjau 
puikius kailinius. Bet, sakau tau, Niurką, 
būk tokia gera ir įsiūk man sagutį ant ma
no bliuzės. . . Taip, ir aš išmainiau tuos kai
linius į kokainą. . . Dėl dievo meilės, Niurką, 
įsiūk man sagutį!” Ji metė bliuzę mergai
tei ant lango. “Aš tik porą metų tegyven
siu ir taip! O tada aš paimsiu didelę dožą 
kokaino ir bus galas viskam.” Ir ji pradėjo 
dainuoti:

“Surasta buvo ant bulvaro, 
Taip laikraščiai aprašė.
Penktą valandą, sušalusią,
Nuvežė ją negyvą.”

Už durų pasigirdo žingsniai. “Kas čia 
dabar ateina? Man nusibodo tie purvini 
kiaulės.”

Įbėgo mergina su naivia, nusigandusia iš
raiška ant veido.

“Tai pats didysis vadas!”
Sonia tyčia išsitiesė ant lovos, paimda

ma labai begėdišką poziciją, atklodama 
nuogas blauzdas ir pradėjo visu balsu rėkti 
vagių dainą.

Koncentracijos stovyklos vadas ^įėjo ba
rakan, su juo keli pagelbininkai, daktarai 
ir Gromovas. Jis peržengė baraką net nė*5 
pažvelgdamas į Sonią. Ji piktai pakilo.

“Aš maniau, kad jis bandys mane agi
tuoti. Bet tas nieko negelbės.” Ir vadas 
priėjo prie jos lovos.

“Aš daug girdėjau apie jus,” tarė jis, nu
sijuokdamas. “Jūs esate dar jaunutė...”

“Jauna, dėl ko?” užklausė Sonia pasity
čiodama.

“Jauna gyvenimui!” atsakė vadas smar
kiai. “Jie man sakė, kad jūs atsisakote 
dirbti jau trys mėnesiai.”

Jos akys užsidegė. Ji padarė didelės 
paniekos judesį ir pasidarė labai drąsi.

Vadas atsisėdo sale jos ant lovos ir pa
davė cigaretą.

“Užsirūkyk, drauge.”
Sonia piktai nuo jo atsisuko.
“Nemanykite, kad taip lengvai prie ma

nęs prieisite. Aš esu vagis, banditė, o jūs 
—Sovietų generolas.”

“Tas tiesa, jūs banditė. Kiek metų jūs 
gavote ?”

“Dešimtį.”
“Na, užsirūkyk, drauge, sakau... Aš ži

nau, kad nori.”
“Na, gerai, duokite man vieną.”
“O kas buvo jūsų tėvas, darbininkas ar 

valstietis?” z
“Jis buvo metalo darbininkas. Vėliau 

dirbo ant traukinio. Jis tapo užmuštas trau
kinio nelaimėj.”

(Bus daugiau.)

Du metai ir pusė, kaip Is
panijos liaudis didvyriškai 
kovoja prieš Italijos ir Vokie
tijos fašizmą. Sykiu ir mo
terys, petys petin, eina su sa
vo draugais vyrais kovon už 
laisvą Ispaniją. Jau daug 
kartų buvo kalbėta apie Is
panijos moterų didvyriškumą, 
o šiose eilutėse kalbėsim apie 
sužeistų karių aptarnavimą. 
Medicinos personalas, didžiu
moj', irgi susideda iš moterų.

Ispanė Karmen, dirbdama 
fabrike, lankė greitosios pa
galbos kursus. Ji dabar dir
ba pačiam karo fronte, teik
dama sužeistiems kariams 
greitąją pagelbą.

Fridel, vokiečio revoliucio
nieriaus rašytojo, žmona dir
ba karo fronte, eina chirurgės 
pareigas. X

Evelyn, amerikietė, viena iš 
geriausių šoferių, prie sanita
rinių automobilių. Nors ji iš 
amato piešėja, bet, matydama 
reikalą, padėjo į šalį visas da
žų spalvas ir pastaruoju lai
ku buvo 
Madride.

Klara, 
ba karo

Amilija Sambon, italo 
munisto žmona, būdama 
panijoj, išmoko 
darbą, ir ji puikiai atlieka sa
vo pareigas.

Slaugės, vaistinių darbinin
kai, įvairių šalių medicinos 
profesionalai nusprendė ati
duoti visą savo žinojimą Ispa
nijos liaudies karių gydymui. 
Kaip jie patys sako: “Kiek
vienas sužeistas karys, kurį 
mes išgydom, yra mūsų laimė
jimu, o fašizmo pralaimėji-

da energijos. Juk motina nie
kuomet neturi teisių atsisakyt 
išpildyt sūnaus reikalavimą. 
Ir mes, veikiausia, užsitarna- 
vom vadinamos motinom. Ko
vojam ranka rankon prieš fa
šizmą.

Milina, slaugė, bandažavo- 
ja sužeistą karį, o jam per
šauta dešinė ranka ir plau
čiai, krūtinėj apipuvus žaiz
da. Jis labai nepatenkintas, 
kad vynioja pirma krūtinę, 
ne ranką.

—Kodėl tu nerimauji, rū- 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Gruodžio 19 įvyko pašalpi- 
nės moterų draugijos Birutės 
susirinkimas. Delegatės išdavė 
platų raportą iš Moterų Sąry
šio suvažiavimo, kuris įvyko 
11 gruodžio, So. Bostone. Na
rės atydžiai klausė raporto. 
Kada buvo paaiškinta, jog są
ryšio tikslas užmegsti ryšius 
ne tiktai su šios šalies moteri
mis, bet ir su kitų šalių, ypa
tingai Lietuvos, narėms tas la
bai patiko. Raportą priėmė ne 
tik su pagyrimu, bet ir padė- 
kavojo delegatėms už gerą ra
portą.

Buvo svarstyta, kaip sukel
ti finansų dėl būsiančio sekan
čiais metais nacionalio suva
žiavimo. Svarstyta apie Sąry
šio pikniką, kuris nutarta tu
rėti Montelloj. Tam paskirta 
dvi narės pradėti darbą.

Atsilankė delegatas nuo 
Lincoln© Brigados Draugų, su 
prašymu finansinės paramos iš 
Ispanijos grįžtantiems kovoto
jams. Tam tikslui paaukota 
penki doleriai. Geras darbas! 
Juk mes esame motinos. Ry
toj tas pats gali atsitikti ir su 
mūsų sūnumis. Jie, kovodami 
už Ispanijos demokratiją, ko
vojo už viso pasaulio demo
kratiją. Jie aukojo savo svei
katą ir gyvastį, mes paauko
kime dolerį kitą, parodykime 
savo atjautimą. Jeigu kam nė
ra suprantama, kodėl jie ko
voja už demokratiją, pasi- 
stengkime tai suprasti. Nega
na moterims suprasti vien tik 
namus apžiūrėti ir dirbtuvėj 
dirbti, reikia ir politiką su
prasti ir joj dalyvauti, ir savo 
klasės reikalus ginti. Tą galė
sime padaryti būdamos orga
nizuotos ir skaitydamos dar
bininkiškus laikraščius ir kny
gas. Ypatingai dienraštis 
“Laisvė” turėtų rastis kiekvie
nos darbininkės namuose. No
rinti gauti teisingas žinias, ir ’ 
naudingas mūsų klasės reika-| 
lams, turime skaityt darbinin
kiškus laikraščius; tai daryda
mi, neapsigausime.

Biruta.

Norwood, Mass.—LLD 
terų Komitetas surinko 
150 svarų drabužių ir pasiun
tė Ispanijos Gelbėjimo Komi
tetui, 
nijon 
gerų 
Juos 
terys 
kų pusės.

Tai tik pradžia darbo. Nu
tarėm veikti dar smarkiau dėl 
Ispanijos liaudies.

LLD Moterų Komitetas.

ir 
n-

bėgo tamsumoje pro langus, 
kalbėjo į sargą.
buvo? Ir kiek jų buvo?” 
tris.”

dir-
Plačiausiu,

WORCESTER, MASS

PRAŠOME TALKOS

remti seimo šaukimo

Lawrence, Mass

su

ir tt., užmegsti ar- 
bendradarbiavimo 

Kanados lietuvėm

francūzė slauge, 
ligoninėj.

pasidar- 
bazaras 
dienraš-

visas lietuves moteris

grūmoja itin 
O Lietuvos gy- 
suvienyti, pri- 
nepriklausomy-

vedėja ligonbučio

ko- 
Is- 

sanitarinį

besanti kalbė-

. V

Pereitą vasarą ji važinėjo Ispanijon ir 
matė, ‘kaip ant ramių miestų metamos fa
šistų bombos sužaloja kūdikius. Matė tūks
tančius benamių našlaičių. Matė ištisų 
miestų vaikučius kenčiant nuo kaulų su
minkštėjimo dėl stokos maisto. Matė arti 4 
milionus Ispanijos vaikučių ant bedugnės 
kranto, ir pasakė, kad demokratinis pasau
lis, ypatingai Amerika, privalo ir gali juos 
išgelbėti.

