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Krislai
Pavardžių Kryžiavotojai.
Priveisė Murzių. > 
Moterų Sąskridys. 
Kaip Pakvaišę.
Išsigimėlis.

Rašo A. B.

Lietuvos laikraščiai tikrai 
negražiai kryžiavoja visas
amerikiečių pavardes. Jie 
jas rašo neva taip, kaip re
daktoriai ištaria. Todėl pas 
juos išeina:' Ickes—Aiksas, 
Cooper — Kuperis, Roose
velt — Ruzveltas. Skaitai 
tuos laikraščius ir nežinai 
žmogus, apie kokius sutvėri
mus jie kalba.

0 mes lietuviai pykstame, 
kai amerikonai iškraipo, ar
ba neparašo, arba neištaria 
lietuviškų pavardžių taip, 
kaip mes norime.* * *

Ponas Vitaitis savo laik
raštyje (lapkr. 22 d.) bėda- 
voja, kad pas smetonininkus 
privisę visokių murzių. 0 
murziais jis vadina visus 
tuos, kurie nesveikina Vitai- 
čio už apturėjimą Smetonos 
medalio.

Mažytė ta smetoninkų 
veislė tėra, bet ir joje nesi
randa tos šventosios ramy
bės. Iki šiol jų tarpan dau
giausia nesusipratimo įne
šė kauniški medaliai. Vie
ni gauna, o kiti negauna.

Paskutinis a p k a rstymas 
medaliais Mockaus, Viniko 
ir Vitaičio privirė fašistii 
fronte neapsakomai 
košės. * * *

Amerikos lietuvės
rys žada iškilmingai seima- 
voti ateinančią vasarą. Kaip 
atrodo, tai jos turės didelį' 
sąskridį. Tai bus ryšyje su 
pasauline paroda New Yor
ke.

K. Petrikienė, to sąskri- 
džio iniciatorka ir viena iš 
šaukėjų, plačiai apie tai ra
šo spaudoje. Moterys turė
siančios ir rankų darbo pa
rodą. Tai parodai vietą ga
vusios Brooklyno didžiajam 
mažėjuje.

Prieš tokį Amerikos lie
tuvių seimą negalima nieko 
sakyti. Tegul jos suvažiuos, 
pasitars savo ir šiaip svieto 
reikalais, pasidžiaugs savo 
rankų darbo kūriniais, sueis 
į naujas, plačias pažintis.

Reikia palinkėti moterims/ 
pasisekimo šiame pasimojiy 
me. * * *

Sovietų Sąjungos Jaunųjų 
Komunistų Lygos Pildoma
sis Komitetas laikė praplės
tą susirinkimą ir surado, 
kad Lygos keturi sekreto
riai prastai savo pareigas 
ėjo, arba jų tinkamai nesu
prato. Susirinkimas išrinko 
naujus sekretorius.

Tai kas čia blogo ir bai
saus? Tai juk organizacijiš- 
ka ir demokratiška. Taip 
tvarkosi kiekviena demo
kratinė organizacija.

Betgi buržuazinė spauda 
iš to daro baisų kapitala. 
Stačiai skandalą kelia. “N. 
Y. Timeso” korespondentas 
Denny jau kelintu atveju 
purvina tą jaunimo organi
zaciją. * * *

Metai atgal Socialistų 
Partija ir “Socialist Call” 
pasiuntė Ispanijon Sam Ba
roną, vieną iš savo vadų. 
Tas sutvėrimas sugrįžęs 
tam pačiam “Socialist Call” 
visaip niekino ir purvino 
Ispanijos komunistus ir 
liaudies valdžią, sušilęs, pra
kaituodamas gynė trockisti-

daug

mote-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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NAZIAI NEGAUS PREKYBOS LENGVA
TŲ Iš AMERIKOS, NES JIE NEDRAUGIŠ
KAI ELGIASI SU AMERIKOS PREKYBA

WMCA Radio Stotis Pažabojo 
Fašistinį Kunigą Cough- 

liną, Nazių Advokatą
New York. — Fašistuo- 

jantis katalikų kunigas C. 
E. Coughlin negavo sekma
dienį kalbėt per WMCA ra
dio stotį; tai todėl, kad jis 
raštu nepridavė visos savo 
kalbos stočiai už 48 valandų 
iš anksto, kaip jinai reika
lavo.

