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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Vyriausio Sovieto sesijai d. 
Molotovas jteike visos Komisarų 
Tarybos rezignaciją. Sovietas 
dabar sudalys naują Tarybą. 
Kai kurie komisarai nebebus 
išrinkti.

Komisarų Taryba yra įstaiga, 
panaši ministerių kabinetams 
kitose šalyse. Pamatysite, So
vietų priešai šitoje Komisarų 
Tarybos rezignacijoje įmatys 
baisias nelaimes visai Sovietų 
žemei, arba paskutinį galą vi
sam komunizmui.

Su vasario 1 d. pradėsime 
Amerikos Liet. Darb. Literatū
ros D r-jos vajų. Tai turėtų bū
ti platus ir įtemptas vajus. Ta 
mūsų didelė, graži kultūros ir 
apšvietos organizacija užsitar
nauja karščiausios paramos iš 
visų Amerikos ir Kanados lie
tuvių.

ALDLD žurnalo “šviesa” pir
mas šių metų numeris išeis dar 
vasario mėnesį. Tas padės va- 
jininkams naujų narių verbavi
me.

Pasak Chicagos kunigų ‘Drau
go’, nesenai Kaune buvo su
ruošta “visa eilė paskaitų so
cialiniais klausimais.” Paskai
tas skaitė tokie klerikalų šulai, 
kaip Dr. Pakštas, kanauninkas 
Kemėšis, Dr. Dielininkaitis, vys
kupas Matulionis ir kun. Yla. 
Jie kalbėjo apie tai, kaip kovo
ti prieš komunizmą. Kalbėjo ir 
vienaip, ir kitaip. Kiekvienas 
siūlė savotiškas priemones.

Drąsiausia, matyt, ♦ kalbėjo 
Dr. Dielininkaitis. Jis gailiai 
verkė apie “didžiąją XIX am
žiaus gėdą^—proletariato nuto
limą nuo bažnyčios.”

Dr. Dielininkaitis “kvietė ei
ti į darbo visuomenę ne tam, 
kad pašalintum komunizmo pa
vojų, bet tam, kad įvykdytum 
socialinį teisingumą.” Be to, 
girdi, “nepakanka vien proto 
padiktuotos įmantrios komuniz
mo kritikos — darbininko sim
patijos raudonajam internacio
nalui dėl to nė kiek nesumažės.”

Lietuvos klerikalai dabar tu
rėtų mesti Dr. Dielininkaitį lau
kan, nes jis gindamas sociali
nį teisingumą gynė nieką dau
giau, kaip tik mūsų skelbiamą 
komunizmą. Komunistai juk tik 
ir kovoja už prašalinimą socia
linio neteisingumo ir už įvedimą 
socialinio teisingumo. O kad tai 

♦ atsiekti, tai reikia visų pirma 
nušluoti kapitalizmą. Betgi ka
talikų bažnyčios viršylos galvą 
guldo už kapitalizmą. .

Gen. Franco vėl pasiuto bom
barduoti atdarus miestus ir žu
dyti nieko nekaltus moteris ir 
vaikus liaudies teritorijoje. Tai 
budelio kerštas už prakišimą 
Teruel fronte.

Beje, ve kaip gen. Franco ap- 
» gaudinėja žmones fašistų valdo

moj teritorijoje. Į Iruną ir San 
Sebastianą buvo atgabenta ke
liolika traukinių su sužeistai
siais sukilėlių kareiviais iš Te
ruel fronto. Bet fašistai bijo 

• duoti tų miestų gyventojams ži
noti apie tai, todėl jie paleido 
rėkti sirenas, kurios praneša* 
gyventojams apie oro užpuoli
mą. Kai gyventojai pasislėpė, 

-tada fašistai sužeistuosius per
gabeno į ligonines ir niekas jų 
nepastebėjo.

Man atrodo, kad Sovietų la
kūnas Levanevskis ir jo drau
gai jau yra žuvę šiaurės ledy
nuose. Bet yra ir kitaip manan
čių žmonių. Sovietų spaudoje 
dar vis pasigirsta balsų su vil- 
čia, kad gal jie tebėra gyvi ir 
laukia išgelbėjimo.
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763,322 BE DARBO 
N. Y. VALSTIJOJ
New Jersey Valstijoj Yra 
217,176 Visišky Bedarbiu
Washington. — Valdiškos 

nedarbo skaitlinės rodo, jog 
New Yorko valstijoj yra 
763,322 visiškų bedarbių, 
tarp jų 537,007 vyrai ir 226,- 
315 moterų. Tik dalį laiko 
gaunančių dirbt yra 206,518.

WPA, CCC ir kituose vie
šuose šalpos darbuose N. Y. 
valstijoj turi šiokio tokio 
užsiėmimo 206,518 žmonių.

New Jersey valstijoj vi
sišku bedarbių skaičius sie
kia 217,176.

Teismas Užtvirtina 
Šimtaprocentinę “Sub- 
viu” Darbininkų Uniją
Albany, N. Y.—šeši ne

linijiniai darbininkai BMT 
požeminių geležinkelių ir 
“eleveiterių” New Yorke 
reikalavo, kad New Yorko 
valstijos apeliacijos teismas 
panaikintų tą, dalį korpora
cijos sutarties su darbinin
kais, kur sakoma, kad dar
ban bus samdomi tiktai na
riai industrinės Transporto 
Darbininkų Unijos Ameri
koj. Neunijistai įrodinėjo, 
būk unija “užkariama kaip 
neteisėtas monopolis” vi
siems darbininkam.

Teismas atmetė skundėjų 
reikalavimą ir pareiškė, jog 
tai valstijos seimelio, bet ne 
teismų dalykas spręst ar 
darbo unija yra kur “mopo- 
lija” ar ne.

Šis teismo sprendimas taip 
pat paliečia unijos sutattį 
ir su trimis kitomis BMT 
važiotės linijomis.

NUŽUDĖ SĖBRĄ KIDNA- 
PERĮ, KAD VIENAM LIK

TŲ VADUOTPINIGIAI

St. Paul, Minn.—Peter 
Anders prisipažino, kad jis 
su savo sėbru J. A. Gray- 
um pagrobė fabrikantą C. 
S. Rossa, 72 metų amžiaus, 
ir paskui nušovė fabrikantą 
ir Gray’ų, idant jam vie
nam liktų visi vaduotpini- 
giai. Po to jis išgavo $50,- 
000 iš fabrikanto .našlės, ža
dėdamas sugrąžinti jai vy
rą, kuomet pastarasis buvo 
jau nužudytas.

Kada valdžios agentai su
ėmė P. Andersą, pas jį ra
do tik $14,402 iš tų vaduot- 
pinigių.

Uždrausta Žydiškai Kalbėt 
Rumunijos Žydams

Bucharest, Rumunija. — 
Fašistiniai valdonai uždrau
dė žydų kalbą Bessarabijos 
provincijoj, kur gyvena di
delis daugis žydų.

Pranešama, kad fašistų 
valdžia ruošią'įsakymą de- 
portuot iš Rumunijos de- 
sėtkus tūkstančių žydų ir 
svetimšalių.

Chinijoje nuskandinto Amerikos kari nio laivo Panay oficierių štabas.

LIAUDIEČIAI TEBEVALDO 
EILĘ TERUEL KALVU

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia atremia 
fašistų pagyrus, būk jie už
ėmę jau “visas” kalvas apie 
Teruelį ir būk galėsią ap- 
supt ten liaudiečius. Ištiktų
jų liaudiečiai dar tebevaldo 
eilę strateginių kalvų aplink 
Teruelį.

Fašistai dideliu < daugiu 
savo kanuolių ir lėktuvų 
įtūžusiai bombardavo per 
24 valandas liaudiečius Al- 
fambra upės klonio kalvose, 
į šiaurvakarius nuo Terue
lio. Bet liaudiečiai atrėmė 
visus priešų antpuolius toj 
srity j. Tuo būdu fašistam 
nepavyko pasimojimas pri
verst liaudiečius pasitraukt 
iš Alfambros linkui Concu- 
do ir Gaude.

Gaisre Bažnytinės Kolegijos 
Sudegė iki 44 Žmonių

Quebec, Canada. — Per 
gaisrą Šv. Širdies Kolegijos 
berniukams, St. Hyacinthe, 
būsią sudegę iki 44 asmenų. 
Jau išimta iš degėsių apie 
20 lavonų, dauguma moki
nių, bet žuvę ir keletas vie- 
nuolių-mokytojų.

Dar nėra žinios apie 24 
kitus kolegijos įnamius. 
Virš 20 pavojingai apdegu
sių guli ligoninėj.

Liaudiečiai Atėmė iš Fašistu 
3 Kalvas Guadalajaroj

Madrid. — Respublikos 
kariuomenė atėmė iš fašistų 
tris kalvas Guadalajaros 
fronte, į šiaurių rytus nuo 
Madrido, ties Sacecorbo. 
Pirm to respublikiečių ar
tilerija per tris valandas be 
paliovos bombardavo fašis
tų pozicijas.

Fašistai Panaujinę Savo 
Atakas Granados Srityje
Granada, Ispanija. — Fa

šistai garsinasi, kad staiga 
užpuolę liaudiečius prie Cu
esta de las Cabezas, į šiau
rius nuo Granada, ir pasi
varę pirmyn penkių myl^ų 
frontu.

KARALIUS PALEIDO RUMU
NIJOS SEIMĄ

Bucharest, Rumunija. — 
Karalius Karolis paleido 
Rumunijos seimą, išrinktą 
pernai gruodžio mėnesį; ne
davė jam susirinkt net į 
pirmą posėdį. Mat, to seimo 
rinkimuose fašistinė parti
ja Gogos, dabartinio minis- 
terio pirmininko, tegavo tik 
apie 9 procentus visų atsto
vu.

Karalius paskelbė naujus 
seimo rinkimus kovo 2 ir 
4 d. ir pakeitė tūlas balsa
vimų taisykles, idant Gogos 
kandidatai galėtų gaut dau
giau balsų.

(Jeigu ir naujuose rinki
muose Gogą pralaimės, tai, 
kaip pranešama iš Vienos, 
jis pats pakeis visą rinkimų 
įstatymą taip, kad užtikrin
ti sau daugumą, ir tada, da
rys vėl naujus rinkimus.)

Mrs. Rubens Sovietu Kalėji
me Kaip {žiūrima Šnipė

Maskva. — Į Jungtinių 
Valstijų vyriausybės klau
simą, kur randasi Amerikos 
pilietė Mrs. Ruth %M. Ru
bens, pati padinamo W. G. 
Robinsono,” Sovietai atsakė, 
kad jinai laikoma kalėjime 
ir bus kvočiama kaipo nu
žiūrima šnipė.

Pasirodo, kad jos vyras 
“Robinson” buvo suimtas 
Uralu kalnų srityje kaip 
prieš-sovietinis šnipas. Jie
du atvyko į Sovietus su fal- 
šyvais pasportais, per klas
tą išgautais iš Amerikos 
valdžios.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsieninis ministe- 
ris C. Hull prašysiąs Sovie
tų vyriausybę, kad leistų 
Amerikos atstovybės nariui 
pasikalbėti su Mrs. Rubens 
apie jos areštą.

Jersey Hitleriuko Sėbras 
Paskirtas į USA Senatą

Trenton, N. J.—Kai Jun
gtinių Valstijų senatorius, 
atžagareivis demokratas A. 
H. Moore tapo išrinktas 
New Jersey valstijos guber
natorium, tai ištuštėjo jo 
vieta senate. Dabar jis pa-

Francuos Ministerių 
Kabinetas Sudarytas

Vien Tik iš Liberalų
Paryžius.—Camile Chau- 

temps, vadas radikalų so
cialistų (liberalų) sudarė 
naują ministerių kabinetą 
vien iš savo partijos žmonių 
(atstovaujančių smulkiąją 
buržuaziją).

Socialistų Partijos pildan
tysis komitetas nutarė, kad 
seime socialistai atstovai tu
rėtų remt naująją valdžią, 
jeigu jinai vykdys Liaudies 
Fronto programą; bet tarp 
pačių socialistų atstovų yra 
skirtingų nuomonių tuom 
klausimu.

Komunistai atstovai, ku
rių yra seime 73, išleido pa
reiškimą, kad jie balsuos 
prieš Chautempso reikalau
jamą pasitikėjimą naujai 
valdžiai, kur Chautemps yra 
ministerių pirmininku, Yv- 
on Delbos-užsieniniu minis- 
teriu, Ed. Daladier—šalies 
apgynimo, Albert Serraut— 
vidaus reikalu ir tt. v

BUS TEISIAMI VYRAI, 
KURIE NAKTĮ MAINĖSI 

PAČIOMIS

Salem, Mass. — C. M. 
Watson ir Raymond Lee ne 
kartą, bet daug sykių susi
tarę mainėsi pačiomis per- 
gulėt naktį su kita moteria 
“dėlei įvairumo”, kaip teis
me pripažino jųdviejų mo
terys, kurios nematė nieko 
blogo* tame, nes tai buvo 
daroma pagal susitarimą.

Editha Lee ir C. M. Wat- 
sonas, tačiaus, vieną kartą 
pasiuntė savo detektyvus 
pas Raymondą Lee nakvoju- 
sį su Watsoniene. Tuo būdu 
jiedu gavo įrodymą, reika
lingą perskyroms, nors pa
tys irgi naudojosi naktiniu 
“įvairumu.”

Tokie pačių mainai yra 
laikomi kriminaliu nusikal
timu Mass, valstijoj, ir mo
terų mainikautojai būsią 
patraukti teisman.

skyrė" tb n vieton Johną Mil- 
tonąy advokatą sėbrą fašis- 
tuojančio Fr. Hague’o, Jer
sey City majoro.

CHINU LIAUDIES ARMIJA ŠLUOJA IR 
NAIKINA JAPONUS ŠIAURĖS FRONTE 
---------------------------------------------------------B 

Gen. Franco Garsinasi, kad Chinai Užėmė dar Du Mies- 
“Gręsiąs” Terueliui lūs; Suėmė 270 Priešu .

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Fašistų ko- 
mandieriai skelbia, kad jų 
kariuomenė su maurais 
priekyje, per smarkias sąvo 
kontr-atakas, “atėmus visas 
kalvas iš liaudiečių” aplink 
Teruelį, ir liaudiečiam, gir- į 
di, telikus tik “siaura prie
menė” su vieškeliu, einan
čiu iš Teruelio į Valenciją. 
Todėl jie gręsią liaudiečius 
“apsupti” Teruelyje.