Meilės tiems vaikučiams vedina, ji atvy
ko Amerikon su vilčia, kad demokratinės 
Amerikos motinos ją išgirs ir supras, kad 
jos širdingai parems lojalistų valdžios stei
giamus Vaikų Miestus. Mes pasitikime, kad 
amerikietės neapvils tą kilnią švietėją ir 
kovotoją, kad jos atliks savo pareigą gelbė
jime Ispanijos vaikų.

Pirmasis Vaikų Miestas bus įsteigtas Is
panijoj sausio mėnesį. .Tūkstantis vaikų, 
nuo 8 iki 14 metų, ten gaus visą pragy
venimą, švietimą, pasilinksminimą, gydymą. 
Miestas lėšuos $81,000, arba $81 dėl kiek
vieno vaiko.

Vaikų Miestai, tai motinų viltis karo 'Hu- 
teriotoj Ispanijoj. A.

Laisvės” bazaras įvyks vasario 10, 11, 
12 ir 13 dienomis. Moterys kas metai gau
siai jį paremdavo savo dirbiniais. Jos taip 

\ pat daug pasidarbuodavo gaut dovanų iš 
k biznierių, kadangi jos yra šeimai reikmenų 

pirkėjos ir turi pažintis su biznieriais. 
f Mes prašome drauges ir šiemet 
buoti sulyg išgalės daugiausia, kad 
duotų moralės ir materialės naudos 
čiui “Laisvei”.

Susidėjus daugeliui bėgamais reikalais 
raštų, dalis jų paliekajrna sekamoms laidoms.

Chicagoj mirė Mrs. William Llewelyn 
Breese, 64 m., novelistė, bankierio žmona iš 
Portage, Wis. Jinai rašė po slapyvardžiu 
Zona Gale. Už veikalą “Miss Lulu Bett” ji

• gavo Pulitzer’io dovaną 1921 m.

' 'Sun day Worker” sausio 1-mos laidoj iš
spausdino vaizdą iš Edithos S. pergyvenimų 
nazių koncentracijos kempėj, šiurpu darosi. 
Ir šalČiausis kraujas gali užvirti gyslose iš 
pasipiktinimo nazių teroru.

7

Mrs. Ellen S. Woodward,sausio 1-mą pri
saikdinta Socialio Saugumo Tarybos nare 
vieton Miss Mary Dewson, kuri rezignavo. 
P-nia Woodward pirmiau buvo WPA vedėjo 
padėjėja ir atsakominga už meno ir moterų 
projektus.

mu.
Daug moterų nuėjo į fron

tą kartu su visa savo šeimyna.
Annos Marijos žilos kasos, 

bet jis energinga, kaip mer
gaitė. O jos vyras ir 20 me
tų amžiaus sūnus—karo fron
te. Sūnus, iškariavęs 7 mė
nesius fronte, gavo atostogų 
vieną dieną atlankyt sa to mo- 

' tina, kuri dirba ligoninėj.— 
Laiminga ir trumpa diena. 
Motina mane sustiprina,—sa
kė jaunuolis.—Aš ja didžiuo
juos; ji yra mūsų, draugas.

Toliau korespondentė sako: 
—Aš sutikau jauną slaugę.

Paprasta moteris, tačiau ji 
daugiau dirba, negu iš širdies, 
nepaprastai išpildo savo parei
gas. Kuomet ji šypsosi su
žeistam kariui, jos veido iš
raiškoj galima pastebėti, kad 
ji deda pastangas paslėpti sa
vo bėdas ir vargus. Visi ją 
skaitė linksma. Tačiau mes, 
moterys, mokam suprasti vie- 

Iš pirmo pasimaty- 
ajutau, kad ji kanki- 
ėliau aš sužinojau,

Gražiai Auga Mūsų Šeimyna
LLD moterų gruodžio mė

nesio susirinkimu jau tikrai 
buvo galima pasidžiaugti ir 
didžiuotis. Tai senai buvo 
toks gražus susirinkimas. Tie
sa, per pastarus kelis susirin
kimus lankytojų skaičiuš žy
miai eina aukštyn, bet pasta
rasis viršijo. Iš dalies, buvo 
tam svarbi priežastis:

Į moterų Sąryšio suvažiavi- na kitą, 
mą rengėsi atvykti K. Petri- mo aš>p 
kienė ir komitetas gavo prane- naši, toeliau aš 
Šimą, kad ją būtų galima pa-į kad jos vyras sepiai'žuvo karo 
naudoti dieną po suvažiavimo, ■ fronte: rankinė granata jį su- 
tad žodžiu paskleidė tą žinią draskė į šmotelius. Kuomet 
moterų tarpe. Dėl labai rimtų toji jauna moteris man parodė 
priežasčių, K. Petrikienė ne- savo vyro paveikslą ir aša- 
lėjo dalyvauti mūsų susirinki- romis apsipylė jos veidas, ji 
me. Gaila! Draugės, manau,! staigiai apsišluostė ašaras ir 
nerūgos ant komiteto, nes K. 
Petrikienės nepribuvimą jos 
gražiai užpildė surengdamos 
šaunų pokiliuką. Delegatė da
vė trumpą, aiškų pranešimą iš 
Sąryšio suvažiavimo ir LLD 
Apskričio.

Šiame susirinkime vėl mes 
turėjom progos girdėti prane
šimų, kaip veikiama kitatau
čių moterų organizacijose. Tą 
padarė draugė D. Mačiulienė, 
kuri daug dirba kitataučių 
moterų grupėj. Paprašius ko
misijai pirm laik ji atsisakė, 
pasiteisindama 
toja. Susirinkfpie paprašius,

(Tąsa ant 5-to puslapio)

pasakė: “Sužeistieji neturi 
matyt, kad aš verkiu.”

Ant klausimo, iš kur Ispa
nijos medicinos personalas 
ima spėkas, kad atlikus tą di
delį darbą, Anna Marija at
sakė :

—Mes esam anti-fašistai ir 
gerai žinom, kad norint laimė
ti kovą, reikalinga daug ir 
atsargiai dirbti. Antra, mū
sų spėkų šaltiniu yra sužeis
tieji mūsų kariai. Jie greitai 
po operacijos klausia: “Pa
sakykite, kaip jūs manote, ar 
galėsim ir vėl eiti į frontą?” 
Kariai paprastai mus vadina 
“motina”, ir tas mums priduo-

Už Taiką, Prieš Karą
šiandien visiems aišku, kad 

fašizmas grūmoja kiekvienai 
demokratinei šaliai-jos nepri
klausomybei. Kur tik fašizmoi 
kruvini nagai paspėjo pasiekti/ 
ten žūsta katalikai, mokslo kū
rėjai, demokratijos užtarėjai, 
laisvės mylėtojai,
žiauriausiu maštabu naikinama 
viskas: gyvybės, turtas, tikėji
mas, kultūra, laisvė. Užėjęs šis 
juodas pavojus, smaugia visus 
lygiai, nekreipdamas atydos į 
skirtumus įsitikinimuose.

Prieš šį žmonijos priešą, ka
rų kūrėją, gyvybių, kultūros 
naikintoją, mes šaukiame kiek
vieną motiną, dukterį, seserį 
stoti į sąžiningą, rimtą kovą. 
Naudot tam tikslui įvairius 
atatinkamus būdus. Traukt į 
šią kovą plačias lietuvių mo
terų mases, nežiūrint jų įsitiki
nimų. Visur ir visuomet boiko
tuoti fašistinių šalių tavorus, 
ypatingai Vokietijos, Japonijos, 
Italijos.

Telegramos
Pasiųsta šalies prezidentui ir 

sekretoriui, anglų kalboj, tele
gramos, prašant nuimti embar
go nuo Ispanijos Respublikos 
ir uždėti ant fašistinių užpuoli- 
kių šalių.
Už Bendrą Veikimą Visuo

meniniais Klausimais
Audringas laikotarpis, kurį 

mes pergyvenam, su kiekviena 
diena įrodo didelį reikalingu
mą mūsų bendrų darbo plačiais 
visuomeniniais klausimais. 
Kam nėra brangi tautinė laisvė, 
kultūra, tradicijos? Kam nėra 
svarbu abelni socialės gerovės 
reikalai: apšvieta, progresas, 
abelnas žengimas pirmyn? Kas 
nesiilgi šviesesnio, gražesnio, 
žmoniškesnio rytojaus?

Šiais ir kitais socialės gero
vės klausimais reikalinga pla
tus, masinio pobūdžio veikimas. 
Jame mes visos galim dirbti be 
skirtumo pažiūrų. Todėl mes 
kviečiam visas Naujos Anglijos 
moteris į šį bendrą mūsų visų 
naudai darbą.

Santikiai Su Lietuvos ir Ki
tose šalyse Gyvuojančiom

Lietuvių Moterų Orga
nizacijom

Mūsų darbas namie turėtų 
būti platus. Bet mes turim siek
ti daug plačiau. Mes būtinai tu
rim surasti būdus užmezgimui 
ryšių su Lietuvos moterų orga
nizacijom. Pasidalinti mintimis, 
pagelbėti jom jų kovose už Lie
tuvos nepriklausomybės išlai
kymą, atsteigimą civilių lais
vių, auklėjime apleistų našiai- 
čių kūdikių 
timesnius 
ryšius

moterimis. Taipgi dėt pastan
gas įtraukt šioj šalyj augusias 
jaunas moksleives ir profesio
nales į Sąryšio veikimą, ir, ma
tant reikalą ir turint galimybę, 
teikti jom finansinę pagelbą.