Pirmesnį sekmadienį kun. 
Coughlin per WMCA radio 
teisino nazių persekiojimą 
žydų todėl, kad daugiausia 
žydų esą komunistai, o Hit
leris turįs gintis nuo komu
nizmo, Tada šios radio sto
ties vadai, tuoj po Coughli- 
no kalbos, pareiškė, kad jie 
nesutinka su jo argumen
tais.

Suėmė 100 Bulgarą Studen
tą, Demonstrantą prieš 

Rumuniją
Sofia, Bulgarija. — Kad 

Rumunijos sienos sargai nu
šovė vieną Bulgarijos mui
tų sargą ir suėmė tris Bul
garų kareivius, dėl to 1,500 
žmonių sukėlė smarkias de
monstracijas Sofijoj, Bul
garijos sostinėj, prieš užsie
nių reikalų ministerijos rū
mą. Demonstravo daugiau
sia studentai; šaukė sugrą
žint bulgariškus plotus, ku
riuos Rumunija pasigrobė 
po pasaulinio karo.

Policija areštavo 100 stu
dentų.

FEDERACIJOS VADAI
LAUŽO SKERDYKLŲ

DARBININKŲ STREIKĄ

1 Chicago, Ill. — Amerikos 
I Darbo Federacijos vadai 
siunčia savo šalininkus lau
žyt CIO darbininkų streiką, 
vedamą prieš Union Stock- 
yards (skerdyklas) ir taip 
žadaa “atidaryti darbus.”

SOVIETU PERSPeJIMAS 
FRANCIJAI

Paryžius. — Jeigu Fran
ci jos premjeras Daladier 
uždarys Franc. Komunistų 
Partiją, tai Sovietai panai
kinsią bendro apsigynimo 
sutartį su Franci ja, kaip 
praneša N. Y. Times kores
pondentas.

Praga.—šį trečiadienį Če- 
choslovakijos seimas rinks 
prezidentą.

nius kriminalistus.
Mes sakėme, kad Sam 

Baron virto trockistu ir gen. 
Franco agentu. Gi “Naujoji 
Gadynė” jo raštus vertė ir 
su savo pagražinimais tal
pino. Gyrė Sam Baron, o 
dergė mus.

O kur dabar tas Baron? 
Jis jau pas poną Dies atsi
dūrė ir ten tubs pačius me
lus išplepėjo.

Ką dabar sakys lietuviški 
trockistai iš “N. G.”? Ar at
šauks Barono šmeižtus, til
pusius jų gazietoje?

f
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Washington. —Nazių val
džia daro nedraugiškų žing
snių prieš Amerikos dirbi
nių įvežimą į Vokietiją ir jų 
pardavinėjimą tenai. Todėl 
prezidentas Rooseveltas pa
tvarkė, kad Vokietija turės 
mokėt pilnus muitus už sa-

Hitler ir Mussolini Su
draudžia Lenkus ir Ven

grus nuo Rusinijos
Berlin. — Vokietija ir Ita

lija stipriai perspėjo Lenki
ją ir Vengriją, kad jodvi 
nemėgintų užimt Rusini ją, 
rytinę Čechoslovakijos sa- 
vivaldišką provinciją. —Da
bar Rusinijos - Ruthenijos 
vardas pakeistas į Karpato- 
Ukrainą.

Paryžius. — Pranešama, 
jog Anglijos ir Francijos 
ministerial pirmininkai 
Chamberlain ir Daladier 
persergėjo Vengriją ir Len
kiją, kad jodvi nebandytų 
atplėšt K a r p a t o-Ukrainą 
(buvusią Rusini ją) nuo Ce
cho s 1 o v a k i j os. Anglų ir 
Francūzų valdovai tokiame 
atsitikime remtų Hitlerį, 
jeigu dėl to su juom susi
kirstų Lenkija ir Vengrija.