Fašistai pasakoja, būk jie 
tūkstančius liaudiečiu nuko
vę ir būk kiti “persigandę” 
bėgą.

Respublikos gi valdžia 
parodo, kad tik vienoj vie
toj Teruelio fronte liaudie
čiai truputį pasitraukė at
gal į geresnę poziciją.

BE PRIEŽASTIES NUŠO
VĖ DVI MOTERIS

Elmont, L. I.—Areštuotas 
John Reo sakosi, kad jis be 
jokios priežasties nušovė 
Celindą Waite ir jos viešnią 
J. Schuellain’aitę, atėjęs Į 
Celindos namus.
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FAŠISTAI SUDEGINO 500 
VAIKŲ

London, saus. 19.—Ispa
nijos fašistų lakūnai bombo
mis padegė gazolino sandėlį 
Valencijoj, Ispanijoj. Pasi- 
liejęs liepsnojantis gazoli
nas sudegino 500 vaikų.

IŠTREMIA NEPILIEčIUS 
ŽYDUS Iš ECUADORO 
Quito, Ecuador, saus. 19.

—Visiem nepiliečiams žy
dams Ecuadoro valdžia lie
pia apleisti šalį bėgyje 30 
dienų, apart tų žydų, kurie 
užsiima žemdirbyste.

18 AMERIKOS BOMBI- 
NINKŲ SĖKMINGAI AT

SKRIDO Į HAWAII
Pearl Harbor, Honolulu, 

saus. 19.—Sėkmingai atskri
do 2,570 mylių iš Californi- 
jos aštuoniolika Amerikos 
karo laivyno lėktuvų—bom- 
bininkų per 20 valandų ir 
20 minučių, v

Areštuotas F. Beal, Gasto- 
nijos Streiko Vadas

Lawrence, Mass., saus. 
19.—Šiandien policija suėmė 
Fredą E. Bealą, vieną iš 
audėjų streiko vadų Gasto- 
nijoj, North Carolinoj, 1929 
metais. Jis ten buvo nuteis
tas neva už dalyvavimą vie
no šerifo nušovime kalėti 17 
iki 20 metų. Bet, padavus 
apeliaciją ir gavus $5,000 
užstatą, Beal pabėgo su ki
tais šešiais virš 8 metai at
gal.

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečiai sumušė fašistus 
pakrantėse Tajo upės, į pie
tus nuo Madrido.

Hankow, Chinija. — Aš
tunta Chinų Liaudies Armi- 
ja, perorganizuota Raudo? 
noji Armija, su būriais 
liuosnorių iš vietinių gyven
tojų pliekia ir šluoja laukan 
japonus iš Šiaurinės Shansi 
provincijos.

Vien per pirmą gruodžio 
savaitę tie “raudonieji” 28 
sykius atakavo japonus ir 
nukovė bei sužeidė per 6,000 
priešų kareivių. Liaudies ar
mija su partizanais neduoda 
japonam ramybės didžiame 
plote Shansi, Chahar ir Sui- 
yuan provincijų ir grumiasi 
linkon Peipingo.

Smarkūs, netikėti užpuo
limai iš “raudonųjų” pusės 
visiškai krikdo japonų jė
gas toj plačioj srityj.

Shanghai, saus. 19.—Chi
nai laimėjo trijų valandų 
mūšį ir žymiai pastūmė ja
ponus atgal linkui Wuhu, 
prie Yangtze upės. Mūšyje 
šauniai pasižymėjo chinų la
kūnai. Pasiekt chinam Wu
hu telieka jau tik kelios my
lios.

Hangchow fronte, į pietų 
vakarus nuo Shanghajaus, 
chinai partizanai atkariavo 
nuo japonų Fuyang ir Yui- 
han miestus.

Vyriausias chinų armijų 
komandierius Chiang Kairi 
shek įsakė partizanams ata-' 
kuot japonus pačiuose Shan
ghajaus priemiesčiuose, kur 
ir šėlsta mirtini mūšiai. 
Pootunge, Shanghajaus 
priemiestyj, chinai išvystė 
tokias audringas kovas 
prieš japonus, kad Japoni
jos karo laivai iš Whang- 
poo upės vėl bombarduoja 
Pootungą.

Chinai partizanai atėmė 
iš japonų Chuensha kaimų 
Shanghai fronte ir suėmę 
nelaisvėn 270 japonų karių’.

Rumunu Fašistai Pripažįsta 
Italijai Ethiopiją

Bucharest, Rumunija. — 
Gogos fašistų valdžia iškė
lė bankietą Mussolinio pa
siuntiniui laikraštininkui V. 
Gaydai. Rumunijos valdi
ninkai gerdami šaukė: “Te
gyvuoja Italijos karalius, 
Ethiopijos * imperatorius!” 
tuom pripažindami Italijai 
Ethiopiją.

Naujas N. J. Gubernatorius 
Kariausiąs prieš CIO

Trenton, N. J.—Naujasis 
New Jersey valstijos guber? 
natorius A. H. Moore stip
riai remia majoro Hague’o, 
Jersey City hitleriuko, ka
rą prieš CIO unijas.

ORAS
Šį ketvirtadienį būsią ap

siniaukę ir šilčiau.
Vakar temperatūra 7 virš 

zero. Saulėtekis 7:17; saulė
leidis 4:57.
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tas. Susirašinėkite su jais. Raginkite 
juos, kad jie rašinėtų į ‘Vilnį’ ir ‘Lai
svę’ ...” ✓
Mes didžiuojamės tais mūsų drąsiais 

lietuviais kovotojais ir draugais. Jų pa
siaukojimas ir drąsa ne tik padeda dar
bo žmonėms supliekti kruvinąjį fašizmą, 
bet iškelia aukštai dorosios žmonijos 
akyse visų lietuvių vardą.
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Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
Prekybos Sutartis

Kauno spauda paduoda sekamų duo
menų apie atnaujintą ir pasirašytą pre
kybos sutartį tarpe Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos:

Kiekvienus metus susitinka Lietuvos ir 
Sov. Rusijos atstovai abiejų kraštų preky
bos santykių gairėms ateinantiems metams 
nustatyti. Kaskart peržiūrima baigiamų 
metų prekybinių mainų pozicijos ir pagal 
jų realumą nustatoma kontingentai ateinan
tiems metams.

Naujasis susitarimas, kaip ir ankstyves
nieji, pagrįstas prekybos balanso pusiausvy
ros principu. Apyvarta ateinančiais metais 
palyginti su 1937 metų pagal susitarimą 
būtų padidinta per 10% ; be to dar numa
tyta jos tolesnio didinimo galimumas.

Iš Lietuvos prekių kiaulių pozicija suda
rys daugiau kaip 70% numatytos bendros 
eksporto vertės. Kainos kiaulėms, atsižvel
giant į pakilusios konjunktūros faktą, paly
ginti su pereitų metų žymiai padidintos. Li
kusiems 30% sovietai pirks Lietuvoje įvai
rių kitų prekių pagal jų pačių pasirinkimą. 
—Sovietų sąrašas žymiau modifikuotas, at
sižvelgiant iš vienos pusės į realius pardavi
mo galimumus Lietuvoje, iš antros pusės į 
vieno ir kito krašto importo resp. eksporto 
specifinius interestus. Tuo būdu kai kurios 
pernykštės pozicijos buvo išbrauktos arba 
sumažintos (cemento, geležies, spižo, drus
kos ir mineralinių tepalų aliejų) kitos padi
dintos ar naujai įvestos- ^(superfosfatas, 
medvilnės, įvairių įrengimų, žemės ūkio ma
šinų, kilimų etc.).

Lietuviai Ispanijos Liaudies 
Armijoje

Labai sunku pasakyti, kiek ištiesų lie
tuvių savanorių jau randasi Ispanijos 

-liaudies armijoje. Jų skaičius tebeauga. 
Štai ką apie tai rašo brooklynietis jau
nuolis Charles. Jis rašo savo draugei:

“Vakar dar trys lietuviai atvažiavo 
iš Lietuvos. Jų pavardes yra: A. S., 
P. Y., ir P. S. Jie vyksta į Dimitrovo 
Brigadą. Jie šiek tiek sukalba vokiš
kai, o Dimitrovo Brigadoje randasi lie- 

j tuvių grupė. Taigi, jei galima, siunti- 
nėkite jiems ‘Vilnį’ ir ‘Laisvę’. Šitie du 
laikraščiai yra vieninteliai, kuriuos lie
tuviai skaito. Ką sakote, jeigu atsiųs- 
tumėte čionai lietuviškų knygų? Mes 
jau senai bandome perorganizuoti Di- 
mitrovo Brigados lietuvių grupę. Nuo 
to laiko, kaip kuriuos iš mūsų iškėlė į 
kitas pozicijas arba kitus laipsnius, lie
tuvių organizacija pusėtinai pakriko.

“Mes dabar turime magiausia dvide
šimt lietuvių saržentų (įvairiose briga- 

. dose), apie penkius leitenantus, tris ka
pitonus, vieną komandierių Karo Mi
nisterijoje ir vieną politinį komandie
rių visos Tarptautinės Brigados. Jis 
mums gelbsti tiek, kiek tik galima. 
Mums gi reikia daugiau lietuvių jau
nuolių ...

“Man buvo pranešta, kad Ispanijoje 
dabar yra apie trys šimtai lietuvių ko
votojų. Jei tas tiesa, tai yra kuomi pa
sididžiuoti. ' Mažiausia penkiasdešimt 
jaunų lietuvių yra atvykę iš Pietų 
Amerikos ir iš Kubos. Jie kalba ispa
niškai visai tobulai.

“Drauge, tu turėtum didžiuotis, kad 
tu esi narė šios žmonių rasės. Vakar 
aš susitikau lietuvį iš Chinijos, kuris 
vartoja dvidešimt tris > skirtingas kal
bas. Jis yra cenzorium A. mieste. Tai 
bent vyras! Aišku, komunistas. Žmo
nės kaip šis vyras sudaro lietuvių rasę. 
Žmonės didžiuojasi lietuvių-tauta.

“Gėlbėkite tiems kovotojams, bran
gioji.-Lai daugiau veikia jūsų komite

Pennsylvanijos Darbo Federacija
Šiomis dienomis Harrisburge buvo at

laikyta Pennsylvanijos Darbo Federaci
jos nepaprasta konvencija. Ji buvo su
šaukta aptarimui Amerikos Darbo Fede
racijos prezidento William Green ultima
tumo, kad Pennsylvanijos organizacija 
turi išmesti laukan visas C.I.O. unijas. 
Susirinko delegatai ir ilgai tą rimtą klau
simą rimtai lukšteno. Kaip viršininkai, 
taip eiliniai delegatai pasakė, jog jie ne
paiso Green ultimatumo ir atsisako skal
dyti darbininkų spėkas.

Pennsylvanijos Darbo Federacijoje 
svarbiausios unijos yra mainierių ir plie
no darbininkų. Išmetus tas unijas ir pa
skelbus joms kovą, kaip reikalauja 
Green, būtų saužudystė visai organizaci
jai. To gal nepaiso Green, bet paiso Fe
deracijos nariai Pennsylvanijoje.

Šis konvencijos žygis yra tikrai svei
kintinas. Darbininkams reikia vienybės, 
o ne skaldymosi. Jei visų valstijų orga
nizacijos būtų taip pasielgę, kaip Penn
sylvanijos, tai Amerikos Darbo Federaci
jos lyderiams būtų nepavykę suskaldyti 
darbo unijų judėjimą.

Filibusterių Ideologija ir 
Supratimas apie Negrus

Pietinių valstijų senatoriai nusistatę 
neleisti senatui balsuoti įneštą bilių prieš 
linčiavimą negrų. Taip jie užsispyrę, jog 
jau kelinta diena tuščiai barabanija siek
snines prakalbas ir sabotažuoja visą se
nato darbą. Matydami, kad jų spėkos gali 
neatsilaikyti, jie pasikvietė talkon ir pie
tinių valstijų gubernatorius. Šitie rašo 
laišką senatui ir sudeda prižadus, jog 
patys ir be federalio įstatymo dabar jau 
kovosią prieš linčo sistemą. Kaip jie geri 
pasidarė! Bet kodėl jie iki šiol nekovojo 
ir leido chuliganų gaujoms siausti prieš 
negrus ir daryti gėdą visam kraštui vi
sam pasaulyje?

Linčo sistemos šalininkų senatorių kal
bos tokios bjaurios, jog jos aiškiai paro
do, kad pietų plutokratija nei sapnuoti 
nesapnuoja apie baudimą tų, kurie lin
čiuoja negrus. Štai toks sutvėrimas, kaip 
senatorius Ellender iš Louisiana, ištisas 
tris dienas kalbėjo prieš bilių ir da sakė 
pašvęsiąs ketvirtą dieną.

Ellender atstovauja visų linčo šalinin
kų atsinešimą į negrus. Jis begėdiškai at
virai pareiškė, jog negrai neturėjo ir ne= 
galį turėti lygių politinių teisių su bal
tais piliečiais. Girdi, “politinė lygybė ve
da prie socialės lygybės, o tai visa paga
liau prives prie civilizacijos sugriuvimo.”

Taigi, Jungtinių Valstijų konstitucija 
nieko nebereiškia. Ellender ir visa šaika 
pietinių valstijų baltveidžių plutokratų 
saUvališkai atima negrams piliečiams po
litines teises.

Mainierių Svarbi Konvencija
Sausio 25 dieną Washingtone prasidės 

United Mine Workers of America kon
vencija. Manoma, kad joje dalyvaus iki 
1,800 delegatų. Visam C.I.O. judėjime 
mainierių unija ir jos prezidentas John 
L. Lewis lošė ir lošia tokį svarbų vaid
menį, jog labai daugelis žmonių žiūrės 
į šią tos unijos konvenciją kaipo į nu
statytoją gairių tolimesniam industrinio 
unijizmo vystymuisi Amerikoje. Susido
mėjimas konvencija bus labai didelis. Jos 
tarimų lauks ne tik darbininkai, bet ir 
bosai, kurie tebetrokšta C.I.O. subyrė
jimo.