Lietuvos Reikale
Mes matom, kad Lietuvos ne

priklausomybei 
rimtas pavojus, 
ventojai nėra 
rengti ginti jos
bę, neigi informuojami apie sa
vo šalies padėtį. Mes matom, 
kad dabartinė Lietuvos nerink
ta valdžia, su prezidentu Sme
tona priešakyje, nesirūpina nei 
Lietuvos nepriklausomybe, nei 
paveržtom bei paveržt grąsina- 
mom teritorijom, nei Lietuvos 
plačių masių gyvenimu-būkle. 
Todėl mes reikalaujame atsteigt 
Lietuvoj demokratinę visų par
tijų valdžią, nes tik tokia val
džia pajėgs tvarkyti šalies ir 
gyventojų reikalus.

Rezoliucija Lietuvos klausi
mu pasiųsta į Washingtoną 
Lietuvos atstovybei.

Dėl Moterų Seimo
Matant spaudoj, kad Ameri

kos lietuvės moterys kelia klau
simą sušausimo Amerikos lie
tuvių moterų plataus seimo lai
ke Pasaulinės Parodos Neto 
Yorke, 1939-tais metais, su at
stove iš Lietuvos, kuri dalyva
vo pirmame Lietuvos Moterų 
Suvažiavime, 1907 m.; podraug, 
išklausius platų 'pranešimą iš 
šaukimo iniciatorių laikinos se
kretorės K. Petrikienės, ma
tom, kad toks seimas būtų labai 
svarbus, istorinis ir naudingas 
daugeliu atžvilgių. Todėl sveiki
nam jo iniciatores ir pasisa
kėm už jo šaukimą. Sykiu pa
žadam
darbą moraliai ir materialiai. 
Prašom 
imti dalyvumą rankų dirbinių 
parodoj, išstatant savo dirbi
nius laike seimo.

Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubo metinis posėdis įvyko 
gruodžio 4. Išduotas ir priimtas 
raportas sėkmingų praėjusių 
vakaruškų. Reikia duoti didelė 
padėka darbininkėms, kurios 
ne tik darbavosi pagirtinai, bet 
dar atnešė ir savo pagamintų 
valgių, kurie prigelbėjo gaut 
didesnį pelną.

Rinkimai valdybos buvo labai 
trumpi, nes visos apsiėmė dirbt 
antrus metus. Valdyba suside
da iš sekamų: Pirm. V. Kaz
lauskienė, vice-pirm. B. žurau- 
lienė, protokolų rašt. A. Mar
kevičiūtė, finansų rašt. B. Mc
Dermott, iždininkė B. čemiaus-

(Tąsa ant 5-to puslapio)
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(Tąsa)
Laimingai pasitaikė, kad tuomi ruožtu Elzbietai at

ėjo senai laukiamoji proga eiti penktą valandą ryto ir 
padėti iššiuruoti vienos skerdyklos raštinę. Jurgis parėjo 
namon ir apsidangstė užklodėmis, kad būtų šilta ir laiką 
praleisdavo arba miegodamas, arba siausdamas su An
tanėliu. Juozukas daugiausiai būdavo išėjęs ir krapšty
davo miesto sąšlavinuose, o Elzbieta su Mare j ieškodavo 
daugiau ką veikt.

Antanėlis dabar jau turėjo daugiau, kaip pusantrų 
metų ir buvo tikroji tarškynė. Jis taip sparčiai mokinosi 
kalbėti, kad Jurgiui šeštadieniais parvažiavus namon jis 
rodydavosi visai nauju vaiku. Jurgis, būdavo, sėdi, žiūri 
j jį ir džiaugiasi, klausydamas. Mažytis buvo vienatinis 
džiaugsmas, kokį Jurgis turėjo šiame pasauly—vienati
nė viltis, vienatinis laimėjimas. Ir ačiū Dievui, kad An
tanėlis buvo berniukas! Prie valgio visados buvo kaip 
vilkas. Niekas jam nekenkė ir niekas negalėjo kenkti; 
jis jau perleido visokias kančias ir Trūkumus ir tas jam 
neatsiliepė. Antanėlis buvo tai vaikas, kurį sunku suval
dyti, bet tėvas tik tėmydavo į jį ir juokdavosi užsiganė
dinęs. Smarkesnis vaikas—tuomi geriau, nes jam ne
kartą prisieis smarkiai pasistatyti, pirmiau, negu jis 
savo gyvenimą užbaigs. f

Jurgis paprato sekmadieniais pirkti laikraštį, jei 
tik turėdavo atliekamų pinigų; kuopuikiausią sekma
dienio laidą galima buvo pirkti už penkis centus ir tai 
visą pundą su žiniomis iš viso pasaulio, kurios būdavo 
su dideliais antgalviais, ir Jurgis palengva suskaitydavo, 
ypač kad vaikai padėdavo, jeigu kur būdavo ilgi ar ne
suprantami žodžiai. Vienur aprašinėdavo karą svetimoj 
šalyje, kitur įvykusias žmogžudystes, tai vėl ^nelaimin
gus mirimus,—tai pastebėtinas dalykas, kaip pe ir iš
girstą tiek daug užimančių atsitikimų; pasakojimai, tur 
būti, visi teisingi, nes joks žmogus negalėtų tokių iš
galvoti, o be to, ten būdavo ir paveikslėliai, parodanti 
viską ir visi, kaip gyvi. Vienas tokio laikraščio numeris 
buvo vis tiek ką ir cirkas—žinoma, tai puikiausiai gali
ma buvo nusiraminti darbo žmogui, nuilsusiam ir ap
kvaitusiam, o mokslus jam niekados neteko lankyti, o 
darbas toks pat diena po dienos, metai po metų, nuo
bodus, nualinąs, vienodas. Niekados negalėdavo pama
tyti žaliuojančių laukų, neturėdavo nei valandos pasi
linksminimui, nei ko nors kito, apart gėrimų, kad nors 
tuomi visokias mintis galima būtų prašalinti. Tarp kitų 
dalykų, tuose laikraščiuose būdavo puslapiai su juokin
gais paveikslėliais ir taisiais Antanėlis negalėdavo atsi
gėrėti: jis laikydavo juos pasidėjęs, išsitraukdavo, atsi
minęs, ir tėvas turėdavo jdhi’juos pasakoti; ten būdavo 
visoki gyvuliai, ir Antanėlis kiekvieną galėjo pavadinti, 
o išsitiesęs lapą ant grindų, rodydavo juos pirštukais. < 
Galima buvo džiaugtis be galo, klausant,, kaip keistai jis 
ištaria žodžius, arba kaip jis, įsiklausęs, atsimena ką ; 
nors ištarto. Jurgiui pasitaikė kartą užkeikti ir Antanė-, 
lis tuojau atkartojo; tėvas ko iš kėdės neiškrito, besi
juokdamas, bet veikiai jam prisiėjo tuo gailėtis, nes 
Antanėlis, nenustodamas, keikė visus ir viską.

Pagijus rankai, Jurgis pasiėmė šieniką ir vėl nuėjo 
šėnis vartyti. Tai buvo jau balandžio mėnesis ir sniegas 
persikeitė į šaltą lietų, o neišgrjstos gatvės priešai Ane
lės namus patapo kanalu. Jurgis, eidamas namon, turė
davo bristi, o einant vėlai ir galima buvo iki juostai 
įklimpti į purvyną. Bet jis mažai paisydavo apie tai— 
galima buvo pasitikėti, kad veikiai vasara užstosianti. 
Marė taip pat gavo vietą gyvulių mėsinėtojos vienoje iš 
mažesniųjų skerdyklų; jis gi pats sakydavo sau, kad 
šiuomi ruožtu, gerai pasimokinęs, žiūrėsiąs, daugiau to
kių atsitikimų neturėti, taigi jie tikėjosi' vėl ant kojų 
stoti ir išsiristi iš savo vargų; jie galėsią vėl taupyti 
pinigus, ir, atėjus kitai žiemai, apsigyvensią tinkamoje 
vietoje; vaikam nereikės valkiotis gatvėmis ir eis į mo
kyklą, o jie vėl galės stengtis išrodyti padoriau. Taigi 
Jurgis vėl pradėjo daryti planus ir svajoti apie ateitį.

Ir taip, vieną šeštadienio povakarį, iššokęs iš gatve- 
kario, leidosi namon, kuomet saulė dar švietė žemai pro 
debesius, kurie srovėmis pylė lietų į pilnas purvyno gat
ves. Laumės juosta buvo matyt padangėse, o kita buvo jo 
širdyje, nes jis galėsiąs trisdešimts šešias valandas atsil
sėti ir turės progą su savo šeimyna pasimatyti. Pasirodė 
ir namai ir jis patėmijo, kad prie durų stovėjo prisirin- 
kusk žmonių minia. Jis greitai pribėgo prie namų, pra
sigrūdo pro žmones ir pamatė, kad Anelės virtuvė prisi
kimšusi sujudusių moterų. Tas jam priminė laiką, kada, 
parėjęs iš kalėjimo, rado mirštančią Oną; jo širdis be
veik liovė plakti. “Kas pasidarė?” užklausė jis ne
kantriai.