Amerikos Išvežimai Viršija 
Įvežimus $960,131,000
Washington. — Per pir- 

| mus dešimt mėnesių šiemet 
Amerika savo dirbinių par
davė užsieniams už $2,573,- 
045,000, tai $138,022,000 ma
žiau kaip pernai per tuos 
pačius mėnesius.

Per 10 mėnesių šiemet 
buvo iš užsienių įvežta ir 
parduota Amerikoj įvairių 
produktų už $1,612,914,000, 
tai yra $1,038,831,000 ma
žiau negu pernai tuo pačiu 
laiku.

Taigi per paskutinius 10 
mėnesių Amerika pardavė 
užsieniams dirbinių $960,- 
131,000 vertės daugiau negu 
iš jų pirko.

Amerika Atšaukia ir Savo 
. Ambasadorių iš Italijos
Washington. — Iš Vokie

tijos atšauktas Amerikos 
ambasadorius Wilson pasi
liks šioj šalyj neribotą lai
ką. Prezidentas Rooseveltas 
taip pat šaukia namo Ame
rikos ambasadorių iš Itali
jos. Tarsis su jais apie 
Jungtinių Valstijų nusista
tymą linkui fašistinių dik
tatorių, Hitlerio ir Musso- 
linio.

Berlin. — Hitleris, taip 
pat atšaukęs s&vo ambasa
dorių iš Washingtono, tol 
negrąžins jo į Ameriką, kol 
prezidentas Rooseveltas ne
sugrąžins Amerikos amba
sadoriaus į Vokietiją.

vo įvežamus dirbinius į 
Ameriką, be jokių nuolaidų.

Jungtinės Valstijos turi 
draugiškas prekybos sutar
tis su 19 šalių, tame skai
čiuje ir su Sovietų Sąjunga. 
Šioms šalims yra nupiginti 
muitai ant įvairių įvežimų.

Vokietijos Žydai Bedar
biai Bus Varomi j Sun

kiu Darbų Stovyklas
Berlin. — Pasiturintieji 

Vokietijoj žydai turės mai- 
tint pavargėlius ir bedar
bius žydus, sako Hitlerio 
propagandos ministeris 
Paul Goebbels. Valdiškos 
paramos bus duodama tik 
tiem žydam pavargėliam, 
kurių jau negalės žydiškos 
labdarybės sušelpti; bet to
kiem valdžia skirs kuo ma
žiausia pašalpos.

Naziai steigs darbų sto
vyklas žydams ir organi
zuos jų bedarbių pulkus ke
liams taisyti; ir pagal Goeb- 
belso planą, tūkstančiai žy
dų bus prievarta suvaryti į 
tuos darbus.

Franc. Armija Užims Gele
žinkelius prieš Streiką

Paryžius. — Francijos mi
nisteris pirmininkas Dala
dier iššleido įsakymą, kad 
visi geležinkeliai ir jų dar
bininkai - tarnautojai yra 
pervedami į armijos žinybą 
ir kontrolę, kaipo žingsnis 
prieš visuotiną Francijos 
darbininkų streiką, skelbia
mą šį šeštadienį.

Daladier o r g a n i z uoia 
streiklaužius ir grūmoja iš- 
vyt iš Francijos lenkus mai- 
nierius, kurie atsisakys ske- 
baut.

Philadelphijos Miesto Tary
ba Pasmerkė Narius

Philadelphia, Pa. — Mies
to tarybos pilnumos sesija 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
pasmerkė Hitlerio valdžią 
kaipo persekiotoją žydų, ka
talikų ir protestonų.

DAKTARAS UŽPUOLĖ REPLĖMIS IŠROMYT OFICIERIŲ, 
KURIS BANDĖ IŠŽAGINI DAKTARO ŽMONA

Olympia, Washington. — 
Eina prie pabaigos byla 
prieš daktarą K. W. Berry, 
50 metų, kad jis pagrobęs 
Irvingą Bakerį, jūros pa
kraščio sargybos oficierių, 
ir užpuolęs replėmis išplėšt 
Bakerio lyties organus. Taip 
dr. Berry keršijęs Bakeriui 
už tai, kad pastarasis už
puolė automobilyj žagti 
daktaro žmoną, 27 metų 
amžiaus. Kad oficierius

Nariai Varys į Darby Stovyk
las Žydus Studentus, Nega

linčius Atmokei Paskolų
Berlin.— Nazių vyriausy

bė daugiau neduos paskolų 
žydam studentam, ir įsakė 
per dvi savaites atmokėt 
pirmesnes paskolas. Kurie 
žydai studentai negalės jų 
atmokėt, bus varomi į vers
tinų darbų stovyklas už tai . *atidirbt.