Mainieriai turi ir savo bėdų. Jų unijos 
viduje nėra viskas taip gražu ir malonu, 
kaip turėtų būti. Ne vienam lokale, ne 
vienam distrikte randasi labai mažai de
mokratijos. Viršylos viską diktuoja. Ei
liniai nariai bėdavoja ir skundžiasi. Nors 
jie labai įkainuoja tą svarbų vaidmenį, 
kurį United Mine Workers ir John Le
wis vaidina C.I.O. judėjime, tačiau no
ri, kad jų pačių unijos viduje nebūtų pa
neigtos narių teisės.

Užsienio žvalgybos varto
ja įvairiausius būdus, kad 
užverbuoti moteris kaip šni
pus, kad per moteris gauti 
ryšius su reikiamais žvalgy
bai žmonėmis, kad per jas 
sužinoti karines paslaptis, 
apipinti žvalgybos tinklais 
dorus darbininkus, o paskui 
užverbuoti juos kaip agen
tus.

Ne taip senai buvo areš
tuotas Sovietų Sąjungoj šni
pas ir diversantas L., kuris 
buvo atsakomingu darbinin
ku viename fabrike. Pasiro
do, tas L. 1930 metais važi
nėjo komandiniotėn t užsie
nin. Ten jis susipažino ir 
greitai įsimylėjo jauną, gra
žią užsienietę Klarą. Jiedu 
dažnai praleisdavo laiką 
kartu, lankė teatrus, resto
ranus. Tačiau Klara ilgą lai
ką nepasiduodavo įkiriems 
L. meilikavimams. Kartą re
storane L., apsvaigęs nuo 
vyno ir nuo Klaros, pažadė
jo jai “kalnus nugriauti...” 
Klara pasinaudojo tuo, pri
sipažino, kad ji yra vokie
čių žvalgybos agentas ir pa
prašė L. suteikti jai nežymų 
patarnavimą. Šis patarnavi
mas, kaip išsireiškė Klara, 
reikalinga tam, kad sudary
ti nuomonę, jog ji tikrai no
ri dirbti žvalgybai. “Juokių 
žinių duoti neprisieis,—aiš
kino Klara, — man reikia 
raštelio....” Apsvaigęs nuo 
vyno, L. sutiko, gavęs nuos 
jos paskui, kaip jis sakė, 
sutikimą lytiniam susineši- 
mui. Duodamas tą raštelį 
Klarai L. manė, kad tai juo
kai, bet tą minutę jis visiš
kai parsidavė užsienio žval-

šunų meile paskui lankyda
vo pirkėjus ir rūpindavos 
sužinoti, kokia šunelių svei
kata. Štai viena fašistinės 
žvalgybos p a n a u d o j amų 
priemonių savo tikslams, ro
dos, visai nekalto užsiėmi
mo.

L e n i ng radas patraukia 
didelį dėmesį visų užsienio 
žvalgybų, kurios labai daž
nai panaudoja atvažiuojan
čius į SSRS užsienio specia
listus, turistus, praktikan- 
tus, visokių firmų atstovus, 
kurie veda šnipinėjimo ir 
diversijų darbą.

Viename Leningrado fab
rike dirbo komandieriaus- 
tankisto B. žmona. Į tą fab
riką atvažiavo dirbti vokie
čių inžinierius specialistas. 
Inžinierius prisižiūrėjęs į 
aplink jį esančius žmones 
susipažįsta su komandie- 
riaus B. žmona, pradeda ją 
merginti. Jis duoda jai do-

ŠYPSENOS
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žinius. Aišku, kad L. turėjo 
galimybės laiku apie tai 
pranešti Sovietų valdžios or
ganams ir grįžti į sąžiningo 
darbininko kelią. Bet ‘jis to 
nepadarė ir liko šnipu ir tė
vynės pardaviku.

Kitas pavyzdys. Lenin
grade dar prieš revoliuciją 
gyveno buvusio stambaus 
dvarininko duktė S. O. Kaip 
dabar nustatyta, S. O. ėmė 
šnipinėti vienos . užsienio 
valstybės naudai nuo 1901 
metų. Turėdama plačius ry
šius‘tarp aukštųjų karinin
kų senojoj caro armijoj, ji 
turėjo galimybės, panaudo
dama kaikuriuos jų, siste- 
mačiai informuoti vieną 
žvalgybą apie Rusijos pasi
ruošimus i m p erialistiniam vanas — kojines, pudrą ir 

i pan.—ir labai ja įdomaująs. 
,Tarp jų susidaro artimi 
santikiai. Jai patinka daik
tai, kuriuos jis jai aukoja, 
ji didžiuojas jo domėjimusi 
ja.

Ji įsimylėjo jį, jis taip 
prisiekia jai savo jausmais 
ir sako, kad tarp viso kito, 
jis vienos užsienio valstybės 
šnipas. Kad įrodytų savo 
meilę jam, inžinierius prašo 
jos išvogti kaikuriuos do-

Netrukus L. grįžo į SSRS 
ir jau pradėjo užmiršti apie 
Klarą ir apie visą tą istori
ją. Bet vienas užsienietis 
inžinierius, dirbęs tam pa
čiam fabrike, kur dirbo ir 
L. perdavė jam laišką nuo 
Klaros. Ta moteris priminė 
L. jo pažadus ir prašė duoti 
pažadėtas žinias per tą in
žinierių. L. mėgino išsisuk
ti. Tada jam parodė aną ne
lemtą raštelį. Sukrikęs, bi
jodamas nukaukavimo, bijo
damas, kad šlykšti užsieni
nė istorija iškils aikštėn, 
nepastovus. L. atsistojo į 
pardavystės kelią. Jis davė 
žvalgybininkui fabriko re
konstrukcijos planą. Dabar 
žvalgybininkas jį sugavo: 
“Dabar nuo mūs niekur ne
pabėgsi!, duokit mums tą 

Į medžiagą, kurią aš skaity
siu reikalinga.” Tas L. ilgą 
laiką duodavo šnipui kažku
rią jį įdomavusią slaptą me- 

. džiagą ir kaikuriuos saugu
mo reikšmės turinčius' brai-

karui.
1914 metų karas S. užtin

ka Vokietijoj, K a r a 1 i au- 
čiaus priemiesty j, jos brolių 
dvare, iš kur ji, vienai žval
gybai pavedus, buvo siun
tinėjama per fronto liniją 
rinkimui žinių apie caro ar
miją. Savo vyro, buvusio ar
tilerijos leitenanto caro ar
mijoj, S. taip pat nepaliko 
ramybėj. Dar iki Rusų-Ja
ponų karo pradžios, S. pa
sistengė, kad jį komandiruo--kumentus pas vyrą koman- 
tų į Berlyno universitetą,! dierių. O vyras-komandie- 
kur jis taip pat buvo vokie-|rius, grubiai laužydamas 
čių žvalgybos užverbuotas, tvarką, darydamas prasi- 
kaip agentas.

Po Spalio revoliucijos 
abu S. vėl atstato nutruku-1 
sius ryšius su vienos žval- Į 
gybos organais. 1921 metais 
S. kartu su sūnum Igoriu 
išvažiuoja į Vokietiją ir pa
gyvenusi ten du metus grįž
ta į Sovietų1’Sąjungą. Sū
nus S. Igorius, priėmęs Vo
kietijos pilietybę, Sovietų 
Sąjungon negrįžta. 1927 me
tais S. antrą kartą važiuoja 
į Vokietiją, kur galutinai 
sutvirtina savo ryšius su 
žvalgyba, o sugrįžus į SSRS 
—į Leningradą, išplečia sa
vo pažįstamųjų ratą gana 
įdomiu būdu.

Leningrade prie Osoavia- 
chimo organizacijos yra 
gryna-kraujų šunų veisimo 
sekcija. Rodos, kas gali būti 
bendra tarp fašistinio žval
gybininko darbo ir Osoavia- 
chimo grynakraujų šunų 
veisimo sekcijos? O kas gi 
pasirodė? Toje sekcijoj S. 
periodiškai įsigydavo gry- 
nakraujus šunis, pasidarė 
nuolatiniu lankytoju gryna
kraujų šunų parodų, per 
laikraščius skelbdavo, kad 
parduoda tą ar kitą gryna- 
kraujį šunį ir tuo keliu įsi
gydavo reikalingas pažintis? 
Šunis parduodavo pirmoj ei
lėj kariams, parduodavo su 
nuostoliais sau. Prisidengus

kaitimą, nešiojas slaptus do
kumentus namo ir nepaste
bi, kad kaikurie jų pražūs
ta. Po nekurio laiko, pasi
taikius patogiai progai, 
žmona supažindina savo vy
rą su numylėtiniu-žvalgybi- 
ninku. Žvalgybininkas pa
stato klausimą griežtai: 
“Ką mums čia ypatingai su
sipažinti, mes senai pažįsta
mi, nes per jūsų žmoną aš 
gaudavau kažkurią slaptą 
medžiagą. Kalbėkimės at
virai: arba busime draugai, 
arba jums bus blogai.”

Komandierius B., bijoda
mas bausmės už savo prasi- 
kalstamą žiopliškumą, vietoj 
to, kad tučtuojau pranešti 
apie įvykusį atsitikimą sa
vo viršininkams, priima už
sienio agento pasiūlymą ir 
lieka šnipu. O kada B. 
įtraukė į šnipinėjimo dar
bą, tai žvalgyba apmainė 
jam butą, kad padaryti jį 
konspiratyviu, kur užsienio 
žvalgybininkas p r i iminėtų 
savo agentūrą. Dabar visi 
trys susekti ir areštuoti.

A. Ramutis.

Stebūklai
Kokie tik žygiai buvo už- ■ 

simota mūsų tėvynėj Lietu- . 
voj, kad atsižymėjus kuo,:/, 
nors mandresniu, prakilnes
niu nuo kitų Pabaltijos ka- . 
ralystių, tad vis ponas Dzie- • 
vas iškirsdavo kokią kiau- : 
lystę. Daleiskime sau: skri- • 
do iš Amerikos lietuviška 
viena Lituanika per marias '• 
—invyko nešėscis, du < boy- ■ 
sai iki smercies užsimušė. 
Skrido kitas vežimas, ir tas 
neparėtku nutūpė. Jau buvo 
ir trečią vežimą paaliejavęs 
ponas Kiela (brooklynietis) - 
skridimui per marias, bet ... 
tą šiurpulys pakratė, kuo- 
met sužinojo, apie du pir- ... 
mesnius nuocikius, tai pa
manė sau:—neverta iš žmo- .... 
nių melžti pinigai, o vėliau ■ 
pasidaryt sau galas! Pamo
jo su ranka ir davė šventą 
ramybę.

Pačioj sostinėj, Kaune, .. 
būdavo j o didžiulę daržinę, 
kurioj buvo mislijama pas- 
tacyc visos Europos autobu
sus, bet čia inžinierius bu
vo pamiršęs, kad atėjus žie
mai gali an stogo prisnigcie, 
ir parėmimui stogo buvo 
perploni stulpeliai — kad 
eilutei sniego ant stogo už
kritus, ši čampioniška įstai
ga sugriuvo. Kad sugriuvo . 
—tuščia jos, bet dar griūda^ :: 
ma vieną žmogų iki smer- 
cies prispaudė.

Bet, va, nors ir ne pačioj 
Lietuvoj, o cik Dzūkijos gi- -:? 
lumoj, glauname Alytaus .. 
mieste, per tą gilų ir daug ? 
dzūkų, apdainuotą Nemuną, 
subudavojo broliai dzūkai •< 
ciltą; ciltas, sakoma, aukš-,s_; 
teSnis už kitus Lietuvos cil-... 
tus, ir jau antras mėnesis, „• 
kaip tą ciltą įšvencino, ir tuo ... 
ciltu važiuoja riebūs kari- - 
ninkąi su sunkiasvorėm pa
naitėm su pora sunkių dri- : 
gantų, tuo pačiu ciltu dzū- :. 
kai veda karvutes, ir veža : 
sunkius bekonus—ir dar tas .; 
ciltas nesugriuvo! Sakoma, ... 
kad čia tai jau bus cikri .. 
stebuklai!

Dzūkelis.

Susivienijo Rumunų Liberalai 
Kovai prieš Fašizmą

Viena. — Susivienijo Ru
munijos liberalai, vado vau- ’’ 
jami Dinų Bratianu, buvu
sio ministerio pirmininko 
G. Tatarescu ir kt., kovai 
prieš fašistinę O. Gogos 
diktatūrą Rumunijoj. i

Klausimai ir Atsakymai

Niagara vandenpuolis vasaros metu

Šis klausimas turėtų būti iškeltas Wa- 
shingtono konvencijoje. Joje, be abejo
nės, 4d u s ir lietuvių delegatų—tiesa, gal 
tik vienas kitas, bet bus. Jų pareiga kelti

Aš noriu pasiųsti į Lie
tuvą 50 litų, tai kiek reikia 
pasiųsti dolerių ? Antra, 
kiek jums pinigų pasiųsti į 
“Laisvę”,, kad jūs galėtumėt 
tuos pinigus pasiųsti į Lie
tuvą?

J. M. Lukauskas.
Atsakymas:

Lietuvos litas dabar yra 
vertas 16 centų ir 93 šim
tinės dalys ($0.16.93), tai už 
dolerį išeina apie 6 litai. 
Kad pasidarytų 50 litų, tai 
reikia pasiųsti tarpe $8 ir

“Laisvė” nebeužsiima pi
nigų siuntimu į .kitas šalis 
ir todėl negalime jums pa-

balsą už visišką mainierių unijos sude- 
mokratizavimą. Visos biurokratizmo lie
kanos turėtų būti gražiai išvalytos. Kon-. 
vencija turi galios tatai padaryti.

tarnauti. Į Lietuvą pinigus ;; 
nesunku pasiųsti pas jumis l 
pat ant vietos. Nueikite į,..: 
paštą, paprašykite kortelės > 
pinigų siuntimui į Lietuvą, 
surašykite, kam siunčiate, 
kiek siunčiate, ir ten pat su-.., 
mokėsite paštui amerikoniš- 
kais pinigais tiek, kad pa- :, 
sidarytų 50 litų, ir dadėsite, 
kiek reiks už persiuntimą. 
Raštu yra pigu ir saugu •• 
siųsti.