Visi kambary tylėjo, kaip negyvi, ir jis matė, kad 
visi žiūri į jį. “Kas pasidarė?” šūktelėjo jis vėl.

TJk tąsyk jis išgirdo ant aukšto verksmą ir Marės 
balsą. Jis bėgo. prię kopėčių, bet pasijuto, kad Anelė 
pagriebė jį už peties. “Ne, ne!” šaukė ji. “Nelipk ten!”

“Kas gi yra?” riktelėjo jis.
Ir senoji moteriškė silpnai atsakė jam: “Tai Anta

nėlis. Jis negyvas. Jis prigėrė gatvėj!”
SKYRIUS XXII

glAS ŽINIAS Jurgis išklausė ypatingu būdu. Jis paba
lio, kaip negyvas, bet susigriebė ir kokią pusę minutos 
stovėjo kambario vidury, sugniaužęs drūčiai kumščias, 
sukandęs dantis. Paskui pastūmėjo į šalį Anelę, įėjo į 
kitą kambarį ir užlipo kopėčiomis.

nedidelis pavidalas; sale gulėjo Elzbieta verkdama, ar 
apalpusi, Jurgis negalėjo pasakyti. Marė vaikščiojo klyk
dama ir laužydama rankas. Jis dar labiau sugniaužė 
rankas ir jo balsas buvo gana stiprus, kada jis užklausė:

“Kaip tas atsitiko?”
a Marė vargiai girdėjo, ką jis sakė. Jis atkartojo savo 

klausimą garsiau ir dar aštriau. “Jis nupuolė nuo ša
ligatvio!” gaikščiodama, atsakė ji. Šaligatvis priešais 
Anelės namus buvo sukaltas iš pusiau supuvusių lentų 
ir iškeltas apie penkias pėdas aukščiau neišpiltos gat
vės.

“Kaip jis ten atsirado?” klausė jis tokiu pat balsu.
“Jis išėjo... jis išėjo žaisti,” sakė Marė, vos galė

dama ištarti. “Mes negalėjome jį viduje užlaikyti. Jis 
turėjo į purvyną įklimpti!”

“Bet ar ištikro žinote, kad jis negyvas?” klausė 
jis, prisispyręs.

“Ai! ai!” gaikčiojo ji. “Taip, mes pašaukėme dak
taru.”

Jurgis pastovėjo kėlės sekundas svyruodamas. Nei 
viena ašara jo akyse nepasirodė. Jis dar kartą pažiū
rėjo į užklodę su mažuoju pavidalu po jaja, paskui 
greitai apsisuko prie kopėčių ir nulipo žemyn. Žemai 
vėl visi nutilo, jam į kambarį įėjus. Jis tiesiog leidosi 
prie durų, išėjo laukan ir nuėjo gatve.

Kada pati numirė, Jurgis nutraukė į artimiausiąją 
karčiamą, bet dabar jis taip nepadarė, nors turėjo prie 
savęs visos savaitės uždarbį. Jis ėjo ir ėjo, nieko nema
tydamas, teškindamas purvus ir vandenį. Paskui jis 
atsisėdo ant laiptelių, užsidengė veidą rankomis ir kokią 
pusę valandos sėdėjo visai nekrutėdamas. Tik retkar
čiais tykiai ištardavo pats sau: “Numiręs!”

Pagaliau jis pakilo ir vėl pradėjo eiti. Saulė leidosi 
ir jis ėjo, kol visai sutemo, ir apsižiūrėjęs, pamatė, jog 
stovi prie geležinkelio. Buomai buvo užleisti ir ilgas 
prekinių vagonų traukinys pyškėjo pro jį. Jis stovėjo ir 
dabojo jį; štai jam užėjo visai netikėtas noras, nauja 
mintis, kuri slėpėsi pas jį, nepatėmyta, dabar ji veikiai 
gyvumą įgavo. Jis leidosi geležinkeliu ir praėjęs pro 
sargo grintelę, šoko pirmyn ir užsikabino ant vieno 
vagono.

ga smarkiau darbuotis. Mes 
visi jaučiame ir turim viltį, 
kad pasaulio darbininkų kla
sė nugalės laikiną fašizmo 
barbarizmą, kuris pasiryžęs 
išgelbėti kapitalizmo griuvi
mą. Pasaulio buržuazija jun
giasi į bendrą frontą, kad ap
gaut liaudį.

Philadelphijoj Lenino mir
ties apvaikščiojimo bus didelė 
svarba. Tai bus demonstraci
ja prieš karą ir fašizmą; prieš 
miesto grafterius, jų užkrau
tus taksus; už pašalpą bedar
biams; prieš skolas miesto ; už 
nuėmimą embargo nuo demo
kratinės Ispanijos valdžios ir 
kitų svarbių klausimų. Drg. 
Browderis bus svarbiausias 
kalbėtojas. Lietuviai, įsigyki
te tikietus iš kalno ir padėkite 
sumobilizuoti mases į šį svar
bų mitingą.

Svarbus Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 8 d. 
sausio, įvyks svarbus visuoti
nas mūsų organizacijų narių 
susirinkimas, kuriame kiekvie
nas narys turi dalyvauti. Bus 
plačios diskusijos mūsų veiki
mo klausimais. Bus išduotas 
“Laisvės” bankieto raportas. 
Bus renkama Veikiančio Ko
miteto valdyba. Dalyvaus ir 
atstovas nuo Lietuvių Komu
nistų Centro Biuro iš Brookly- 
no. Susirinkimas įvyks 2:30 v. 
po pietų, 735 Fairmount Ave., 
Philadelphia.

Darbininkui Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

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

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

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

GARSINKITE^ ’ LAISVĖJE
Tel. Evergreen 7-2375 L-1370

Rep.

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

(Bus daugiau)

Seattle, Wash Youngstown, Ohio

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

,) 016 C^lTabrl

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

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

Dienraščio Laisvės"

Gavau pranešimą, kad mirė 
Jonas Valackas. Labai apgai
lestauju to draugo, nes dar
bininkų klasė neteko gero ir 
duoslaus draugo.

Drg. J. Valackas buvo pa
siturintis žmogus ir duoslus su 
aukomis dėl darbininką rei
kalų. Jis yra paaukavęs daug 
pinigų dėl Komunistų -Parti
jos, daug dėl Ispanijos kovo
tojų ir jų šeimynų. Pereitais 
metais ant pikniko Seatties ir 
Tacomos drg. J. Valackas pa
aukavo 
jalistų. 
kaukit, 
yra ir 
iškovos, tai ir mes būsime 
mėtojai.” Jis niekados 
atsisakydavo nuo aukų.

Drg. Valackas buvo sava
mokslis, bet jam pasisekė iš- 
rast ipašiną, kuria kapoja ge
ležines virves ir štangas. Jis 
buvo gerai pagarsėjęs ant viso 
Pacifiko 
radėjas, 
tavęs tą 
nuošimtį 
nų.
na kompanija, užlaikanti jo 
mašinas, vadindavosi John Va- 
laskis Tools Co.

Kiek tik jis gaudavo 
dirbt, visą savo uždarbį 
aukaudavo dėl darbininkų 
kalų. Daug ir spauda 
gavus aukų nuo J/ Valacko. 
žmogus gyveno dėl darbinin
kų gerovės.

Bet tik tiek draugas Valac
kas sulaukė, kad kas galėtų 
prakalbą pasakyt jo laidotu
vių dienoj, ir jo troškimas iš
sipildė. Sulaukė dienos, kada 
buvo, mūsų mylimas 
L. Prūseika atiduoti 
skutinį patarnavimą.

Mes Washingtono 
draugai labai apgailestaujam 
kad netekom vieno iš 
liausiu draugų Pacifiko 
kraštyje.

Ilsėkis, mūsų mylimas 
, ge Jonai Valackai, o 

stengsimės užpildyt tavo, vie- 
Kampe buvo užklodė, o po ja pei* pusę buvo matyt tą. Senas Grinorius.

$15 dėl Ispanijos lo- 
Jis sakydavo: “Au- 

draugai, nes jų kova 
mūsų kova; jeigu jie 

lai- 
ne-

pakraščio, kaipo iš- 
Jis turėjo užpaten- 
mašiną ir gaudavo 

nuo parduotų maši- 
Portland, Ore., vie-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 90 kuopos? susirinkime, 
laikytame gruodžio 25, 1938, 
buvo padarytas geras tarimas. 
Nutarta iš kuopos iždo apmo
kėti narių duoklių po vieną 
dolerį. O kitą dalį duoklės 
narys užsimokės. ’

Į metinę LLD 12-to Apskri
čio konferenciją išrinktas de
legatu M. Skistimas.