Į darbų stovyklas bus va
romi ir tie žydai, kurie ne
pajėgs sumokėt skirtų bau
dų už tai, kad jų tautietis 
Grynszpan nušovė Vokieti
jos atstovybės raštininką 
vom Rathą Paryžiuje.

Lenkai Kreipiasi į Sovietus 
Prieš Narius Kas Liečia

Klaipėdą ir Ukrainos
Maskva. — Lenkija per 

savo ambasadorių Gžybovs- 
kį j ieško artimesnių ryšių 
su Sovietais. Lenkijos san- 
tikiai su Vokietija darosi 
vis labiau įveržti Klaipėdos 
klausimas vėl opus,—kaip 
rašo N. Y. Times maskviš
kis korespondentas.—Lenki
ja nenorėtų leist naziam už
grobt Klaipėdą.

Varšava. — Hitlerininkai 
iš Berlyno per radio veda 
propagandą ukrainų kalba, | 
kad reikėtų sudaryti “did
žiąją Ukrainą,” sujungt če- 
choslovakiška Karpato-Uk- 
rainą su Lenkijos valdomais 
ukrainų plotais ir su Sovie
tų Ukraina, po Vokietijos 
komanda.

Lenkų vyriausvhė mato 
reikalo stiprinti 1932 m. ne- 
kariavimo sutarti su Sovie
tais dar artimesnėmis su
tartimis su Maskva.

Smemi ir Šalčiu Aukos
Washington. — Per nag- nauiu darbininku, iaunuo- 

kiitinius sniegus ir šalčius lių. Taigi. sM<o. dar ne^Mi- 
rvtinėse valstijose ir nauioj j ma bus tūla laika k.Mhat 
Anglijoj žuvo jau 92 žmo- apie stabdvma valdiškos 
nės. paramos bedarbiams.

Sud°"ė Jauna Motina su 
Penkiais Vaikais

Amsterdam. N. Y. •— Per 
žibalinio pečiuko eksploziją 
virtuvėje, baisiai apdegė ir 
oreit po to mirė Mrs. 
Carrie Derose. 27 metu, ir 
penki jos vaikai, nuo 2 iki 9 
metų amžiaus.

Bakeris padarė tokį užpuo
limą, liudijo ir dr. Berry’o 
moteris.

Jeigu prisiekdintųjų teis
mas pripažins daktarą Ber
ry kaltu, jis galės būt nu
baustas mirčia, pagal vadi
namą “Lindberghučio įsta
tymą.”

Sykiu su dr. Berry yra 
įkaitinti du kiti vyrai kaipo 
padėję jam pagrobt Bakerį.
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FRANCUOS GENERALE DARBININKU 
. KONFEDERACIJA PASKELBĖ VISUO

TINA STREIKĄ ŠĮ TREČIADIENI
Streikuos prieš Diktatoriškus Valdžios Įsakymus— 
Premjeras Daladier Ruošias i Kariškai Slopinti Streiką

Paryžius. — Pildantysis 
Komitetas Francijos Gene- 
ralės Darbininkų Konfede
racijos vienbalsiai paskelbė 
visuotiną 24-rių valandų 
streiką šį trečiadienį ištiso
je šalyje. Generalė Darb. 
Konfederacija turi 5 milio- 
nus narių.

Tai bus protesto streikas, 
kad premjero Daladiero val
džia naikina įstatymišką 40 
valandų darbo savaitę ir 
diktatoriškais savo įsaky
mais sutrempia įvairius ki
tus Liaudies Fronto laimėji
mus.