Japonai Turi Nustot Karia- 
vę, tik Tada Chinai Kalbės 

Apie Taiką
Hankow, saus. 18.—Japo- * 

nija turi sustabdyt bet ko
kius karo veiksmus prieš ; 
Chiniją, jeigu nori, kad Chi
nijos valdžia pradėtų taikos ; 
derybas su Japonija,—kaip : 
pareiškia Chinijos vyriau-, j 
sybė.
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FAŠISTINIAI ĮSTATYMAI NUKREIPTI 
PRIEŠ DARBININKUS

Fašistai, gindami dvari
ninkų ir buožių reikalus, 
ypatingai paskutiniu laiku 
įveda įvairius prieš darbi
ninkus nukreiptus įstaty
mus. Aš noriu sustoti ties 
žemės ūkio darbininkais. 
Dvarininkų ir buožių dar
bininkai visuomet žiauriai 
kamuojami, bet dabar prie 
lietuviškosios fašistinės val
džios tas kamavimas ypač 
pažiaurėjo.

Pagal tų darbo biržų tai
sykles, kol visi dvarininkai 
ir buožės nenusisamdė, ne
išleidžiama į Latviją, drau
džiama kilnotis į miestus 
bei kitus apskričius, kur 
pats darbininkas nori, bet 
fašistai pagal savo reikalą 
kilnos. Darbininkai visai 
suvaržomi ir priklauso nuo 
dvarininkų ir buožių.

Ant kiek darbininkai so
lidarizuojąs ir laikosi vie

nybės, ant tiek fašistai bi
josi tai įgyvendinti, nors pa
skutiniu laiku jau bando 
įgyvendinti. Todėl ir mes 
darbininkai turim sukrusti 
nežiūrint ar mes esam už
siregistravę ar ne į tas dar
bo biržas. Mes privalom or
ganizuotis ir kovoti prieš 
tuos atestacinius įstatymus, 
už laisvą darbo pasirinki
mą, prieš suvaržymus vyk
ti į Latviją ir kitur, prieš 
katorgą, švelniai pavadintą 
“darbo” stovyklą.

Lapas.
(“Tiesa”)

kretorius Harlem Defense Ko; 
miteto. ‘

Šį mitingą rengia nesenai 
susiorganizavęs Scottsboro De
fense Komitetas Clevelande, 
Ohio. Svarbu visiems dalyvau
ti šiame mitinge.

J. A. V.

Bridgeport, Conn.

Darbininkams bei darbi-
ninkėms jie pažada mokėti 
už metus porą šimtų litų, 
bet jei per metus darbinin
kas nori gauti vieną kitą 
litą, paprastai negauna— 
paaiškina: “neturiu”. O me-' 
tus atitarnavus dažnai pa
sitaiko, kad reikia po tre
jus metus vaikščioti ir vis 
tiek algos negalima išgauti, 
kol galų gale pasako: “pri- 
siteisk—gausi” arba išra
dus kokias nors priekabes 
visai nemoka. Per metus 
darbininkas maitinamas ma- 
šinuotu pienu, užtrininėmis, 
bulvinėmis ir t. t. Drabužiai 
duodami dėvėti tie, kur 
jiems patiems atlieka. Dar
bą gi, kurį pirmiau dirbda
vo 3-4 bernai, 3-4 mergos, 
dabar jie verčia atlikti 1-2 
bernus, 1-2 mergas, iš ryto 
versdami anksčiau kelti, va
karą vėliau gulti. O kur 
įvairūs užsipuldinėjimai, su
mušimai, pašiepimai ir t.t. 
D a r b y m e čiui pasibaigus 
dvarininkai ir buožės pada- i 
ro tokį rėžimą, kad darbi- į 
ninkus išvyti ir tuo pasitei-1 
sina dėl neišmokė j imo jiems 
uždarbio. Tokiems čiulpi
kams į pagelbą dar ateina 
fašistų valdžia su savo prieš 
kelis metus įvestomis, su- 
š v e 1 n i n t ai vadinamomis 
“darbo”, bet iš tikrųjų ates
tacijos knygutėmis. Pagal 
tas knygutes samdytojas 
darbininką gali išleisti išei
ti tik kas trečią sekmadienį

Draugai Amerikiečiai, Paremkite Mūsų 
Laikraštį “Liaudies Balsą” _ _  o- - - - - - - - - - - - - - - -

Jau penki metai, kaip mes 
Kanados lietuviai leidžiame 
savo laikraštį ‘‘Liaudies Bal
są.” Su Jūsų, Draugai Ame
rikiečiai, parama ir dideliu 
kanadiečių pasiaukavimu mes 
pajėgėme išauginti iš mažo 
silpnai techniškai paruošto 
mėnesinio laikraštuko į dide
lį, gražų ir turiningais raštais 
užpildytą savaitraštį. Be 
kasmetinės stambios ekono
minės paramos laikraštis ne
būtų galėjęs tvirtėti. Tos pa
ramos sukėlimu daugiausia 
rūpinosi ALDLD nariai ir mes 
žinome, kaip daug ir sunkiai 
tenka aukautis Kanados lietu
viams darbininkams dėl laik
raščio palaikymo ir tvirtinimo. 
Prie laikraščio dirbanti drau
gai dirbo už pusbadį pragy
venimą. Laikraščio rėmėjai, 
tai tie darbo žmonės, kurių 
didelė dalis ant prekinių trau
kinių pusbadžiai gyvendami, 
kur nors gavę kokį nors dar
belį, iš paskutiniųjų rėmė sa
vo laikraštį, su doleriais ir de
šimtimis, kartais nekreipdami 
domės ir į tai, kad juos rytoj 
badas laukė.

“Liaudies Balso” atlikti dar
bai dėl Kanados darbininkų 
klasės judėjimo nereikia nė 
aiškinti. Ačiū mūsų laikraš
čiui Kanados lietuviai, nors 
neskaitlinga tauta, bet dau- 
gelyj darbininkiško veikimo

Clevelando Kronika
Iš Atsibuvusio Lyros Choro 

Koncerto
Sausio 16 d. Lyros Choras 

turėjo surengęs koncertą, ku
ris gerai pasisekė. Pradedant 
programą, choras sudainavo 
“Tarptautinę” ir dar kitas dai
neles; užbaigiant programą 
taip pat didelę dalį išpildė 
dainelėmis, kurias choras labai 
gražiai sudainavo. Lyros Cho
ras turėjo pasikvietęs daininin
kę Birutę Ramoškaitę iš Hart
ford, Conn. B. Ramoškaitė tur 
būt tik pirmą sykį Clevelande 
koncerte dalyvavo; jai pasiro
džius ant estrados, publika per 
kelius sykius ją iššaukė dai
nuoti.

B. Ramoškaitė viena iš jau
nųjų menininkių, kuri gerai 
išlavintu ir aukštu balsu so
prano dainuoja. Birutės Ra
moškaitės dainelės Clevelando 
publikai patiko.

Lyros (Choras labai gerai 
padarė, pakviesdamas tokią 
dainininkę, kaip M. Ramoškai
tė. Prie progos, choras reng
damas koncertą, turėtų vėl ją 
pasikviesti, nes Clevelando pu
blika myli ją.

Dainavo Vyrų Kvartetas, 
kuris taip pat gražiai sudaina-

Sausio 15 d. čia įvyko vieti
nio Am. Lietuvių Kongreso 
Komiteto suruoštas bankietas.

Atsilankiusieji skaniai ‘pa
valgė ir prie geros muzikos 
smagiai pasišoko. Bet, juk tai 
dar neviskas, kad pavalgyta 
ir pasilinksminta. Mums čia 
svarbu žymėti, kad tuomi mū
sų pasilinksminimu padaryta 
ir naudos: sušelpta mūsų ko
votojai, kurie kovoja už Lietu
vos liaudies pasiliuosavimą iš 
po fašistinio jungo.

Bankiete matėsi svečių ir iš 
artimesnių kolonijų: New Ha- 
veno, Stamfordo ir kitų vietų. 
Gerai, kad mūsų artimesnių 

i kolonijų draugai mus paremia 
savo atlankymais.

Ant rytojaus, tai yra sausio 
16 d., tas pats Am. Liet. Kon
greso Komitetas turėjo apylin
kės organizacijų atstovų kon
ferenciją, kuri įvyko Lietuvių 
Svetainėje.

Konferenciją atidarė komi
teto pirm. d. Arisonas, pasvei
kindamas visus pribuvusius de
legatus ir svečius.

Konferencijos pirmininku 
tapo išrinktas d. J. Mockaitis.

Delegatai pribuvo konferen- 
cijon su daug gerų sumanymų 
ir minčių, kas pridavė konfe
rencijai daug gyvumo ir ener-

gijds. Konferencijoje " dalyva
vo žymus darbuotojas už Lie
tuvos demokratiją d. J. Bui
vydas iš Brooklyn©, N. Y. 
Draugas J. Buivydas davė 
konferencijai daug reikalingų 
informacijų ir nurodymų, kaip 
turėtų būt veikiama kovojant 
už atsteigimą Lietuvoje demo- 
kratinią liaudžiai teisių. Jis 
patarė įkurt Conn, valstijoje 
Am. Liet. Kongreso apskritį, 
kad sėkmingiau galima būt 
vesti priešfašistinį darbą.

Drg. Buivydas paaiškino, 
jog Lietuvos kalėjimai užpil
dyti kovotojais už Lietuvos 
liaudį. Iš kalėjimų paliuosuo- 
jami tik tokie, kurie rodo pa
lankumo fašizmui, arba yra 
draugai hitlerizmo.

Drg. Buivydas sakė, kad pe
reitą metą Mass, valstijoj pa
našus kaip mūsų draugijų ko
mitetas turėjo parengęs pikni
ką ir tuomi sukėlė kovai prieš 
fašizmą net $200.00. Manau, 
jog ir mes galėtume taip pa
daryti, jeigu tik pasistengtu
me.

Konferencijos dalyviai, pa- 
diskusavę draugo Buivydo nu
rodymus, čia pat sutverę Ap
skritį, ir nutarė ateinantį va
saros sezoną surengti milžiniš
ką pikniką.

Lai gyvuoja tas didelės pa
žangos darbas I

M. Arison.

Pasaka apie Valdžios “Lo
kautą prieš Kapitalą”

Philadelphia, Pa. — Ban
kininkas T. W. Lamont, 
Morgano partneris, čia pa
sakojo, būk kapitalas neve
dąs “sėdėjimo streiko” prieš 
Roosevelto valdžią, bet, gir-

di, jinai paskelbus kapita
lui “lokautą”. Naujoji Da
lyba palaikanti darbo unijų 
pusę ir būk “perdaug” ap- 
taksuojanti kapitalą.

Puslapis Trečias

Vatikanas. — Japonų ka
talikų vadas admirolas Sh. 
Yamamota prašo popiežių, 
kad pasiųstų savo atstovą j 
Manchukuo. ‘ ‘

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAM PA U AVE. DETROIT, MICH.

........ —............ ... "
REIKALINGAS KIEKVIENAM

Darbininkų Kalendorius
1938 METAMS

t Kaina tik 25c
• ■

Darbininkų Kalendoriuje telpa daug svarbių raštų iš 
mokslo srities, politikos, istorijos, poezijos kūrinių ir tt. 

Kalendorius iliustruotas paveikslais.

DARBININKŲ KALENDORIUS TURI 160 PUSLAPIŲ

N a u j a K n y g u t ė 

“Katalikai Prieš Fašistus” 
PARAŠE DeDELe

Kaina 5 centai•
Knygutė patraukianti skaityti. Telpa trumpi straipsniai, 
kur parodoma, kaip pasaulio katalikai atsineša linkui 

fašizmo. Prie to, knygutė iliustruota paveikslais.
Ją turi įsigyti kiekvienas ir atydžiai perskaityti.•

UŽSAKYMUS SIŲSKITE TUOJAUS!

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

ir tik į bažnyčią. Be to, žy
mėti ar gerai davėsi iščiul
piamas, priešingai gali pa
žymėti, kad blogas darbinin
kas ir gali pavasarį nebe
gauti darbo. O, kad darbi
ninkai mieliau imtų tas kny
gutes, fašistai visaip aiški
na jų naudą. “Girdi, imkite 
knygutes—nebrangios, tik 
po vieną litą, o pagal ją algą 
greičiau prisiteisite.”

Be to, fašistai buvo pri
ėmę įstatymą, pagal kurį 
bernas neturėjo teisės dau
giau reikalauti, kaip 200 li- 

4j?ų, merga—150 lt. ir tt., už
mokesčio metams. Bet dar
bininkai reikalayo didesnių 
algų negu nustatyta, ėjo į 
įvairius darbininkiškus su
sirinkimus ir, nors dar ma
žai organizuoti arba neor
ganizuoti, bet vis tik kovo
jo ir kovoja dėl užmokesčio 
padidinimo arba pas tuos 
didžiuosius čiulpikus visai 
nestovi. Fašistai, stovėdami 
šitų čiulpikų sargyboj, da
bar įveda prie visų valsčių 
darbo biržas. Į tas biržas 
bus verčiami registruotis 
visi žemės ūkio darbininkai, 
iš kur juos galės nusipirkti 
koks norės čiulpikas, sulig 
atestacijos knygučių tai
syklių. O jei kuris neparsi- 
duos, tai bus žiūrima, kad 
ponams priešingas. O kad 
ponams — tai ir visai san
tvarkai. Tai tiems fašistai 
pastatė katorgos stovyklą

sričių stovi pavyzdžiu kitoms 
tautoms. Palyginus su kitų 
tautų darbininkų organizuo
tumu, Kanados lietuviai suda
ro didžiausią proporciją or
ganizuotų darbininkų į progre- 
sves organizacijas, kaipo at
skira tauta. Bet turint min
tyj tai, kad Kanadoj gyvena 
nedidelis skaičius lietuvių, tai 
neišvengiamai dar prisieina 
kreiptis į Jus, Broliai Ame
rikiečiai lietuviai, p r a š a nt 
paramos dėl mūsų laikraščio.

šiomis dienomis Jungtinėse 
Valstijose lankosi “L. B.” at
stovas d. M. Guoba. Ačiū 
ALDLD, jam suruoštas marš
rutas. Jūs, Draugai “Laisvės” 
ir “Vilnies” Skaitytojai, taipgi 
visi progresyviai lietuviai dar
bininkai, kada lankysis Jūsų 
kolonijoj “L. B.” atstovas, tai 
prašome per jį galimai pa
remti mūsų vienintelį laikraštį. 
Mes daugelis skaitome “Lais
vę” ir “Vilnį,” tai mes labai 
trokštame, kad jūs skaitytu
mėte mūsų “Liaudies Balsą.” 
Jo kaina metams $2.50. Adre
sas : “Liaudies Balsas,” P. O. 
Station C, Box 1013, Toronto 
3, Ont., Canada.