Kuopos valdyba 1939 m. 
išrinkta sekama: Pirmininkas 
M. Skistimas, finansų rašti- 
ninkė V. Danielienė, užrašų 
raštininkas T. Daniels, iždinin
kė L. Vaikutienė.

Nutarta surengti “parę” 
Nile, Ohio, arba Sharon, Pa. 
Komitetas surengimui “pares” 
susideda iš veiklių draugų. 
Gal kuopa turės pelno.

Draugės ir draugai nariai, 
stengkimės anksti pasimokėti 
duokles už 1939 metus, sausio 
arba vasario mėnesį.

1938 m. Fin. Sekr.
F. J. Madison.

Philadelphia, Pa.

uz- 
pa- 
rei- 
yra

draugas 
jam pa-

valstijos

duoš-
pa-

drau-
mes

Lenino Mirties Paminėjimas
.•

Sausio 20 d. įvyks Lenino 
mirties paminėjimas miesto 
didžiausioj salėj, kurioj telpa 
22,000 žmonių.

Pereituos metuos ėjo didelė 
kova už svetainės gavimą. 
Miesto reakcionieriai ragino 
miesto valdžią, neduoti svetai
nės. Bet didelis spaudimas or
ganizacijų, individualų, unijų, 
liberalų, net keletas teisėjų 
stojo už išrandavojimą Con
vention salės. Miesto spauda 
davė gerą išgarsinimą, už tai 
lengvai buvo galima sumobi
lizuoti žmones.

Šiemet miestas salę išrauda
vo j o vėl, bet tokio išgarsinimo 

■ iš kapitalistų spaudos jau ne
gaunam. Todėl visų sąmonin
gų darbininkų ir visų žmonių, 
kurie žino ir jaučia, kad Le
nino gyvenimas ir darbai su

skurę tokią galingą jėgą Euro
poj ir visam pasaulyje, parei-

BAZARAS
!ji Didžiausia Proga Pigiai Pirkti 1 
l* GERUS DAIKTUS

Laike švenčių kiekvienas turime pagalvoti, ką duosime “Laisves” 

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.

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

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

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas.

Bazaras Bus Laikomas Naujoje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

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

DIDELE IR PUIKI SVETAINE

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarę
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Philadelphia, Pa
VISOKIŲ ŽINIŲ

Gruodžio 9, 10 ir 11 dieno
mis įvyko “Daily Workerio” 
naudai bazaras. Lietuviai tu
rėjo paruošę savo stalą h- su
kėlė $18. Čia yra vardai tų, 
kurie aukavo daiktu: Bclike- 
vienė, Smitas, šapranauskienė, 
Petrelio, Merkienė, Poškienė, 
Kunišauskienė, Va i t k i e n ė , 
Mickienė, Špokienė, Valgonie- 
nė, Batulebičiūtė, Petkienė, 
Skackaucas, Samulionis. Bu
vo daugiau pasižadėję duoti
daiktų, bet mes komisija ne- las buvo atmušti fašistų lei

džiamus, melus ir sukelti para
mos Ispanijos žmonėms.

Įžanga į mitingą buvo 50 
j centų ypatai. O vienok pri
sirinko pilna svetainė publi- 

Ncžiūrint įžangos, dar
pačiam susirinkime tapo su
rinkta aukomis $4,308.90. Tai 
parodo Philadelphijos žmonių 
pritarimą Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą. Tik gai-

panijos liaudies naudai. Lie
tuviai irgi turėsime; stalą. To
dėl mes prašome draugų ir 
draugių parūpinti gražių daik
tų dėl bazaro. Moteris prašo
me ką nors gražaus numegsti 
arba išsiuvinėti; vyrai gi gali 
ką nors gražaus iš medžio pa
daryti. šiame bazare pasiro
dyk i me geriau.

—o—
Gruodžio 20 d. buvo masi

nis mitingas Academy of Mu
sic svetainėj, sušauktas Me
dical Bureau ir North Ameri
can Committee to Aid Span
ish Democracy. Mitingo tiks-

WORCESTER, MASS.

Dalyvavo 60 delegatų, 
atstovavo 86,523 žmo- 

C1O delegatai pasižadė- 
parašų ant 
Rooseveltas 
Amerikoje 
reikalingus

Senbernių Girkšliavimas 
Nesimažina

Gruodžio 24 d. Massachu
setts valstijos kalėjimų komi- 
sijonierius, John J. Douglas, 
praneša tyrinėjimo skaitlines, 
katros buvo vedamos Massa
chusetts valstijoj, 
ženotų vyrų, 
muose už 
skaičius eina 
kas meta, o
berilių skaičius stovi ant vie
tos, nesikrutina. Ir jis daro 
pastabą, kad pas senbernius 
yra paprotys save palinksmin-) 

Bus ti, nubovyti savo apgailestau-1

Sako, kad 
sėdinčių kalėji- 
girtuokli avimą, 

sparčiai mažyn 
nevedusių-sen-

CLEVELAND, OHIO 'ir kitų svarbių dalykų. Todėl daly-
AtsWukimas !Vau,kite visos’■ , ,7/ .. , vesti naujų narių įrašyti i kuopą. —

Korespondencijose tilpo žinia, kad Sekr. M Kulbienė. (2-3)
Amerikos Lietuvių Moterų Kliubo 
parengimas įvyks sausio 14 d., ture-1 
jo būti sausio 21 d. Lietuvių Darbi
ninkų Svet., 920 E. 79th St. Įsitė- 
mykite datą. (2-3)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
sausio, A. Žemaitienės namuose, 14 
Hazel St. Pradžia 7:30 v. v. Drau
gės, šis susirinkimas bus gana svar
bus, išgirsite raportą praeitų metų

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 8 d. sausio, 

i įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų svarbus susirinkimas, Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Šia-

me susirinkime bus išduotas “Lais
vės” Bankieto raportas. Bus disku
sijos apie patobulinimą veikiančio 
komiteto; apie vienitį veikimą. Bus 
svarbių pranešimų, raportų. Bus 
perrinkta Veikiančio Komiteto Val
dyba. Susirinkimas įvyks 2:30 vai. 
po pietų. Draugės ir draugai ko 
plačiausiai dalyvaukit. Šiame susi
rinkime dalyvaus ir drg. Bimba. — 
Valdyba. (2-4)

5]
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turėjome laiko tuos daiktus 
surinkti . Ačiū visiems auko
tojams ir visiems, kurie padė
jo bazare dirbti.

Praeityje mes lietuviai vi
sados turėdavome kelius sta- kos. 
lūs apkrautus daiktais, bet šį 
sykį tiek nepasidarbavome.

—o—
Turėsime kitą bazarą prieš 

Velykas. Tai bus bazaras Is-

Moterų Skyriaus Dalis

la, kad lietuvių šiame mitin
ge mažai tesimatė.

—o—
Gruodžio 22 d. North Ame

rican Komitetas buvo sušau
kęs konferenciją gelbėjimo
Ispanijos nuo fašistų. Konfe- 
rencijon atsiuntė delegatus 
visokios organizacijos. Buvo 
delegatai ir nuo dviejų baž
nyčių, 
kurie 
nes.
jo surinkti 10,000 
reikalavimo, kad 
leistų Ispanijai 
pirktis ginklus ir
produktus. Kiti delegatai ir
gi pasižadėjo surinkti daug 
parašų ir sukelti pinigų, 
šaukiama kita konferencija.

—o—
Gruodžio 21 d. buvo sušauk

tas mitingas Komunistų Parti
jos narių ir artimų simpatikų. 
Tai buvo didelis susirinkimas. 
Dabar Komunistų Partija yra 
didelė. Bet lietuviai 
skaitlingai tesilanko 
susirinkimus.

Ispanijos gynimo 
susirinkimai įvyksta 
vaite;

jamą likimą.
Aš tikiu, kad taip ir gali 

būti, pasižiūrėjus į kaikuriuos 
senbernius ir mūsų mieste.

Bedarbis.

tai ne- 
į tokius

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Lawrence, Mass
(Tąsa iš 3-čio puslapio) 

kaitė, iždo globėjomis R. Fitz
gerald ir H. Navadauskaitė, 
maršalka O. Milienė, ligonių 
komitetas M. Petrukevičienė ir 
E. Markevičienė.

Svarbus tarimas padaryta 
kas link Kliubo atjautos ser- 
gančiom narėm ir jų šeimy
nom. Nutarta $5 atjautos pas
kirt mirusiai narei, $3 narės 
šeimynai ir $1.50 sergančiai 
narei.

Daugiau reikalų nesvarstyta, 
nes reikėjo skubintis prie ban
kieto. Jame dainavo moterų 
Glee Kliubas ir pokilio pirmi
ninkė perstatė daug narių, ku
rios -išreiškė <. . pasiganėdinimą 
vakariene ir pageidavo Kliubui 
pasekmių tolimesniam

Ateinantis mitingas 
šio 5.

sausio (Jan.) 
St. svetainėje, 
įvyks LLD mo- 
metinis susirin-

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

S 
S
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reikalais 
kas sa- 

Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo kas dvi savai
tės, o Komunistų Partijos kas 
savaitė. Mitingai esti trumpi 
ir įdomūs. Lietuviai turėtų 
pradėti juos skaitlingai lanky
ti. Komisija.