M i n i s t eris pirmininkas 
Daladier sumobilizavo ne 
tik policiją, bet priruošė ir 
kariuomenę prieš streikie- 
rius. Daladier liepsiąs ge
ležinkeliečiams, amunicijos 
fabrikų darbininkams ir 
mainieriams dirbt, nepai
sant streiko paskelbimo; o 
kurie išeis streikan, tai bū
sią taip aštriai teisiami ir i tose.

__ - - ' 'I4'"*"

Biznis Sparčiau Gerėja Daug Užmušta ir Sužei- 
Neg Dirbančiu Skaičius 
Auga, Sako Rooseveltas

Warm Springs, Georgia. 
—Prezidentas R o o s eveltas 
džiaugiasi, kad žymiai pa
kilo pramonė ir padaugėio 
darbu. Nuo vidurvasario iki 
šiol 900.000 bedarbiu gavo 
darbus. Bet prezidentas nu
rodo, jog bedarbiu skaičius 
ne tiek mažėja, kiek gamy
ba pakyla.

Rooseveltas taipgi prime
na, jog priauga gana daug

Smerkia Philadelphijos Ma
jorą Wifcona už Paskolas
Philadelphia, Pa. — Pri

siekdintųjų teismas aštriai 
nupeikė miesto majorą S. 
D. Wilsona, kad jis per pas
kutinius 26 mėnesius prisis
kolino $53.750 iš įvairiu vie
tinių komnaniiu ir biznierių. 
Sako, kad tokios paskolos 
gali paveikt valdininką tar
naut tiem, kurie jam sko
lina.

Fašistai Bombardavo Ketu
ris Anglą Laivus

Valencia, Ispanija.—Pen
ki fašistų orlaiviai, bombar
duodami šią prieplauką 
kliudė bombų skeveldromis 
keturis čia stovėjusius An
glijos laivus. Sužeidė penkis 
jūrininkus.

Roma. —- Fašistų valdžia 
išmetė visus žydus iš veiki
mo sportuose. \

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

baudžiami kaip iš armijos 
pabėgę kareiviai.
Daladier Planuoja Nuslo- 
pint Generalę Konfederaci

ją ir Komunistų Partiją'
Premjeras Daladier įieš

ko progos nuslopint ne tik 
Komunistų Partiją, bet ir 
Generalę Darbininkų Kon
federaciją. — Francijos Ko
munistų Partija turi 350,- 
000 narių.

Vienas Daladiero valdžios 
šulas klausia: kas yra 
Francijos valdovas, ar Dar
bininkų Konfederacija su 
komunistais priekyje, ar 
valdžia?

Susidūrimuose tarp poli
cijos ir streikierių Renault 
automobilių fabrike Billan- 
courte tapo sužeisti keli 
desėtkai darbininkų ir 11 
policininkų; areštuota 290 
streikierių. Įvyko susikirti
mų ir įvairiose kitose vie-

sta Susikirtime Lenkę 
Su Čedioslovakais

Berlin. — Lenkija atsiun
tė savo raitelius užimt Slo
vakijos miestelį Csacza su 
50 ketvirtainių mylių plotu 
savaite pirmiau negu buvo 
paskirta Vokietijos, Itali
jos, Anglijos ir Francijos. 
Čechoslovaki jos k a riuome? 
nė tam pasipriešino, ir įvy
ko susikirtimas su Lenkų, 
raiteliais. Daugelis nukauta 
bei sužeista iš abiejų pusių.

Lenkų valdovai tada pa
siūlė derybas: ir Čechoslo- 

;vaku vvriausvbė leido Len
kijai užimt Csacza apskritį 
sekmadieni, tai keturiomis 
dienomis pirmiau negu bu*- 
vo skirta.

L Bliun Darbuojasi orieš 
Daladiero Valdžią

Paryžius. —- Buvęs Fran
cijos ministeris pirmininkas, 
socialistas L. Blum stengia
si perkalbėt radikalus mi
nisterijose ir seime, kad iš
stotų prieš diktatorišką 
premjero Daladiero valdžią.