Draugai Amerikiečiai, iš
girskite savo jaunųjų brolių 
atsikreipimą ir duokite broliš
ką atsakymą galimai parem
dami mūsų laikraštį ar tap
dami “Liaudies Balso” skai
tytojais.

Draugiškai,
K. Kilikevičius,

ALDLD KVK Sekr.

Washington.—Pennsylva-
Kretingos apskr. Be to, jei nijos gubernatorius Earle
prie vieno ar kito neisi, ar kreipėsi į Rooseveltą, kad 
nuo jų išeisi, skaitys tingi-1 ištirtų monopolistus anglies 
niu, nebeduos darbo ir tt. brangininkus.

vo.
Merginų sekstetas šį sykį 

pasirodė gerai. Sudainavo ke
lias daineles, kurios labai ge
rai merginoms nusisekė sudai
nuoti. Kvartetą ir sekstetą su- 
mokino Lyros Choro mokyto
jas L Paltanavičius.

Lyros Chorui trūksta solistų 
ir duetų. Chorui ir daininin
kams akompanavo pianistė 
Jeanette Jankauskaitė.

Programoj dalyvavo Mando
linų Grupė po vadovyste jau
nuolio Susniuko, kuris gerai 
atliko savo dalį. Kitas iš pa
čių jaunuolių buvo Samolis, 
kuris su gitara gražiai pas
kambino. Dar vienas jaunuolis 
gražiai grajino akordioną, kas 
publikai labai patiko.

Drg. Simanauskienė, garsin
dama parengimus prašė, kad 
jaunuoliai stotų prie Lyros 
Choro. Ji sakė: “aš mylėčiau, 
kad ir mano sūnus čia būtų 
prie Lyros Choro.” Ir susigrau
dinusi, pasitraukė nuo estra
dos. Clevelando lietuviai gerai 
žino draugus Simanauskus ir 
pamena kaip jų mylimas sū
nus mirė keletas metų atgal.

Publikos ant šio koncerto 
buvo pilna svetainė. Pelno 
turėtų būt ne mažai. : • •»

Scottsboro .Jaunuolių 
Mitingas

Sausio 21 dieną įvyksta mi
tingas Scottsboro jaunuolių 
gynimui. Mitingas bus St. 
John’s A. M. E. Church, 2265 
E. 40 ir Central avė., 7 :30 v. 
vakare.

Šiame mitinge bus du 
Scottsboro jaunuoliai — Roy 
Wright ir Alen Montgomery.

Kalbėtojum šiame mitinge 
bus advokatas R. B. Moor, se

Jr. . . . ---- :-----------
V
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Rengia Amer. Liet. Darb. Literatūros Drg. 2-ras Apskritys

Įvyks Sekmadienį

Sausio 23 January
19 3 8

PO VAKARIENEI ŠOKIAI 
Griežiant gerai orkestrai

Tą pačią dieną bus ALDLD 2-ro Apskr. Konferencija. Tai bus 
daug svečių iš kitų miestų. Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

L. Kavaliauskaite
Mezzo-Soprano * • •

Bus Lietuvių Salėje
180 New York Avenue Newark, N. J.

• • •

Vakarienė bus duodama 6:30 vai. vakare
PO VAKARIENEI BUS ŠOKIAI

Vien tik šokiam įžanga 25c. Vakarienei įžanga $1.00.

Pranas Pakalniškis
Tenoras

Programoj dalyvaus solistai, Lillian Kavaliauskaitė, Mezzo-Sopranas ir Pranas Pakalniškis, 
Tenoras. Abu iš Brooklyno. Jiems akompanuos Albina Depsiutė irgi brooklynietė. Taipgi bus 
ir vietinių talentų, tad iš anksto įsigykite tikietus, naudokitės gera vakariene, išgirskite pui
kią programą ir linksmai pasišokite. Kviečia RENGĖJAI.

i
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Puslapis Ketvirtas
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LAISVI Ketvirtačl, Sausio 20, 1938

PETRELIS-KUPRELIS
SENAS VINCAS

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Qy veninio
(Tąsa)

. “Žmogus ant šios ašarų pakalnės yra 
tik svečias... Amžina jo linksmybė dan
gaus karalystėje. Juk šventam rašte yra 
pasakyta: ‘Kupranugariui bus lengviau 
išlysti per adatos ausį, negu turčiui įeiti 
į dangaus karalystę.’ Todėl, gerbiamoji, 
rengdamiesi į amžinastį, palikime visus 
savo turtus bažnyčiai ir būkime pasiren
gę stoti prieš dievo teismą tyri, kaip an
gelai, nekalti kaip gėlės.”

“Jeigu man bažnyčia duotų kokį dar
bą ir visą užlaikymą, atiduočiau jai visą 
savo gyvenimo procią, kad tik dievas iš
klausytų bažnyčios balso ir nubaustų tą 
nedorėlį.”

“O ar daug turi susitaupius, dievui at
sidavus moteriške?”

“Virš dvidešimts tūkstančių dolerių.”
, “Ir visus paaukautum bažnyčiai su in
tencija, kad dievas nubaustų tą latrą?” 

Moteriškė užtikrinančiai linktelėjo gal
vą, o kunigas net išsižiojo. Paskui jis 
dėbtelėjo į jos veidą tokiu žvilgsniu, tar
tum jo vaidentuvėj kariautų dvi mintys 
ir nesutartų rankos. Viena su džiaugsmu 
griebtų pinigus, o antra šlykštėtųsi pa
liesti tą moteriškę. Susibrukęs pinigus 
į kišenių, kunigas peržegnojo 
moteriškę ir paklausė:

“O ar visus tuos pinigus jūs 
savimi?”
»“Ne. Bet jeigu bus reikalas, 

savaičių galiu juos pristatyti.”
Kunigas perėjo porą kartų išilgai kam

barį labai susijaudinęs. Stabtelėjo ties 
langu, jo veidas staiga nušvito ir atsi
grįžęs paklausė:

“O ar jūs nenorėtumėt įsišventinti į 
myniškas?”

“Į minyškas!” pašokus riktelėjo Miss 
Ross ir vos tik susilaikė neužsikorus ku
nigui ant kaklo. Po tam dar pridėjo: 
“Ne tik visus pinigus, bet ir kūną, ir dū
šią atiduočiau bažnyčiai!”

“Gerai,” tarė kunigas. “Duokite tuos 
pinigus, kiek su savim turite, o kaip at
nešite kitus ir atiduosite dievui ant gar
bės, kunigai jus perkrikštys, įšventins į 
minyškas ir jūs gausite užsiėmimą vie
noje siratukų prieglaudoje.”

Rossiūtė patiesė kelioliką daugskai- 
čių banknotų ant stalo. Kunigas peržeg
nojo ją ir pinigus ir davęs kryžių pabu
čiuoti, išleido pro duris.

kryžium

turite su

uz poros

y.

Miss A. Ross priėjo išpažinties iš viso 
savo gyvenimo. Pasisakė kunigui savo 
purviną praeitį. Bet ar ji suskaitė, kiek 
jaunų merginų padarė tokiomis, kokia ji 
pati yra? Ar ji atsiminė, kiek gražių žie
dų nuskynė ir metė po girtų ištvirkėlių 
kojomis? Ar ji suskaitė, kiek jaunų mer
gaičių, apsikrėtusių jos įstaigoj ligomis, 

, ji išmetė į gatvę, o kartu ir į pražūtį?
Ar ji galėjo atsiminti, kiek jaunų vaiki
nų ištvirkino ir kitas nuodėmes papildė? 
Ji nei tiek plaukų ant savo galvos netu
rėjo, kiek jos sieloje knibždėjo sodomiš- 
kų nuodėmių ir neatlyginamų skriaudų.

Tačiau kuųigai už tūkstančius tą viską 
jai dovanojo, atleido jai visas nuodėmes 
ir į jos burną įdėjo sakramentą! Už do
lerį ji pardavė savo jaunystę, sielą, jaus
mus, širdį ir kūną ištvirkėliams. Ji vis
ką pardavė, ką tik turėjo, o sau pasiliko 
tik skūra aptemptus kaulus, išsekusias 
gyslas, kiek dar kraujo ir šiokią-tokią 
gyvybę.

O dabar už tuos pačius dolerius ji nu
sipirko nuo kunigų Jėzaus kūną ir krau
ją, šventą krikštą ir minyškos šventeny- • 
bę. Tas patempionas tapo pakrikštytas 
seseria Agota ir įšventintas į minyškas!

Jeigu ji nebūtų turėjus tų tokiu gė
dingu amatu uždirbtų tūkstančių, argi 
ji ir pas tuos pačius kunigus būtų gavus 
tas visas šventenybes, tuos visus sakra
mentus? Ne. Ji kaip buvo prostitutė, to
kia būtų ir mirus. O tie patys kunigai 
tik tiek už jos vėlę būtų pasimeldę: 
“Koks gyvenimas, tokia ir mirtis.”

Argi ne teisingai anas eilėraštis yra 
pasakęs:

“Kaip bažnyčioj, taip prie baro, 
Doleris tik biznį varo.

Jei dolerio neturėsi,
Nei prie baro nestovėsi, 
Nei bažnyčioj nesėdėsi.”

Taigi šita moteriškė, apvilkta minyš-
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kos rūbais, nuskusta galva ir ilgu ra- 
žančium ant kaklo, susitikus Petrelį prie
glaudoj, norėjo jį pulti ir išnarstyti jo 
sąnarius ant vietos. Bet jai dingtelėjo į 
galvą mintis, kad tai dievas bus išklau
sęs jos prašymo ir priėmęs jos tokią di
delę auką, atidavė nelaimingą Petrelį į 
jos pačios rankas, kad atsiteisti su juo už 
jos nuoskriaudą.

Sesers Agotos pareiga buvo prižiūrėti 
tvarką, kaip tai: kad kalbant poterius 
prieš valgį ar po valgio visi siratukai nu
lenktų savo galvas; kad kalbant rytme
tines ir vakarines maldas, visų balsai būt 
girdimi; kad valgant visi tvarkiai valgy
tų ir varpiniui laikrodžiui išmušus de
šimts kartų, visi būtų lovose, o rytą iš
mušus šešis kartus, kad visi būtų apsi
rengę ir stovėtų prie savo lovelės kojų- 
galio.

Už neišpildymo tu taisyklių prasižen
gimus sesuo Agota galėjo bausti prasi
kaltėlį tokia bausme, kokios ji tik pano
rėjo. Tik, žinoma, ...a/ii vietos užmušti 
prasikaltėlį buvo draudžiama. Bet jeigu 
įvykdavo “klaida” ir nuo persmarkaus 
“sesutės” ar ųžveizdos smūgio prasikal
tėlio dūšelė apleisdavo kūną, tai vistiek, 
kaip ramybės prieglaudoj, taip ir paka- 
jaus danguje, toks įvykis nesudrumsda
vo.

Už mirusio dūšelę tapdavo atlaikytos 
mišios šventos, pasimelsta, pagiedota, o 
kūnelis nuvežta ant ten pat esančių prie
glaudos kapų, pašventinta duobė ir gra
belis ir palaidota.

Bausmių Statutas
1. Užmetinkamą pasielgimą prie valgio 

leistina suspenduoti vieną, du arba ir vi
sus tris valgius dienoje.

2. Už neįėjimą su siela ir kūnu į mal
dos šventenybę, už paniekinimą maldos 
ar netinkamą maldos metu pasielgimą, 
prasikaltėlis plikais keliais privalo išklū
poti perdėtinės paskirtą laiką ant smul
kiai sudaužytų akmenų ir nepasijudinęs.

3. Už bile prasikaltimą prasikaltėlis 
turi pasilenkti taip, kad jo rankų pirštai 
pasiektų žemę, o prižiūrėtoja, arba ji 
pati, ar padavus bambuko lazdelę kitam 
berniukui, turi teisę kirsti vieną bambu
ko kirtį per jo sėdynę. Bet jeigu prasi
kaltėlis kirčio metu kilstels ir atitrauks 
pirštus nuo žemės, leistina kirčius pakar
toti iki disciplina nebus išpildyta.

4. Už bandymą pabėgti prasikaltėlis 
tampa uždarytas į rūsį ir ten laikomas 
nuo šešių iki astuonių’parų. Jis gauna 
tik vieną svarą duonos į dvidešimts ke
turias valandas ir po penkis bambukus 
į sėdynę.

Šitie įstatymai buvo ranka išdrukuoti, 
įdėti po stiklu į rėmus ir pakabinti ant 
sienos miegamam siratukų kambaryj. 
Kiekvieną rytą siratukai eidami rikiuotėj 
turėdavo sustoti ties toblyčia ir garsiai 
juos perskaityti.

Didelis Debesys, Bet Lietaus Nei Lašo
Kaip visas valdžios nekontroliuojamas 

prieglaudas, taip ir šitą karts nuo karto 
atlankydavo valdžios inspekcija, kurios 
pereiga buvo raportuoti valstijos vyriau
sybei, kaip ten užlaikomi siratukai, ko
kia tvarka, kaip apsieinama su siratu- 
kais, ar prisilaikoma švaros, ir ar nėra 
kokių pasiskundimų iš siratukų pusės.

Vieną kartą tokiai inspekcijai atsilan
kius į šią prieglaudą ir einant per mie
gamąjį kambarį, vieno inspekcijos nario 
akys užkliuvo už ant sienos kabančio 
bausmių kodekso. Perskaitęs ' bausmes, 
nusikabino nuo sienos, atsisuko į prie
glaudos vyriausią galvą; tėvą Benediktą, 
pridėjo pirštą prie “bambuko lUždele” žo
džių ir bė jokio mandagumo paklausė:

“Kas TAU išdavė tokią galę bausti vai
kus bambuko lazda ar bent kokiu mu
šimu?”

Tėyas Benediktas, išgirdęs žodį “tau,” 
net knystelėjo. Jam atrodė, kad toks žo
dis, tiesiai jam į veidą adresuotas, nei 
kiek ne mažiau įžeidė jo švente
nybę, ar lygiai tiek, jei kas purvina maz
gote būtų sušėręs jam per valgomąją. 
Inspektorius, nesulaukdamas atsakymo, 
vėl trenkė:

...(Bus daugiau)

Svarbios Prakalbos
Ateinantį nedėldienį, sausio 

23 d., Lietuvių Komunistų 
Frakcija rengia dideles pra
kalbas, kurios atsibus Lietuvių 
Tautiškoj Salėj, 928 E Moya- 
mensing Avė., 3-čią vai. po 
pietų.