---- O-----
lyros Choras išrinko valdy

bą 1939 metams. Organizato-Į

BAYONNE, N. J.
/

Trečiadienį, sausio ■ 4-tą, Liberty 
Hali, 329 Broadway, įvyks labai 
svarbus LDŠ 26 kuopos susirinki
mas. Susirinkimui užsibaigus, bus 
rodomi LDS 4-tojo Seimo krutami 
paveikslai. Tad būtinai Visi kuopos 
nariai dalyvaukit ir atsiveskite pa
šalinių, ypatingai jaunuolių. Susirin
kimas prasidės 7:30 v. vak.; kruta-

dyba.

s

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

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

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

sTraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupiu ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
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., tarpę Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line

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

yra pažymėtos ir Lietu-

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

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

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

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. (Corletto) ekstra 

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
sausio, Svet., 4015 E. 141 St. Drau
gai įsitemykite, susirinkimo diena 

rium išrinktas Edis (pavardės permainyta, įvyks pirmą penktadie- 
I nį kiekvieno menesio. Nariai daly- 
; vaukite, atsiveskite ir naujų narių, 
gausite dovanų. (2-3)

WORCESTER, MASS.
Pranešimas Moterims

Pirmadienį, 
9-ta, Endicott 
7 :30 vakaro, 
torų svarbus
kimas. Prašom visas nares būt 
laiku, nes biznio reikalus turė
sime užbaigti 9 vai., kadangi1 nesužinojau), protokolų rašti- 
nuo to laiko prasidės “social,” ninku T. Gegžniūtė, iždininke 
prie kurio komisija rengiasi. F. Gedviliūtė.
Nepamirškite atsivesti naujų Choras nutarė rengti balių 
narių ir šiaip draugių, kurios ir išrinko komisiją jieškoti 

svetainės ir surasti dieną, ka
da bus galima rengti. Nutarė 
dalyvauti Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienoje 1939 metais 
Now Yorke.

Todėl visi choro nariai turi
me pasidarbuoti ir gauti į 
chorą dar daugiau naujų na
rių. Tėvai malonėkite pagin
ti savo sūnus ir dukteris ateiti 

' dainuoti.
Lyros Choro pamokos įvyks

ta kiekvieną penktadienį, 8 
vai. vakare, po num. 
mount Ave.

Kviečiame naujus 
kus ateiti ir įstoti į 
taipgi senuosius choriečius su
grįžti dainuoti. Koresp.

norėtų susipažinti su 
draugija.

musų
S.

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

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'* Savo Draugams

— ■ - —----------------------

s

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

ne-

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

MOTERYS DIDVYRIŠ
KOS ISPANIJOS
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

pjnies daugiau apie ranką,
gu skaudžią krūtinės žaizdą?

—Ranka svarbiau už viską, 
—kalba jaunas karys, — ji 
man reikalinga ir vėl imtis už 
ginklo.

Ispanijos liaudis karinga 
... i dvasia, revoliuciniu pasirįzimu 

. I veda kovą pries baisų fa
šizmą, už laisvą ir laimingą 
Ispaniją.

Mes, Amerikos moterys, su- 
glauskim visas spėkas, kad 
dar daugiau pagelbėjus Ispa
nijos lojalistams kovoj prieš 
fašizmą. Jų laimėjimas yra 
mūsų laimėjimu.

J. Bondžinskaite.

veikime, 
bus sau-

* * *
Lawrencio Lietuvos 

Fondo delegatai laikė susi r 
mą gruodžio 17. Jis buvo veda- J.' 
mas per vice-pirm. S. Penkaus- 
ką. Nors mitingas buvo šauk
tas raportui “bulvių ir silkių” 

2 parengimo, bet iš priežasties 
gaspadbrių nebaigtos atskaitos 
palikta kitam posėdžiui.

Vieton to, buvo apkalbėta, 
kaip Fondo vertingą darbą 
daugiau parodyti žmonėms, 
kad paakstinus lawrenciecius į 
bendradarbiavimA šiai prakil
niai ir reikalingai įstaigai. Nu
tarta rengti prakalbas su pa- 
marginimais, kad žmones ge
riau supažindinti su Lietuvos 
padėtimi ir ką Fondas turėtų ir 
galėtų nuveikti Lietuvos ne^ri- 
klausomybei. Išrinkti komisijon 
parūpint prakalbin inkus A. 
Snapauskas, A. Markevičiūtė ir 
S. Penkauskas. Nutarta prašyti 
iŠ tolimesnių vietų kalbėtojus,! 
kurie būtų patraukimu atšilau-1 ligonius.
kyt.-

Kitas*posėdis bus laikomas 
subatoj, sausio 14, 4 vai. po 
pietų. A. Markevičiūtė. i

735 Fair-
šelpimo

daininin- 
chorą ir 5

81

Cleveland, Ohio

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes cleveitcrio stoties

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

Binghamton, N. Y.
Gruodžio 21, “Laisvėj,” ma

no padėkoj draugėms, nepami
nėta vardas Marijonos žvirb
lienės, kuri mane lankė ir do
vanų atnešė. Atsiprašau jūsų, 
drauge. * *

Svarbūs Įvykiai
ALDLD 22 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks sausio 5 
dieną, 1939 metų. Pradžia 
7 :30 vai. vakare, lietuvių dar
bininkų svetainėj, 920 E. 79th 
St. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes turime' daug 
svarbių reįkalų šį sykį aptarti, 
kaip 22 kuopos parengimas ir 
narių užvilktos mokostys ir tt. 
Duokles užsimokėjusieji. gaus 
puikią knygą “Ūkanos.”

Lietuvių Kuro Kompaniją
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

WORCESTER, MASS.
(Tąsa iš 3-čio puslapio) 

draugė davė gražių informaci
jų, kuriom mūsų kuopa, ma
nau, pasinaudos. Ir abelnai, 
manau, visom buvo žingeidu 
išgirsti metodą, tvarka, kurią 
naudoja moterys savo organi
zacijoj ir susirinkimuose.

D. Mačiulienė yda mūsų na
rė, bet veikdama kitataučių 
moterų tarpe lig šiol negalėjo 
dalyvauti su mumis. Su prad
žia 1939 m., nekuriom aplin
kybėm pasikeitus, D. Mačiu
lienė sakėsi galėsianti daly
vauti su mumis.

Šiame susirinkime prisirašė 
2 naujos narės, o kitos pasi
žadėjo įsirašyti. *

L-diete.

Gruodžio 20-tos “Laisvėj” bu
vo aprašyta apie mūsų miesto 

Ten nepaminėta d. 
i Kazėnienė, kuri jau kelinta sa
vaitė serga ir guli Johnson Ci
ty ligoninėj. Ji ir jos draugas 
Kazėnas yra “Laisvės” skaity
tojai.

Taipgi ilgai sirgo d. Juozas 
Klives, kuris buvo susižeidęs 
koją bemedžiodamas. Jau eina 
sveikyn. Jisai, sveikas būda
mas, lankė

Greito 
draugai.

jums,
mūsų parengimus, 
pasveikimo

* * *
Aukos Ispanijos Kovotojams
žemiau paduotos aukos, per 

mane surinktos rugpj. pabaigo
je, mane patikus nelaimei pra
džioj rugsėjo, liko nepaskelb
tos. Aukojo: Mike Dishis 50c; 
Helen Kaminskaitė, P. Mačiu
kas ir J. K. Navalinskienė po 
25c; viso $1.25.

Aukos priduota vietiniam 
skyriui. Varde Ispanijos kovo
tojų tariu širdingą dėkui už au
kas. J. K. Navalinskienė.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 15-to Apskričio Metinė 
konferencija įvyks sausio 14 
dieną, 1939 m., subatoje, 3 
vai. po pietų, o vakare 190 
kuopa turės ten pat smagią 
pramogėlę. Įsitemykite visi 
draugai ir draugės! '

Rinkite pilną skaičių dele
gatų, po delegatą nuo kiekvie
nų 10 narių. Po draug nepa
mirškite įduoti delegatam 
kuopų smulkmeniškus rapor
tus iš abelno veikimo. Konfe
rencijai vieta: Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėj, 920 E. 79th 
Street.

Ant rytojaus ton pat atsi
bus Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Ohio kuopų konfe
rencija.

Tad rengkimės, kad mūsų 
konferencija būtų (graži ir 
skaitlinga delegatais ir dele
gatai pasigaminkit gerus, nau
dingus dėl Susivienijimo su
manymus. Konferencija įvyks 
sausio 15 d., 920 E. 79th St., 
prasidės lygiai 10 vai. ryte.

22 Kp. Nut. Raštr,
J. Bagužis.

Office Phone 
EVergrecn S-lOifO

Special Rates per Week

//

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Sun. all day and night

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

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 EVergrcen 7-1661

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

ay and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM
f

Room,
Room, Large

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

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

'Rūgšti rugriiė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
jviČiam 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 svorį ir kainas.

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



šeštas puslapis LAISVE!