POPIEŽIUS PASVEIKO
Roma. — Popiežiui Pijui 

buvo du kartu sustojus šir
dis, bet gydytojai jį atgai
vino, ir senukas vėl vaik
ščioja ir skaito. Jis yra 81 
metų amžiaus.

ORAS
Iš šeštadienio į sekmadie

nį prisnigo dar penketą co- 
lių.

šiandien abelnai giedra ir 
šalčiau.



LAISVU Pirmad., lapkričio 28, 1938

JAISV©
LITHUANIAN DAILY, PUBLSHED BY 

The L a i s t e, I n c.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year....... $6.00
Foreign countries, per year..... $6.50
Canada and Brazil, per year.... $5.50 
United {States, six months..... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months..... $3.25
Foreign countries, six months, $4.00
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

krizio valandoj, tai yra vilties, kad Fran
cijos demokratija išeis laimėtoja. Kiek 
tai liečia komunistus, mes, beje, galime 
užtikrinti, kad jie savo duotojo žodžio 
laikysis tvirtai ir pasiaukojusiai gins de
mokratiją.

Jei Francijos darbininkų judėjimas 
būtų taip solidariai taręs savo žodį tuo
met, kada Daladier su kitais pardavi- 
kais tarėsi Muniche, tai, be abejo, šian
dien, galimas daiktas, visa tarptautinė 
padėtis būtų buvusi Litokia.

Imant bendrai, Francijoj šiandien pa
dėtis yra labai rimta ir kaip ji užsibaigs, 
niekas pilnai nežino.

M. Raichenberg.

Slaptinga Išradėjo 
Dieselio Mirtis

“Kultūrinis Bendradarbiavimas..”
Iš Tokijo pranešama, kad tarp Japo

nijos ir Vokietijos padaryta ‘‘kultūrine 
sutartis.” Kokią kultūrą tų kraštų vieš
pačiai skleis, galima puikiai matyti iš 
jų darbų. Japonijos “kultūra” šiandien 

• pasireiškė pilniausiam žydėjime Chinijoj, 
kur jau išžudyta milionai to krašto ne
kaltų gyventojų. Vokietijos naziškoji kul
tūra taipgi gerai žinoma. Jos tikslas: 
žudyti žydus, katalikus ir bendrai tuos 
žmones, kurie stoja už demokratinę san
tvarką; remti budelius fašistus kituose 
kraštuose.

Kad jie prasmegtų su tokia savo kul
tūra!

Kas Bus Francijoj?
f *

Šiuos žodžius rašant, šiaurinėj Fran- 
cijos daly verda dideli darbininkų strei
kai. Valdžia iššaukė policiją ir, sakoma, 
šauks armiją streikui laužyti.

Bet tai ne viskas. Trečiadienį yra šau
kiamas visuotinas Francijos darbininkų 
streikas. Tai bus 24-rių valandų streikas 
pareiškimui protesto prieš reakcinį Da- 
ladiero dekretą, panaikinantį 44 vai. dar
bo savaitę ir įvedantį kitas reformas, 
naudingas kapitalistams, bet žalingas 
biednuomenei.

Valdžia pareiškė, kad ji' naudosianti 
kariuomenę streiko laužymui. Daugiau: 
ji pareiškė suareštuosianti Leoną Jou- 
haux, generalinį sekretorių Generalės 
Darbo Konfederacijos, Leoną Blumą, va
dą Socialistų Partijos, taipgi Maurice 
Thorezą, vadą Francijos Komunistų 
Partijos. Be to, valdžia skelbianti, kad ji 
uždarysianti socialistų ir komunistų par
tijas.

Rašydamas socialistų partijos organe, 
Leonas Blumas pareiškė, jog niekas ne
gali pasakyti, prie ko šitie didieji socia
liniai mūšiai gali kraštą privesti.

Tai tiesa. Niekas negali pasakyti, kaip 
tosios imtynės užsibaigs. Vienas aišku: 
jei tik visi darbininkai laikysis išvien, 
tai jie kovą laimės. Bet klausimas, ar 
darbininkų klasės vienybė bus išlaikyta? 
Ar neatsiras išdavikų, kurie pereis į 
priešo pusę ir tuo neįneš demoralizaci
jos darbininkų eilėse? Kitas svarbus 
klausimas: kaip stovės kariuomenė? Ar 
darbininkų judėjimas turi užtenkamai 
žmonių kariuomenėj ? Ar kariuomenė ži
nos, kad ji neturi šaudyti streikieriy, ko
vojančių už pačius elementarinius daly
kus?