Kalbės d. A. Bimba, “Lais
vės” redaktorius ir iš Kanados 
svečias d. Guoba, ir bus įvai
rios geros programos, šiemet 
prakalbų nebuvo rengiama, o 
šiuo momentu, kas liečia pa
saulinę situaciją, bus labai 
svarbios prakalbos. Mūsų or
ganizacijų nariai turi dėti pa
stangas per šią savaitę sumo
bilizuoti mases į prakalbas. 
Drg. A. Bimba nušvies pasauli
nę padėtį ir pasireiškusį šios 
šalies križį, kuris palietė netik 
darbininkų klasę, bet ir smul
kius biznierius.

Lenino Mirties Paminėjimas
Šiemet Lenino mirties pami

nėjimas atsibus miesto milži
niškoj salėj —' Convention 
Hall, 34-tos ir Spruce gatv. 
Dėlei šios salės ėjo geroka ko
va. Miesto reakcionieriai, troc- 
kistai ir bendrai visokio plau
ko darbininkų judėjimo prie
šai, siuntė delegacijas, protes
tus, laiškus, kad nepavelintų 
svetainės komunistams pami
nėti Lenino mirties masinį mi
tingą. Svetainės dalykas atsi
dūrė teisme, ir teisėjas pats le
galizavo svetainę. Darbininkų 
organizacijos, profesionalai ir 
unijos, priešakyje su komunis
tų pastangom, iškovojo tą gar
singa salę, kurioj sutelpa 20,- 
000 žmonių. Dabar mūsų or
ganizacijoms, unijoms ir visam 
mūsų komunistiniam judėji
mui lieka mil^įniškas darbas 
sumobilizuoti 20,000 masinę 
minia ir įrodyti visiems prie
šams, kad mes gerbiam Leniną 
už jo milžinišką darbą, kuris 
paliuosavo šeštą dalį pasaulio 
iš kapitalistinio vergurtio. Jei 
“Laisvės” skaitytojai, mūsų 
organizacijų nariai ir simpati- 
kai komunistinio judėjimo ne
sudarys 1000 lietuvių ant Le
nino mirties, paminėjimo, tai 
jie bus “slekeriai.” Pasaulyj 
momentas svarbus, o Lenino 
mirties apvaikščiojimas turi 
daug politinės reikšmės. Įžan
ga bus: 25c, 50c ir $1.00.

da, Bekešienė B. Cherny, Bal
takis, B. Duoba, Buliene, Mrs. 
Stanley ir Martin; po 25c: J. 
Bonikaitienė, P. Vaivodienė, 
C. Šimaitis, T. Bingeliūtė, J. 
Bulis, Pulton, P. Yurštas, P. 
Malinauskas, Burokas, Rudu
kas, Baltakiene J. Sanvaitis, 
J. Ivonaitis, Barzdaitienė, J.

Vilimaitis ir Siurvila; J. Dau- 
kas 40c; Ivonaitiene 40c; A. 
Duobienė 30c; J. Shopis 20c. 
Viso su smulkiais—$17.81.

Buvo kalbama, kad kas liks 
nuo padengimo lėšų, tai bus 
perduota “Liaudies Balsui.” 
Ar liko kiek — nepatyriau.

M. Duseika.

to-
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Zeikienė, B. Yurkonis ir Ba- 
gužinskienė; po 25c: A. Seu- 
raz.a, J. Shemberis, Margelis, 
Motakin, Kirvelienė, J. Kirve
lis, J. Zdandrytis, Blažienė, 
Grabauskas, A. Yurevičius, B. 
Kamienas, M. žloba; smulkių 
aukų sudėta $1.10. Buvo dar 
dvi pavardės parašyta, bet kad 
nepažymėta kiek aukavo, 
dėl aš praleidžiu.

Taip pat likos pranešta 
blikai, kad sausio 20 dieną 
rengiamos prakalbos d.
Guobai ir prašyti, kad atsilan
kytų ir kitus darbininkus pa
kviestų atsilankyti.

Taip vakaras linksmai ir 
greitai prabėgo, kad jau laik
rodis antrą valandą rodė; tuo
met mintis pradėjo lyst į gal
vą, kaip pasiekti savo lindy
nę. Kaip mudu su savo drau
ge jau ne taip labai smarkūs 
į eiseną, b da atokiai gyve
nam nuo miesto, — tas ir 
kvaršino galvas. Bet ant lai
mės, F. Gudeliauskas, moky
tojas aukštojoj mokykloj mūsų 
mieste, atvažiavo su mašina 
savo tėvučių parsivešti, tad ir 
mumis parvežė, užvaduojant 
jau truputį sustingusias kojas. 
Už tokį mandagumą Gude- 
liauskų, reikia tart nuoširdų 
ačiū!

Taip skubiai prabėgo vaka
ras, bet su tuom galim di
džiuotis, kad paliko nors ma
žą žymią ir tarptautiniam 
darbininkų judėjime.

Garbė minersvilliečiams, 
kad savo klasinius uždavinius 
tinkamai įvertina!

J. Ramanauskas.

IŠ LIETUVOS SUGRĮŽO ARTISTAS FRANAS STANKŪNAS
JAM RUOŠIAMA v

Koncertas ir Šokiai
Sekmadienį, Sausio 23 January, 1938

F. Stankūnas, Bass-Baritonas

Piliečių Kliubo Svetainėj 
280 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia Programos 4 Vai. 

Po Pietų 
Šokiai 7 valandą vakare

Programa bus išpildyta vien 
tik Lietuvių kalboj

FRANAS STANKŪNAS, 
Bass-Baritonas

STASYS KAžEMeKAS, 
Tenoras

VIOLETA TAMKIUTĖ, 
Mezzo-Sopranas

Akompanist as 
VASILI J PETROVAS

Koncertui 75c; šokiams 35c.

Koncertas prasidės punktua
liai, nevėluokite.

Šis koncertas bus kaip ir inteikimas naujiems metams do
vanų—muzikos perlų. Mūsų artistas Franas Stankūnas, per 
suvirs dvidešimt metų muzikos juroj įrėši, jo nepalaužiamos 
sielos laivas išplaukė į skaistesnį, saulėtą rytojų; jis sugrįžo 
iš savo gimtinės kupinas naujų minčių ir parsivežė naujų dai
nų, kurias turėsit progos girdėti. Jo galingo balso įtakoj klau
sytojas jausis ir alsuos jauna Lietuva. Artistas F. Stankūnas 
sėkmingai koncertavo Kauno Valstybiniam Radiofone taipgi 
dainavo Kauno kalėjimo salėje, kaliniams. Apie įgytus įspū
džius Lietuvoj, apie meną, Lietuvos operą, jos dalyvius artis
tas Stankūnas žodžiu papasakos po koncertui.

I

ir

Minersville, Pa
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

BUS DIDELĖJE SALĖJE

Sausio 15 d. įvyko parengi
mas, užvardytas “vestuvės” 
LDS su APLA, Darbininkų 
Svetainėj.

Parengimas, galima sakyti, 
pavyko; publikos susirinko vi
dutiniai, ir net iš aplinkinių 
miestukų skaitlingai dalyvavo. 
Įžanga buvo veltui; muzika 
grajino visą vakarą, publika 
linksminosi ir šoko, kurie tik 
turėjo pašaukimą; išrodo, kad 
rengėjams turės likti pelno.

Artinantis prie užbaigos va
karo, nors trumpai prisiminta, 
kokią svarbą turi sausio 15 d. 
darbininkams; prisiminta, kad 
šiandien sukanka 19 metų, 
kaip tapo nužudyti 'geriausi 
vadai Vokietijos revoliucinių 
darbininkų - spartakiečių — 
Karolis. Liebkiiechtas ir Rožė 
Lukseinburg. Prisiminta, jog 
nužudymas revoliucijbs vadų 
išgelbėjo Vokietijos buržuazi
ją nuo revoliucijos, ir davė 
progą įsigalėti fašizmui, kuris 
šiandien žiauriausiai terorizuo
ja Vokietijos liaudį. Tad pa
gerbimui nužudytų darbinin
kų klasės vadų, jų vai’du tapo 
parinkta aukų Ispanijos liau- 
diečiams, kovojantiems prieš 
kruvinąjį fašizmą. Tai, rodos, 
bus tinkamiausia pagarba nu
žudytiems karžygiams!

Atikų sudėjo geros valios 
publika $7.60c. Aukavusių ne
mažiau 25c, paduodu vardus. 
Aukavo po $1: St. Pečiulis ir 
M. Merkevičius; po 5Qc: M.

Rochester, N. Y.
Kalbėjo dd. Bonclžinskaitė 

Guoba
Sausio 11 d. atsibuvo pra

kalbos, surengtos ALDLD 50 
kuopos. Kalbėjo d. J. Bondžin- 
skaitė ir d. Guoba iš Toronto, 
Kanados. Prakalbos susirinku
sius patenkino.

Buvo rinktos aukos padengi
mui lėšų. Surinkta $17.81. Au
kojo po $1: Sherelis ir Stanči
kas; po 50c: J. Vaitas, Gend- 
rėnas, J. Karanauskas, R. 
Braus, F. Kurkulis, J. Vaiva-

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

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

'Sekantis Didelis Parengimas 
Brooklyne Bus

' Knickerbocker Avenue, ir kampas Flushing Avenue, Brookyn, N. Y.

Salėje telpa apie 2,000 žmonių. Puikus steičius

BAZARAS BUS

11, 12 ir 13 
Vasario-February

Kiekvieną vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovanu!
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Pittsburgh© Jaunuoliai Prade

da Darbuotis

Sausio 9 d. buvo sušauktas 
susirinkimas. Dalyvavo gra
žus būrys jaunimo ir suau
gusių draugų. Daugiausiai 
buvo kalbėta apie dainas ir 
perstatymus. Pasirodžius, kad 
kol kas nėra galima sudaryti 
gero choro, tai nutarta suda
ryti kvartetus ir sekstetus iš 
jaunų vyrų ir merginų.

Be to, jaunuoliai pasiėmė 
mokytis scenišką veikalą, va
dovaujant draugėms Sliekie- 
nei ir Ormaniūtei; veikalas 
bus perstatytas kovo 27 d. 
Visi Pittsburgh o suaugusieji 
linki jaunuoliams daug ener
gijos jų darbuotėj.

Sausio 13 d. laikytas susi
rinkimas ALDLD 87 kuopos. 
Atsilankė gerokai draugų. Se
kretorius pranešė, kad jau 
gavome knygą “Kelias į Nau
ją Gyvenimą.“ Kurie dar ne
gavote tos taip svarbios kny
gos, tai atsilankykite į sekan
tį susirinkimą. Kitaip knygos 
nebus duodama, kaip tik su
sirinkime.

Paskirti trys draugai dar
buotis dėl ateinančios vasaros 
sezono: suradimui gero ūkio 
piknikams ir užkvietimui kitų 
progresyvių draugijų parengi
mui.

Pas mus, northsidiečius, yra 
daug gerų draugų, kurie ne
tingi padirbėti ir turi savo 
šeimynas išlavinę darbininkiš
koj dvasioj. Tik vienas blo
gas dalykas, tai kad tie senie
ji draugai nemeta savo ypa- 
tiškumų; tai blogiausias da
lykas, nes tai padaro . labai 
daug nuostolių mūsų veikimui.

Mano supratimu, kada mes, 
draugai, ateinam į susirinki
mus, turėtume užmiršti savo 
reikalus, o tik svarstyti drau
gijos reikalus. Po susirinkimo 
galima ypatiškai pasikalbė
ti tiems, kurie norite, o ne 
užgaudinėti tų draugų jaus
mus, kurie nieko neturi, kaip 
tik draugijos reikalus. Tada 
mūsų susirinkimai būtų daug 
smagesni. Rep.

NEW KENSINGTON, PA.

Svarbus Unijos Laimėjimas 
General Electric 

Darbininkams

Kompanijos bosai sumanė 
sulaužyti uniją. Sušaukė sau 
netinkamus darbininkus (ge
riausius unijistus veikėjus), 
kad atleisti juos iš darbo, sa
kydami, būk nėra biznio. 
Darbininkai, nematydami ki
tokio išėjimo, kaip eit į ko
vą su savo bosais, greičiau
siai sušaukė unijos susirinki
mą ir vienbalsiai nutarė, kad 
jeigu viena darbininkų gru
pė bus paleista, tai visi išei
na į streiką.

Kada unijos komitetas nu
nešė bosams tokį pareiškimą, 
tai bosai tik paraudo, kaip 
virti vėžiai, ir nieko negalėjo 
atsakyt. Vėliaus pranešė, 
kad duos dirbt visiem darbi
ninkam, tik sutrumpins darbo 
savaitę.

Tai gyvaas faktas, ką gali 
padaryti organizuoti darbi
ninkai. Rep.

Philadelphia, Pa.
į 

Dėlei Lietuvos Politinių Para
šų Rinkimo Blankų

Blankos likosi plačiai išva- 
žiotos, paskleistos, kad ko 
daugiausiai surinkti parašų. 
Atsiminkit visi, surinkę paša- 
šus — siųskit į “Laisvę,“ ne
laukdami nieko; arba ant se
kančių prakalbų priduokit sa
lėj. Blankos turi būt sugrąžin
tos iki 1 d. vasario. Nesivėluo- 
kit, nes kitaip jos nustos ver
tės. Atsiminkit, kad Lietuvos 
politiniai kaliniai kenčia dėl 
visuomenės reikalų, dėl tų pa
čių principų, už kuriuos mes 
visi vedame kovą .. .

tą. Tėmykit “Laisvėje“ pa
garsinimus. Dar seka teatra
lių veikalo perstatymas; o į 
pavasarį atsibus “Laisvės“ 
koncertas. A. J. S.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SHENANDOAH, PA.

Sausio 21 d., 7-tą vai. vak, bus lai
komas susirinkimas Moterų Apšvie- 
tos Kliubo, Naravų Name, 214 
Schuylkill Ave. Heights. Tad visos 
nares ateikit į susirinkimą ir atsi
veskite savo pažįstamus, kad prisira
šytu prie Kliubo. — Sekr. E. M.

(16-17)

PATERSON, N. J.
Kaip visuomet, taip ir šiemet Kom. 