New Wko^g^y Žinios
Trečiadienis, sausio 4, 1939

Iš V. Zahlackui Pagerbt Bankieto
Pereito pirmadienio vakarą tasis iki paskutiniam buvo din- 

įvykęs Vytautui sutiktuvių gęs iš virtuvės. Joms prie stalų 
bankietas, “Laisvės” salėje, 
nustebino ir geriausius opti-I Drg. Balčiūnai, 
mistus skaitlingumu publikos 
ir nuotaika.

Vakarienė buvo garsinta 
pradėsiant 6 vai. Paskirtu lai
ku prisirinko tiek publikos, 
jog sodinant svečiai prie sta
lų nebetilpo, daug reikėjo pa
likt prie antrų stalų. Publikos 
prisirinko apie kita tiek, kiek 
rengėjai tikėjosi galėsiant bū
ti švenčių metu ir sūkuryje 
daugelio didelių ir svarbių 
pramogų, įvykusių šiomis die
nomis. Nežiūrint visų kliūčių, 
brooklyniečiai dar kartą pa
rodė gilią prie j autą fašistų už
pultai Ispanijos liaudžiai ir 
pagarbą jos gynėjams.

Kaip žinia, Brooklyne jau 
buvo daug sutiktuvių grįžtan
tiems iš Ispanijos didvyriš
kiems jaunuoliams, ne vien 
brooklyniečiams, bet ir iš kitų 
kolonijų. Visos tos sutiktuvės

pagelbėjo eilė jaunų draugių.
- “yarp0” kep_

tuvės savininkai, pigi'au iškepė 
gardžius pyragus. Mrs. Brown 
paaukavo pyragą:

Rengėjai dėkingi programos 
piIdytojams, gaspadinėms ir vi
siems patarnautojams ir patar
nautojoms, taipgi prisidėju
sioms maistu ir piniginėmis au
komis.

Pirmininkui paprašius aukų 
lėšoms padengt ir pažymėjus, 
kad likusieji bus brooklyniečių 
dovana d. Vytautui padėt iš 
naujo įsikurt, pinigais suauko
ta $108.10.

Aukojusieji:

Po $5: D. M. šolomskų šei
myna, S. Sasna1 ir J. Gužas. 
Bigo—$3. Po $2.50 J. ir A. 
Ormanai. Po $2: K. O. Bukau
skas, W. & A. Baltrušaitis, M. 
Klimai, du žmonės, S. A. M.

. Po $1.50: Brown, ir A. Sinuš.
buvo masiniai ar bent viduti-1 Po $1: N. Pakalniškis, F. Pa-
niai turtingos publika.

Laike vakarienės, Lietuvių 
Komiteto Gelbėjimui Ispanijos 
Demokratijos pirmininkas ir 
to vakaro vedėjas D. M. šo- 
lomskas pakvietė eilę draugų- 
draugių tarti po keletą žod
žių. Kalbėjo J. Ormanas, S. 
Sasna, K. Michelsonas, R. Mi- 
zara, M. K. Sukackienė iš 
Worcester, Mass.; Charles 
Young, irgi nesenai sugrįžęs iš 
Ispanijos veteranas; Walter 
Kubilius, A. Bimba. Galop pa
šaukta Vytauto motina, Anta
nina Zablackienė, kuri pasa
kę : “Tie virš pusantrų metų 
buvo sunkūs, bet dabar jau
čiuosi laimingiausia motina 
pasaulyje.” Taipgi pakviesta 
Helena Kaunaitė-Zablackienė, 
Vytauto žmona, kuri pareiškė, 
kad dabar, Vytautui laimingai 
sugrįžus, džiaugsmingai tęs 
priešfašistinį darbą sykiu su 
draugu Vytautu.

Buvo pakviestas ir patsai 
Vytautas. Susijaudinęs drau- 
gų-draugių tokia gražia prie- 
jauta, sakė, jam taip jau sun
ku kalbėti sutiktuvėse, kaip ir 
išleistuvėse, tad trumpai iš
reiškė padėką taip skaitlingai
atsilankiusiems ir laike jo ne
buvimo vedusioms darbą pir
myn. Dar kartą pabrėžė stip
rų įsitikinimą, kad liaudiečiai 
turi laimėt, nes jie yra pasirį- 
žę geriau mirt kovose, negu pa
siduot kruvinojo fašizmo vergi- 
jon. Kas liečia mane, sakė Vy
tautas, d. Mizara pareiškė neži
nąs, kurio iš kelių būdų veiki
mui man palinkėtų Išvykdami 
iš Ispanijos, mes pažadėjom 
draugams ispanams, kad mes 
ne apleidžiame kovas, tik per
einame iš vieno kovos fronto į 
kitą. Tad šiame kovos fronte 
prieš fašizmą, jei reiks — dai
nuosiu, jei reiks — kalbėsiu, 
rašysiu, ir jei dar kartą reiks 
kovot, tai ir kovosiu. Audringi 
aplodismentai sutiko ir palydė
jo d. Vytautą.

Graži Dainų Programa
Protarpiais kalbų, turėta 

graži dainų programa, kurią iš
pildė L. Kavaliauskaitė, akom
panuojant šalinaitei; Aidbal- 
siai, vadovaujant B. L. šalinai
tei; A. Klimaitė, akompanuo
jant Žilinskaitei; ir Pirmyn 
Choro merginų Ensamblis iš 
Great Necko, kuriam vadovau
ja Geo. Kazakevičiaus.

Vakarienę pagamino-pfiruošė 
A. Kalakauskienė, A. Zablac
kienė, K. šolomskienė. Reikėjo 
sunkiai padirbėti ne tik ją pa
gaminant, bet ir paduodant, 
kadangi šeimyna paaugo bent 

. dvigubai, negu buvo tikėta. Pa
čiom gaspadinėm teko vakarie
niaut jau po svečių aprūpinimo 
keptu kugeliu, iš anksto gamin-

Darbiečiai Prisirengę 
Įstatymų Programų

usidūrus ir apsivertus ma
šinai, Long Island City, leng
vai sužeistas Allen Gutoski iš 
Brockton, Mass., Ed. Kanop- 
ka, brooklynietis, ir Frances 
Krucek, iš Astorijos.

m

“Sunday Worker” Išeis 
Padidintas

s

Darbiečių ir pažangiųjų ar
ba mažumos Miesto Taryboje 
vadas darbietis tarybininkas 
Andrew R. Armstrong pareiš
kė, kad Amerikos Darbo Par
tijos nariai tarybininkai yra 
pasiruošę kovai Miesto Tary
boj už savo partijos progra
mą. O toje programoje yra: 
pravedimas laužymų valymo 
ir butų statybos, įsteigimas 
miestavų pieno pristatymo ir 

| pajėgos-šviesos stočių, taipgi 
■ vedimas kovos už apvienijimą 
važiuotės linijų palaikant 5 
centų fėrą.

Programa taip pat reikalau
ja, kad valstija daugiau prisi
dėtų prie šelpimo bedarbių, 
kad būtų palaikoma WPA 
darbai tiems žmonėms, kurie 
gali dirbti, bet negali gauti 
darbų privatinėj industrijoj.

“Tie pasiūlymai,” sako dar
bietis tarybininkas Armstrong^ 
“iš mūsų pusės yra Naujų Me
tų dovana NewYorko miesto 
žmonėms.

“Ar begali būt geresnė do
vana už žmoniškus butus ir 
nupiginimus pieno, gaso, elek
tros ir telefonų bilų. Tas būtų 
galima atsiekt, jeigu žmonės 
gautų nuoširdžią koperaciją 
iš kiekvieno tarybininko.”

Tą kooperaciją, žinoma, 
žmonės gaus iš darbiečių ir 
kai kurių kitų pažangiųjų ta- 
rybininkų. Tammaniečiai ir 
torės visomis keturiomis prie
šinsis visiems pažangiems su
manymams, bet žmonės, kurie 
juos išrinko, savo reikalavi
mais gali priversti pildyti rin
kėjų valią, gali reikalauti jų 
pritarimo išleidimui žmonėms 
naudingų įstatymų.

Brooklyniečiams ir visų ry
tinių valstijų pažangiesiems 
darbo žmonėms jau gerai ži
nomas puikus savaitraštis 
“Sunday Worker” su 22-ra 
šio mėnesio išeis dar padidin
tas. Apart dabar esamų įdo
mių ir svarbių raštų, bus nuo
dugniau padengiama vėliau
sios žinios, kam iki šiol mažai 
turėdavo vietos, taipgi bus 4 
puslapių priedas, kuriame 
tilps geriausių literatų ir pa
dėties žinovų peržvalga ir 
analyzas tos savaitės nuotikių.

Kas bent kiek skaito ang
liškai, svarbu įsigyti “Sunday 
Worker.”

Apvaikščiodamas Kalėdas, 
J. Cataldo, 226 Sackett St., 
apsipyko su kaimynu už tvorą 
ir kaimyną pašovė. Sulaiky
tas be kaucijos iki kvotimo.

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.