Galimas daiktas, kad Francijos reakci
ninkai, su Daladieru priešakyj, gali iš
provokuoti tokias kovas, kokios šiandien 
eina Ispanijoj.

Tuo pačiu sykiu Daladiero valdžia bai
gia daryti “nepuolimo sutartį” su Vokie
tijos Hitleriu! Ji tai daro kaip tik tuo 
metu, kada visas civilizuotas pasaulis su 
'Vokietija trauko ryšius. Darydama “ne
puolimo sutartį”, ta pati valdžia susita
rė su Anglija ginkluotis—pasmarkinti 
ginklavimąsi. Dešimtys tūkstančių nau
jų orlaivių bus gaminama, tvirtumos 
stiprinama ir kitoki apsigynimo punktai. 
Prieš ką gi tuomet ginkluotis, jei su Hit
lerio valdžia Daladieras padarė “nepuo
limo sutartį?” Matyt, dabartiniai Fran- 
cijos valdytojai yra labai akli—akli tiek 
thrptautiniai, tiek naminiai. O jei ne ak
lį? tai pasirįžę darbuotis tam, kad sus
tiprinti, fašizmą namie ir tarptautiniai.

Aišku, mes dedame daug vilties Fran
cijos darbininkų judėjime. Pastaruoju 
laiku Francijos socialistai su komunis
tais labai gražiai sugyveno ir visur ko
operavo. ..Jei jie tą darys ir šitoj didelio

$23,575 ar $100,000?
SLA organas “Tėvynė” rašo, kad, jei 

SLA nariai nubalsuos kelti SLA raštinę 
iš New Yorko į Pa. valstiją, tai visas 
biznis—perkraustymas centro ir nupir
kimas namo—SLA atsieisiąs apie $23,- 
575. Na, o fašistų “Vienybė” prisimygti- 
nai teigia, kad tas viskas kaštuosią 
$100,000!

Mums, žinoma, atrodo, kad fašistų 
laikraštis, norėdamas palaikyti “Tėvy
nės” spausdinimą savo spaustuvėj, tiks
liai tąją sumą padidina ir tuo mano su
laikysiąs dalį SLA narių nuo balsavimo 
iškelti iš New Yorko SLA centrą. Fa
šistai visuomet moka naudoti pigią de
magogiją, kai eina klausimas, kuris pa
liečia jų kišenių.

Mums rodosi, būtų labai vietoj, jei da
bar, kada SLA nariai ruošiasi tuo klau
simu balsuoti (referendumu), Pildomoji 
Taryba oficialiai paskelbtų, kiek daug 
maž tokio namo pirkimas ir SLA centro 
perkraustymas kaštuotų. Tuomet gal būt 
fašistai užsidarytų savo burnas ir SLA 
nariai galėtų be didelio triukšmo tąjį 
klausimą išspręsti.

Šiurpulinga Kovotojo Padėtis
Vienas mūsų bendradarbis iškovojo 

apie du metus Ispanijoj su fašistais ir 
ten buvo sužeistas. Paskui jis, su kitais 
svetimšalių savanorių kovotojų; bUVO pa
leistas ir nugabentas į Paryžių, Fran- 
cijon. Ten šiek tiek pagijęs ir pailsėjęs, 
jau rašo, kad Francijos policija bando 
jį išvaryti iš to krašto.