Kartija rengia masinį susirinkimą. 
Paminėjimui Lenino mirties sukaktu
vių, įvyks sekmadienį, sausio 30 d., 
8 v. v., Carpenters Svet., 56 Van 
Hauten St., 8 vai. vak. Bus gerų kal
bėtojų, bus rodomas judis “The Se
cret.” — Kviečiame visus dalyvauti. 
—• J. Matačiunas. (16-17)

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, 21 d. sausio, Kom. 

Partija rengia Lenino mirties pami
nėjimo vakarą, Capitol Hall, 320 Ann 
St., 8 vai. vak. Bus muzikalė pro
grama. Dainuos Žydų Choras, kalbės 
Elizabeth Gurley Flynn. Kiekvieno 
darbininko pareiga dalyvauti to di
džiojo darbininkų klases vado mirties
paminėjime. įžanga 25c. — Kom. 

(16-17)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia šokius su 

užkandžiais šeštadienio vakare, 22 d. 
sausio, Darbininkiškų Draugijų Svet., 
774 Bank St. Pradžia 8 vai. vak. 
Gerbiami draugai ir draugės, visus 
kviečiam atsilankyti į šiuos šokius ir 
paremti ALDLD 28 kuopą. — Ren
gėjai. (16-18)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Komunistų Frakcija ren

gia labai svarbias prakalbas. Įvyks 
23 d. sausio, Liet. Taut. Salėje, 928 
E. Moyamensing Avė. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Kalbės dd. A. Bimba iš 
Brooklyn© ir M. Guoba iš Kanados. 
Koncertinę dalį programos atliks Ly
ros Choras, Merginų Grupė, šokikės 
H. Gardner ir Virginia Vaidžiu- 
lytė. Bus duetų ir solų, padainuos 
Olga Norvaišiūtė ir Nellie Statke- 
vičiutė. Rengėjai kviečia visus skait
lingai dalyvauti, nes bus geri kalbė
tojai ir įvairi koncertinė programa. 
Įžangos nebus. — Kom. (16-18)

HARTFORD, CONN.
Sausio 21 d., įvyks A. L. U. P. 

Kliubo svarbius susirinkimas. Malonė
kite visi atsilankyti, nes bus labai 
daug svarbių reikalų. Taipogi bus ra
portas iš praėjusio metinio baliaus 
ir Kliubo visų metų apyskaita. — J. 
A. P. (16-17)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia balių, sausio 22 

d., prasidės 8 vai. vak. Laisvės Cho
ro Svet., 57 Park St. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti. — Kom. (16-18)

BINGHAMTON, N. Y.
Kaip visuomet, taip ir šiemet Kom. 

Partija rengia masinį susirinkimą 
paminėjimui Lenino mirties sukaktu
ves. šis masinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, 21 d. sausio, Liet. Svet., 
315 Clinton St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bus muzikalė programa, trumpos 
prakalbėlės ir judami paveikslai. Tad 
dalyvaukite visi ir kvieskite savo 
draugus dalyvauti. Atsilankiusieji 
nesigailėsite. Įžanga visiem dykai. 
Kom.. Part. Vietinis Skyrius.

(16-17)

STAMFORD, CONN.
Sekmadienį, sausio 23 d. įvyks Le

nino mirties paminėjimo vakaras. 
Bus rodoma judami paveikslai, “The 
Youth of Maxim,” su amerįkoniškais 
titulais. Kalbės Peter V. Cacchione. 
Įvyks Horticultural Hall, Forest ir 
Grcyrock PI. Paveikslai bus rodomi 
7:30 v. v. Kviečiame visus dalyvauti.

(16-18)

WORCESTER, MASS.
Lenino paminėjimo vakaras įvyks 

23 d. sausio, 7:30 vai. A. O. H. Svet., 
Trumbul St. Kalbės Močiutė Bloor, 
ką tik sugrįžusi iš Sovietų Sąjungos 
ir bus rodoma krutanti paveikslai, 
vienaš iš Maskvos parodos, kitas “Is
panijos Širdis,” tai yra kova su fa
šistais, kur daug ir lietuvių padeda 
toj kovoj už Ispanijos žmonių demo
kratiją prieš fašizmą. — Kom. Par
tija kviečia visus dalyvauti.

(16-18)

HUDSON, MASS.
Hudsono Lietuvių Organizacijų 

Bendras Komitetas rengia prakalbas, 
Lietuvos demokratijai ginti. Įvyks 
šeštadienį, 19 d. vasario. Pradžia 7 
vai. vak. H. L. Piliečių Kliubo Svet. 
Kalbės “Laisvės” ‘redaktorius A. 
Bimba. Po prakalbų bus šokiai prie 
Trijų žvaigždžių Radio Orkestros. 
Viskas bus veltui. (16-17)

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

) VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

13 senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) I

Laisniuotas Graborius Į
NOTARY PUBLIC ]

423 Metropolitan Avė. S
Brooklyn, N. Y. g

Telefonas: EVergreen 7-4388 g

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS,
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N.. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu 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. 
kt ...........................

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

I-

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Leechburg, Pa.—Šis miestas 
apgyventas ateiviais, kurie 
apdirba sunkiausius darbus 
kasyklose ir dirbtuvėse. Vei
kime užima pirmą vietą ita
lai ir slavai.

Yra ir lietuvių nemažai. Iš 
lietuvių jokio veikimo nėra. 
Turi porą pašelpinių draugijų, 
kurios gerai gyvuoja.

Didžiulės kasyklos sustojo 
dirbti nuo sausio 7 d. ir neži
nia, kada pradės vėl dirbt. Į 
darbininkų klausinėjimus vis 
atsakoma: “Gal rytoj.” Taip 
ir praaėjo jau savaitė laiko, o 
nieks nežino, kada darbas pra
sidės.

West Leechburge randasi 
Allegheny Steel Co. Daugiau
kaip metus laiko dirbo dieną 
ir naktį. Pereitą pavasarį 
CIO •organizatoriai pastatė 
reikalavimus ir kompanija 
nesipriešino — pasirašė kon
traktą ant vienų metų. Da
bar, sumažėjus darbui, kom
panija pradėjo su unijistais 
nebesiskaityti; pradėjo orga
nizuoti kompaničnas unijas. 
Unijos komitetas, pamatęs, i 
kad kompanija pasiryžo su
laužyti uniją, sausio 11 d. iš
šaukė dąrbininkus į streiką.

Tada komitetas kreipėsi į 
mainierius unijistus. Mainie- 
riai tuojaus sutiko su dirbtu
vės unijistais bendrai pasta
tyt pikietą prie Allegheny 
Steel Co. ir neleist nieko į 
dirbtuvę.

Bosai, pamatę darbininkų 
tokią vienybę, labai nusigan
do ir tuojau pradėjo tartis 
su unijos komitetu.

Sakoma, kad unijistai dar
bininkai grįžta į darbą sausio 
17 dieną.

Kur vienybė, ten galybė!

Operetė “Čigonai Klajūnai“

Gruodžio 25 d., Philad. bu
vo perstatyta operetė “Čigo
nai Klajūnai,“ bet apie ją 
niekas neparašė. Man pačiam 
prisiėjo pardavinėti tikietai, 
tai tik protarpiais prisiėjo per 
duris dirstelt. Operetę statė 
Lyros Choro jaunuoliai, tai 
yra, meno mėgėjai.' Pas juos 
trūko nudavimų, bet bendrai 
imant šiems jaunuoliams rei
kia atiduot kreditas, nes jų di
delė grupė dalyvavo ir opere
tės personalas ant scenos la
bai gražiai atrodė ir bendras 
choras dainavo gerai, ką įrodė 
daugis aplodismentų iš publikos. 
Operetę sumokino Jonas Bu- 
lauka, kuris ją išvertė iš an
glų kalbos. Jonas Bulauka 
buvo Lyros Choro mokytojas 
lig šiol, bet pastaruoju laiku 
jis apsivedė. Linkėtina jauna
vedžiams laimingo gyvenimo.

Dr. Kaškiaučiaus Paskaita
Dr. Kaškiaučius vasario 13 

d. duos paskaitą apie sveika

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomson© NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turf sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiąus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU- 
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON 

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

DABAR
YRA LAIKAS

atgrasinti 

slogas

Tiktai pradėkite šviežio pie
no paprotį... stiklą ar dau
giau kasdien. Pienas teikia 
jūsų kūnui dvigubą atspirtį 
prieš slogas. Viena, jis daro 
šarmišką veikmę.

Pienas yra turtingas šal
tinis ir Vitamino A. šis vi
taminas prieš užsikrėtimus 
duoda apsaugą nuo ligų kvė
pavimo organuose. Jūsų kū
nas taupo Vitaminą A, taigi 
pienas jūsų geriamas šian
dien padės jum nukovot “ben
drą priešą” už mėnesių nuo 
šiol. The Bureau of Milk 
Publicity Albany.

THE STATE OF
NEW YORK

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 15 kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 20 d. sausio, 7 vai. 
vak. Darb. Svetainėj, kampas South 
ir 3 gatv. Kalbės drg. Matas Guoba, 
iš Kanados. Jis kalbės apie lietuvius 
gyvenančius Kanadoj ir apie pasau
lio kasdieninius įvykius. Kviečiame 
visus atsilankyti. , (15-16)

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių* 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7-8 vak, 

NEDĖLIOMLS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

s

C

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus, užtikrintas ir už prieinamą kainą

w w wwww wWwwi/w tot ėė Wv

į Valgykite Medų
Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
I ■

...................... .... ' ——

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ ' SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, \ir kitos Staigios ii 
Chroniškos. Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
^ĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni 

9 A. M. iki 3 P. M.
................................ —- 11 ' "T!

* “Laisvė“ vėl gavo daug medaus,
<!> kuriuom aprūpins Brooklyną ir
į* apylinkę orui atvestant.

j Valgykite Medų Vietoj Cukraus

{Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

' 4*
<l> Orui atvestant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus

i* slogom arbata su lemenu ir medum
• palengvina pergalėti šaltį

<[>
;• Kaina 65c už Kvortą
<> LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA
<»>

! Tuojau kreipkitės į “Laisvės“ ofisą
ir apsirūpinkite su medum.

t _________________ -

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
•

{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

• • •

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

Telefonas EVergreen 7-1661

t
!
<l>

I

!

i
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Martino Liuterio Balius 
Bus Puikioj Salėj

Liet. Komunisty Žodis 
Dėl Bankieto

Moterys Kviečiamos Talkon 
“Laisvės” Bazarui

Petras Arlauskas Mirė 
Nuo Sužeidimo

Daktaro Martino Liuterio 
Draugija ruošia savo metinį 
balių puikiame Ideal Ballrui- 
myj, Knickerbocker ir Flush
ing Avenues, Brooklyne. ši 
salė ne tik smagi šokiams, bet 
taip pat turi visus parankumus 
ir vaišėms, kur patys rengė
jai gali pavaišinti savo sve
čius geriausiai pritaikintais 
lietuvių skoniui užkandžiais ir 
gėrimais.
. Balius įvyks šį šeštadienį, 
22 sausio, 7:30 vakaro. Bi
lietai iš anksto 25c., prie du
rų—35c. D.

Iš Lietuvių Mažų Namų 
Savininkų Susirinkimo

gyveni-

susirin- 
kad šis

Susirinkimas įvyko 14 sau
sio, parapijos svetainėj ant N. 
5-tos. Susirinko daugiau pu
sės šimto savininkų ir tarpe 
savęs kalbėjosi apie esančius 
ir ateinančius blogus laikus:

■ nedarbą, aukštus taksus ir vi
sokius gyvenimo trūkumus. 
Matydami pragaištingą padė
tį* Jic-paėmė -sau už tikslą or-, 
ganizuotis ir kovos keliais eit 
į geresnį ir patogesnį 
mą.

Pirmininkas atidarė 
kimą, pažymėdamas,
yra metinis susirinkimas, šauk
tas reikale perrinkti valdybą 
ir 'kad šio susirinkimo garsini
mus pasiuntęs į visus lietuviš
kus laikraščius. Jis sakė, kad 
ta organizacija nesanti politi
nė, ir visokių pažiūrų ar poli
tinio nusistatymo žmonėms joj 
yra darbo užtenkamai. Svar
biausiu uždaviniu esąs numaži
nimas vandens kainų. Pakvies
ta advokatas plačiai paaiškin
ti apie vandens kainos pakili
mą.

Advokatas Voketaitis aiški
na, kad 1933 m. vandens kai
ną pakėlė 50 nu'ošimčiųx Mies
to administracija sakė, kad tie 
pinigai bus naudojami bedar
bių šelpimui. O vėliau buvo 
uždėti taksai ant pirkinių po 
2 centus nuo dolerio, tai tie 
buvo naudojami pašalpai. O 
už 50% paaukštintas vandens 
kainas nuo 1933 iki 1937 me
tų suplaukė į miesto iždą 
$12,000,000.'

.Dabar Miesto Taryba svars
tys vandens kainų klausimą. 
Svarstymas gali nusitęst iki 
paskutinės dienos sausio, o už 
vandenį bilas reikia užmokėti 
iki paskutinei dienai sausio. 
Praėjus terminui, reikės mo
kėti nuošimčius. Todėl aš esu 
padaręs protesto korteles, sa-~ 
ko advokatas, tad ant viršaus 
bilos užlipykite ir priduosite 
subila ir pinigais. Tai reiškia, 
kadi mes mokame, bet protes
tuojame. . , .

Pasigirdo iš publikos balsai: 
“Tai mes nieko nelaimėjome.” 

l“Aš jau už vandenį užmokė* 
\įaU.” >

'Abudu prastai nuskambėjo. 
Nėiaimėjimas priklauso nuo 
silpnumo organizacijos. Nuo 
tvirčiau organizuotos kovos 
priklausys mažų namų savi
ninkų laimėjimas, bus numa
žinta vandens kaina ir numuš
ti Įeiti įvairūs taksai. Užsimo
kėjimas pirmiau, negu susi
rinkimas nutarė, atrodo taip, 
kaip kad sustreikavus visi išei
na iš dirbtuvės, o vienas pasi
lieka ir dirba. Tai, ar jis ge
rai padarė?

Buvo priimtos dvi rezoliuci
jos: viena už numažinimą van
dens kainos, o antra už nu
mažinimą mortgičių nuošimčių 
nuo 6 nuoš. iki 4 nuoš.

Ten Buvęs.