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

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy 3-jų metų senumo 

į pint-------- 39c
Pint ----- 73c

Straight Whiskey
Pint --------$1.09 Kvorta $2.09

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom
Antrašas: 387 Broadway

arti Hooper St., įėjimas prie Hewes St. stoties
Užsakymai telefonu Telefonas Stagg 2-8021
greitai atliekami License No. L-389.
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kalniškis, Geo. Klimas, M. 
Adomaitienė, R. Mizara, E. 
Bimbienė, V. Bovinas, P. Be- 
chis, Bečienė, A. Kasmauskas, 
C. Tamošiūnas, Poškaitis, Poš- 
kaitė, M. Baltulioniutė, Ig. 
Urbonas, J. Weiss, Krikštienė, 
J. Bondžinskaitė, Verkutis, J. 
Dainius, H. Jeskevich, Sukac
kienė, V. Kriaučiūnas, J. Lau
kaitis, J. Siurba, Stasiukaitis, 
A. Bimba, A. Skirmontas, P. 
Rainis, J. Lazauskienė, Janat- 
skas, C. Young, J. Gasiunas, 
M. Paukštienė, K. Petrikienė, 
J. Kuodis, M. Bovinas, Mrs. 
Brown, S. Švėgžda, Levanas, 
Marčiukienė, John Kalvaitis, 
Mary Waycie, Kreivėnas, M. 
Stakov, P. Kapickas, J. Kau
linis, O. Chepulis, E. Kanapo- 
ris, V. Chepulis, M. Bepirštis, 
P. Dumblys, J. Ažys, E. Ga- 
siunienė, K. Mockus.

Po 75c.: A. Velička, Kazo- 
kienė, E. Wilkaite, Olga Bu
kauskas. Po 50c.: Banaitienė,, Montrealo, Kanados. Jis atvy-
J. Pruvėnas, J. Lazauskas, P. | ko Brooklynan šeštadienį ir 
Taras, Aldona Klim, Rainienė, | šventes praleido pas savo švo-
K. Joneliunas, J. Grubis, S. gėrį, Daukšą. Atgal į Montre- 
Kazokytė, Tompson, W. Ku
bilius, Z. Bechis, Johnny Gry
bas, F. Walasin, Felix Jamis-

Šis metų laikotarpis reika
lauja iš vairuotojo daugiausia 
atsargumo, nes yra pavojin- 
giausis dėl ledo ir sniego.

Daugelis gerai lavintų 
moto jų ant led notos 
judinasi iš 
me “gyre”, 
lio tai būtų 
daug* kelio 
sukimą 
toj imas 
blema. 
stabdyt
daryt keliais trumpais 
spaudimais ant “breikių, 
gu vienu ilgu, stipriu spaudi
mu.

Važiavimui ant slidaus ke
lio yra reikalinga tas pats, kas 
ir einant—daugiau atsargumo.

Trafiko Stotis “K.”

CHARLES 
UP-TODATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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I Telefonas: Humboldt 2-7964

! DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
8 O U

I
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE.

1 NEWARK, N. J.

I VALANDOS: 2—4 ir 6-8.
I Nėra valandų sekmadieniais.
i
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Lankėsi Montrealietis 
Doveika

giomis dienomis “Laisvėje” 
lankėsi d. Stasys Doveika, iš

alą d. Doveika grįžo antra
dienį.

Beje, svečias apžiūrėjo

vai- 
gatvės 

vietos aukštąja- 
kAnt paprasto ke- 
bloga, bet ant sli- 
sulaiko ratų užsi-

ir slydimą į šoną. Sus- 
yra dar didesnė pro- 
Dėlto reikia pradėt 
iš tolo ir geriau tai 

pas- 
ne-

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

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.

PAJIEŠKOJIMA1
I Pajieškau Antano Paliukaičio ir 
' parapijonų, kurie iš Lietuvos parei
na nuo Žemutines Panemunės para
pijos. Paskutinį syki girdėjau, kad 
Paliukaitis gyveno Kearny ar Bay
onne, N. J. Man jis labai reikalin
gas. Kurie žinote apie j j, malonėki
te pranešti. *Tąip pat prašau ir pa
rapijonų atsišaukti. Jonas Marma, 
Camp LaGuardia, Greycourt, N. Y.

(2-4)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. metinis susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 5 d. sausio, Lo
gan Inn, kampas Atlantic Avė. ir 
Logan St. Visi nariai ateikite, nes

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

kavice, Kazakevičius, B. Kala- 
kauskaitė, V. Naskauskas, K. 
Michelson, P. šolomskas, M. 
Brown, A. Waznis, J. Andruš- 
kevičius, H. Andruškevičienė, 
P. Cibulskis, N. Kaulinienė, K. 
Kreivėnienė, A. Cibulskienė, 
D. Veličkienė, M. Maželiene, 
M. Purvėnienė, U. Sinkevičie
nė, Geo. Kuraitis, ir P. Gra
bauskas.

Su smulkiomis aukomis viso 
surinkta $108.10. Komitetas 
dėkingas visiems, prisidėju- 
siems sulyg geriausia savo iš
gale šiam gražiam tikslui.

M. Kavaliauskaitė-Cowl 
Pasidavė Operacijai

.........  I'!! ■ ■■■ •

Antradienį sužinota, kad 
draugė Margaret Cowl, laisvie- 
tės Lili jos Kavaliauskaitės se
suo, pasidavė operacijai, kurios 
pasėkos šiuo tarpu dar nežino
mos. Ji randasi Beth Israel li- 
gonbutyje, Stuyvesant Pk. 
East, N. Y.

Margareta yra Amerikos Ko
munistų Partijos tC. K-to Mote
rų Komisijos sekretorė ir pla
čiose masėse žinoma darbuoto* 
ja-kalbėtoja.

Linkime greitai pasveikt ir 
laimingai sugrįžt prie paliktų 
didžiųjų pareigų.

“Laisvės” įstaigą ir paaukojo 
$2.00 dienraščio naudai.

Moterys Rengia Vakarą 
Ispanijos Vaikams

Po visą Ameriką dabar veda
ma vajus už pagelbą Ispanijos 
vaikams, kurie yra nekaltos au
kos fašistų užpuolimo ant Is
panijos.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas, .kuris jau antri metai
moka kas mėnuo po $5 Ispani
jos vaikų paramai, irgi neatsi
liks nuo to didelio darbo. Tam 
tikslui šį sekmadienį, sausio 8- 
tos vakarą, ruošia smagią drau
gišką pramogą “Laisvės” salėj. 
Smulkmenos bus pranešta vė
liau. šiuo tarpu galima pasakyt 
tiek, .kad nuo 6 vai. bus šilti už- 
kandžiai-vakarienė ir žaidimas 
lengvo-idomaus “gėmio” su dai
nomis, paskui kitos įvairybės.

turime porą svarbių reikalų atlikti. 
— Kp. Prot Sekr.

GREAT NECK, N. Y.
Vietos Organizacijų Bendro Veiki

mo Komitetas ruošia prakalbas, 
sausio 4 d., Kasmočių Svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 8 vai. vaka
ro. Kalbės Vytautas Zablackas, ko
votojas už demokratines teises, tik
tai sugrįžęs iš Ispanijos. Bus ir ki
tas geras kalbėtojas. Dainuos Pir
myn Choras, po vad. Geo. Kazage- 
vičiaus. įžanga visiems dykai. Kvie
čiame visus lietuvius skaitlingai da
lyvauti. (1-2)

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 , 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Sulaikyti 4 jaunuoliai, ku
rie išdykavimo dėlei iššauki- 
nėję gaisrininkus Sheepshead 
Bay apylinkėj. Du perduoti 
paprastam ir du vaikų teis
mui.

Paul List Sugrįžo.
Paul List, vokietis, Lincolno 

Brigados veteranas, kurio de
portavimas Vokietijon sulai
kyta dėka Amerikos Ateivių 
Gynimo Komiteto pasidarba
vimui ir masiniams protes
tams, trečiadienį sugrįžo iš 
Kubos legaliu gyventoju. Ko
mitetas iškovojo jam teisę iš
vykt Kubon ir iš ten legali- 
zuot įvažiavimą į Jungtines 
Valstijas, ką jis ir padarė.

Gaut nekvotinę vizą jam 
pagelbėjo faktas, kad jis yra 
vedęs Amerikos pilietę ir tė
vas čiagimio kūdikio.

[01/01/MAN TAIP
I SKAUDA
I PEČIŲ

I MUSKULUS, 
KAD NET

XISSITIESTI 
NEGALIU.

PAKENTĖK TRUPUT] IKI AŠ 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SU PAIN-EXPELLERIU 
PAMATYSI, KAIP

I ŪMAI SKAUSMAS < / 7
JĮ PALENGVĖS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų *
f r

FRANK DOMIKAITIS
H

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Manu

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišku jd 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių. . ’£
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Mes patys paimame ir patys pristatome rakandus.

e įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

: ROBERT LIPTON
• Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai

• 701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN

• Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

• GRADUATION SPECIALS

® Graduation Rings (gryno aukso žiedai) - - - - $3-50
• Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - • $2-50
• , Kryžiukai ir laketai su lenciūgiukais nuo - - - $1.50
• Waterman Fontaninės Plunksnos Jr Paišeliai nuo $1.50