Užprenumeruok Dlenraitį 
“Laievę” Savo Draugams

Sausio 16-tą, Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo Svetainėje, tu
rėjome daug svečių brooklynie- 
čių ir iš applinkės. Bankieto 
rengimo komisija tariame vi
siems dalyviams ačiū. Taipgi 
atsiprašome už trūkumus. Vi
sas trūkumas pareina iš to, kad 
mes nespėjame apskaitliuoti 
mūsų progresyvį judėjimą, taip 
staiga auga.

Palyginant šiemetinį lietu
vių komunistų metinį bankietą 
su pernykščiu mes šiemet pa
dauginome maistą ir aptarnau
tojų skaičių. Tačiau toli gra
žu daugiau turėjome būti pri
sirengę su viskuom. Tai ko
misija ir gaspadinės matė, bet 
tuo momentu jau negalima bu
vo pataisyti. Mes pasiryžę at
einančiais metais tą pataisyti, 
atsilyginti ir už šiemet.

Frakcijos vardu tariame 
ačiū pardavėjams tikietų. 
Daug pasidarbavo laisviečiai, 
brooklyniečiai ir 
draugai ir draugės, 
išsiuntinėję tikietų.
dalyvavote, o tikietus pardavė
te, malonėkite tuojau grąžin
ti pinigus ar neparduotus ti
kietus. Norime užbaigti atskai
tą. Pinigus ar tikietus galite 
priduoti “Laisvės” raštinėn, 
427 Lorimer St., Brooklyne. 
Pasakykite, iš ko paėmėte, ir 
savo vardą ir pavardę.

Tariame padėkos žodį gas- 
padinėms^ draugėms: M. Ma- 
želienei, O. Malinauskienei, K. 
Šolomskienei, M. Banaitienei, 
H. Kanaporienei, F. Kazake
vičienei, ir K. Rušinskienei. 
Taipgi dėkingi programos da
lyviams A. Veličkai, P. Pakal
niškiui, Lilijai Kavaliauskaitei, 
Aldonai Klimaitei ir Aldonai 
Žilinskaitei. Rengimo Kom.

apylinkės 
Buvome 

Kurie ne-

Iš Ateities Žiedo Mokyklėlės
Mūsų mokyklėlėje labai ge

rai mokinama rašyti, skaityti, 
kalbėti ir dainuoti.

Reikia pažymėti, kad mer
gaitės labai gerai mokinasi, o 
vaikai jau netaip gerai, ale 
vistiek išmoksta nors kiek. 
Mokinimuisi vartojama dvi 
knygos: Lietuvių Kalbos Gra
matika ir Jaunuolių švyturėlis. 
Mokiniai turi savo sąsiuvinius 
atsinešti, bet nors ir sakyta, 
daugelis ateina be sąsiuvinių 
bei knygų. Tėvai turėtų prižiū
rėti, kad vaikai turėtų popie- 
ros ir knygas eidami moky
klėlėm Berniukai labai nege
rai daro padėdami vinutes ant 
mergaičių krėslų ir juokiasi, 
kuomet jos . sėsdamos įsidu- 
ria. Taipgi, kuomet mokytoja 
prirengia dainuoti, vaikai ne
klauso, jie rėkia savais bal
sais ir juokiasi. Negerai, kad 
visų tėvai negali ateiti pasi
žiūrėti, tada gal geresnę tvar
ką mokyklėlėj būtų galima pa
laikyti.

Birute Babarskaite.

Susidūrus Dviem Rusams 
Sužeista 17 Keleivių

Septyniolika asmenų sužeista 
susidūrus dviem busam prie 
Greenpoint ir 48th Avenues, 
Long Island City. Bušuose buvo 
60 keleivių. Trys iš jų, May 
Karwaska, Sadie Verometzka ir 
Hattie Jagliaska, maspethietės, 
buvo reikalingos ligonbučio pa- 
gelbos. Keturiolika kitų sužeis
ta lengviau.

Pasaulinių Fėrų Korporaci
jos prezidentas Grover Whalen 
atsisakė leist fėruose įtaisyt 
“Chamber of Horrors”, kur bū
tų perstatoma Hitlerio valdžios 
žiaurybės.

Moterų aldiečių kuopa gavo 
užkvietimą talkon “Laisvės” 
bazarui ir tas užkvietimas bus 
svarstomas kuopos susirinkime 
šį ketvirtadienį, 20 sausio, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Prasi
dės 8 v. vakaro.

Kuopietės kviečia ir ne na
res dalyvauti susirinkime ir 
prisidėti su patarimais ir su
manymais, kaip prisideda dar
bu. Pereitais metais desėtkai 
moterų padėjo pravesti kuo
pos užsibrėžtus bazaro planus, 
tad būtų sma^u, kad jos šie
met būtų ir suplanavime baza
ro reikalų.

šiame susirinkime, pilną mo
kestį mokančios narės gaus 
naują knygą “Kelias Į Naują 
Gyvenimą”, taipgi bus išleis
tuvės senos ir priimtuvės nau
jos valdybos ir raportas iš 
tinio veikimo.

Jau pirmiau rašėm, kad iš
ėjęs dirbti prie gatvių valymo 
bedarbis Petras Arlauskas ta
po troko sunkiai sužeistas 
13-tą šio mėnesio. Nuo to su
žeidimo draugui ir nebepavy
ko pasikelti, sunkiose kančio
se išgulėjęs penketą dienų d. 
Arlauskas mirė antradienį, 18 

Katarinos ligonbu-

Louis Barth, 49 metų vyras 
ir dviejų vaikų tėvas, groser- 
ninkas, 375 Central Avė., ir 
F. Costa, 54 metų, 181 Grove 
St., areštuoti dėl nemoraly- 
bės su 11 metų mergaitėm. Jie 
užsigynę kaltinimų. Toj pat 
apylinkėj nuo lytinių išgverė
lių nesenai žuvo dvi 8 ir 9 me
tų mergaitės, Magagna ir 
Sporrer.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vedusiai porai arba pavieniam. 
Garu šildomas, šiltas vanduo. Galima 
matyt savininką bile kada. Kreipki
tės po num, 261 Hewes St., Brook
lyn, N. Y. (16-18)

me-

Rengiasi Oro Sporto 
Varžytinėms

Kliu- 
Mas-

Dariaus-Girėno Aero 
bas,. 59-68. 5.8th Avė., 
pethe, pradėjo kampaniją pa
siuntimui savo lakūno Lietu
von į oro sporto varžytines, 
kurios įvyks šią vasarą. Tai 
pareigai numatoma lakūnas 
Povilas Šaltenis. Įsigijimui 
naujo orlaivio, taipgi jo pa
siuntimui sykiu su lakūnu Lie
tuvon, kliubas ves finansinį 
vajų daugiausia New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvania, 
Connecticut ir Maryland vals
tijose, tačiau, žinoma, lauks 
aukų ir iš kitur. Aukų rinkė
jais sunčiami A. Mikalauskas, 
lakiojimo studentas, ir patsai 
lakūnas Šaltenis.

Lėktuvas būsiąs paliktas 
Lietuvoje.

Benamis Prašėsi Areštuot
Bedarbis ir benamis Rudolph 

Hymson, 32 metų, atėjo į Simp
son St. policijos į stotį, Bronxe, 
ir paprašė areštuot, kaipo val
katą. Pastatytas prieš teisėją 
Abelį jisai aiškinosi: “Gerbia
masai, aš galiu tapt gana des
peratišku, kad vėl padaryt ką 
blogą.’ ’ t

Jis sakėsi nesenai atbuvęs 7 
metus kalėjimo už bandymą pa
degt.

Specialiai Susirūpinta 
Plaučių Uždegimais

Sveikatos Departmentas susi
rūpinęs daugėjimu mirčių nuo 
plaučių uždegimo. Tos ligos kon
troliavimui prirengta 225 slau
gės, kurioms duota eilė specia
lių pamoką Henry St. Settlemen- 
t’e pereitą savaitę, šią savaitę 
jos jau siunčiamos pas tos rū
šies ligonius. Slaugės padėsian
čios šeimų daktarams pareikala
vus prie gydymo serumu. Ta
čiau jos svarbiausia aiškinsian
čios priežiūrą, kadangi priežiū
ra pripažįstama turinti veik to
kią pat svarbą, kaip gydymas 
serumu.

Įstaigos slaugės į metus 
daro apie 25,000 vizitų pas 
gančius,-plaučių uždegimu.

pa- 
ser-

Darbininkų Mokykloj
East 12th St., N. Y., ateinan
čią savaitę dar galima užsire- 
gistruot kai kurioms žieminio 
termino klasėms.

Yorkvillės teisman atvesta 
penkios moterys, kaltinamos 
užkabinėjusios vyrus su pra
šymais “nupirkt gėrimų”, ir 
vienas vyras, rastas perkamos 
“meflės” užeigoj.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUŠ
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA* \

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hewes elereiterio stoties. Tel. Bvergreen 7-88M

Arlauskas priklau-
Darbininkų Susi-

sausio, Šv. 
tyje.

Draugas 
sė Lietuvių
vienijime ir skaitė “Laisvę,” 
taipgi buvo nariu bedarbių or
ganizacijos, Workers Alliance. 
Gyveno 64 Ten Eyck St. čio
nai likpsi velionio brolis, kuris 
nesveikuoju ir netekimas bro
lio jam reiškia ne tik gailestį, 
bet ir neatlyginamą nuostolį.

Mačiusieji nelaimę su Pet
ru kartu dirbusieji darbinin
kai pasakoja, kad Hegeman 
Pieno Kompanijos trokas buvo 
aiškiai kaltas nelaimėje. Jie 
nesistebi, kad užmušė Arlaus
ką, bet tik stebisi, kad ten ne
užmušė visus. Ten buvo dešim
tis vyrų ir barstė smėlį ant le
do. Ateinantis trokas dūmė 
pro raudonas šviesas, susidūrė 
su automobiliu, pašlijo į būrį 
darbininkų ir smogė arčiausia 
pasitaikiusį. Arlauską, o kiti 
laimingai išliko neužgauti.

širdingiausia užuojauta liū
desio ištiktam broliui.

Rep.

PADĖKOS ŽODIS
Širdingai dėkoju Brooklyno dėdei 

J. Ambraziejui ir jo Agentūrai, kuri 
randasi 168 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y., už. atėmimą mano žmonos iš 
Lietuvos Marijonos P. Kasulaitienės, 
kaimas Panemuninkai, paštas Rum
bonis, vaisė, ir apskr. Alytaus. Lai
vakortė pasiųsta ir visi 
padaryta Rugsėjo 9 d., 
atvažiavo Gruodžio 
m., North German 
men.”

Nuo savęs tariu
gą ačiū už gerą, greitą ir teisingą 
patarnavimą. Patariu ir kitiems sa
vo draugams ir pažįstamiems reika
le kreiptis į p. Ambraziejaus agen
tūrą, o būsit visi pilnai užganėdinti 
jo teisingu, maloniu, geru ir greitu 
patarnavimu. Reiškiu aukštos pagar
bos ir geros sveikatos.

J. Kasulaitis,
112 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

(14-16)
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Šalčiai Imasi Aukas
Užklupęs arti zero šaltis jau 

pradėjo skintis sau aukas tarp 
išbadėjusios biednuomenės ir 
benamių. Antradienį už namo 
125 W. 133rd.,St., N. Y., ras
ta mirtinai sušąlęs Ray Hoop
er, benamis negras.

Antradienio ryto 8:45 vai. bu
vo tik 5 laipsniai virš zero, 
šalčiausia nuo vasario 19-tos 
1936 metų. Nakčia į trečia
dienį priemiesčiuose tempera
tūra buvus žemiau zero, 
spėjikai žada dar daugiau 

ir sniego.

Oro

čio

Žlugo 37 Politikierių 
Darbeliai

Antradienį miesto 
Tarnybos Komisija priėmė ir 
majoras LaGuardia pasirašė re
zoliuciją, kuria panaikinama 37 
miestavi darbai. Paul Kern, ko
misijos prezidentas, sako, kad 
darbai veik išimtinai buvo už
imti politikierių.

Vieton tų, sudaryta penki 
nauji darbai, aplink kuriuos 
grupuosis viešųjų darbų, butų 
ir bildingų statybos departmen
tal.

Civilės

Ant namų stogo, 2525 Aque
duct Ave., Bronx, policistai 
pavojingai pašovė Melvin Hut
chin, 22 metų vyrą, kurį pa
laikė už dviejų policistų žudei- 
ką. Jis gyvenęs 3300 Bailey 
Ave. Kol kas neišaiškinta, ko 
jis slankiojo ant svetimo sto
go, j

22-rą
Loyd

dokumentai 
1937 metų, 
dieną, 1937 
laivu “Bre-

dar kartų širdin-

OIL burner
INVENTED

COOK and HEAT Without Coj 
In Your Present Ol* WOOCl
Stove or Furnace— art.YtVTV'tj 
HOTTER —CHEAP- 
ER —No Aahea or Dirt Wfe, 
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.

COOKSAMKAL 
FOR LESS Jy |

Boats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per- JJT'lI K 
romance. Burns cheap oil a new Slip.'into 
«ay, without pre-generating AnySTOVE 
or clogging up. Quick intense range or 
beat by Simple Turn of Valve, furnace
It ends drudgery and dirt of Quick HEAT at 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valvol 
half, pays for itself quickly by what IT NAVES 

DUAN E PHONE FOR FREC rrlUlME DEMONSTRATION 
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAU COKE and OIL .
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

BROOKLYN LABOR LYCE
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel:: STaprg 8847

Paskutinė Diena
Jan. 20 Sausio
Sovietų Vyriausias Judis

“PARYŽIAUS KOMUNA”
Artistiški vaizdai iš 1871 metų revoliu

cinės epochos. Įžanga prieinama. 
Rodoma be pertraukos.

New Broadway Theatre
246 Broadway, Brooklyn 

Arti Marcy Ave. Stoties

DR. MARTIN LUTHER DR-STES

METINIS BALIUS
įvyks Šeštadienį, Sausio 22 January

IDEAL BALLROOM
151 Knickerbocker Ave., kampas Flushing Ave. 

Brooklyn, N. Y.
GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

Pradžia 7:30 vai. vak.
Išanksto perkant tikietą 25c. Prie durų 35c

Rengėjai patarnaus svečių pasivaišinimui visokiais 
valgiais ir gėrimais. , Kviečia KOMISIJA.

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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 Vėlai Vakaro

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

GARSINKITES “LAISVĖJE

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St. .<

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

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

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

■ l
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