Žemiau talpiname jo paties rašyto 
mums laiško ištraukas, kurios pačios už 
save kalba geriau, negu kas kitas:

“Paskutinėmis dienomis dalykai pa
krypo blogoj on pusėn ir dėl to ir kitų 
priežasčių nei jums, nei kitiems laikraš
čiams negalėjau nieko parašyti. Dalykas 
toks: Paryžiaus policija nusistatė išvyti 
iš Francijos mane ir daugelį buvusių mi- 
licionierių, kaipo nepageidaujamų. Sulyg 
policijos įsakymu, turėjau apleisti Fran
cijos teritoriją 27 dieną spalio mėn., bet, 
dėka gydytojų Pūdymams, buvo privers
ti atidėti mano išdeportavimą. Reiškia, 
kaip tik mano sveikata leis pavilkti ko
jas, būsiu išvarytas iš demokratiškiau
sios Europos šalies. Dovanokite už žodį 
“demokratiškiausios,” nes ponas Dala
dier eina prie panaikinimo demokratijos 
ir įvedimo reakcinio režimo, kas užga
rantuos fašizmo įsigalėjimą. Kiekvienos 
dienos įvykiai tą įrodo. Ir manau, kad 
jūs tą matote iš spaudos pranešimų. Kaip 
pasiseks Daladiero fašistinis “trukus,” 
ateities klausimas. Turime didelį pasiti
kėjimą Francijos proletariatu ir visa de
mokratiškai nusistačiusią liaudimi. Pra
eitis parodė daug, o ateitis parodys dar 
daugiau^ kame matysime ir Francijos li
kimą. (

“Kaip jau sakiau, turiu išvažiuoti iš 
Francijos. Kur išvažiuot, kur pasidėti? 
Tai didelis klausimas. Ir tuo labiau, kad 
neturiu jokių dokumentų, tinkančių ke
liavimui ir jų negaliu gaut. Lietuvos kon
sulas neduoda užsienio paso, skaitomas 
be pilietybės. Pradėjau j ieškoti Nanseno 
paso. Laukiu rezultatų. Jeigu gausiu 
Nanseno pasą, reikės traukti į Pietų 
Amerikos šalis, sakoma, kad į tas šalis 
lengviausiai galima įvažiuoti. Sužinojau, 
kad kaipo žurnalistui galima lengviau 
įvažiuoti bent į kurią šalį...

“Francijos policija mane gali areštuoti 
už neišvažiavimą nustatytu laiku ir pas
kiau jėga išdeportuoti į kaimyninę šalį 
arba pristatyti į mano gimtąjį kraštą— 
fašistų valdomą Lietuvą...”

Diesel vardas yra suriš
tas su Diesel motoru. Kiek
vienas, bent kiek apsiskai
tęs žmogus, žino apie tuos 
motorus. Juos išrado di
džiausias šios gadynės inži
nierius Rudolf Diesel. Bet 
apie patį išradėją, kuris 25 
metai atgal taip slaptingai 
mirė, mažai kas žino. Ru
dolf Diesel žuvo prieš pat 
karą—1913 metais. Tada 
buvo daug rašoma, bet taip 
jo mirtis ir pasiliko slap
tybėj. Eisime prie to įvy
kio.

Milžiniškas, žėrintis švie
somis ' vokiečių garlaivis 
“Dresden” išplaukė iš Bel
gijos prieplaukos Antverpo, 
rugsėjo 29 dieną, 1913 me
tais. Povaliai ir atsargiai 
garlaivis plaukė tarpe lai
vų linkui Schelde upės įta
kos. Jo kelias buvo į Angli
ją, kur laivas turėjo būti se
kančios dienos rytą.

Ant garlaivio viešpatavo 
pakilęs ūpas. “Dresden” ve
žė į Angliją žymų keliau
ninką — inžinierių-įšradėją 
Rudolfą Diesel, kurio var
das atkreipė visų atydą. 
Visi keliauninkai su atyda 
stebėjo sausą žmogų, akinių 
pridengtas jo nuvargusias 
akis.

Po vakarienės ir pasi

vaikščiojimo su savo drau
gais belgais, inžinierius pa
linkėjo jiems ramios nak
ties ir patsai nuėjo į savo 
kambarį. Draugai praleido 
jį iki pat durų.

Rytoj “Dresden” artinosi 
Harwich anglų prieplaukon. 
Visi keliauninkai jau senai 
pavalgė ir prisirengė apleis
ti laivą. Diesel dar nepasi
rodė. Pas jį pasiuntė tar
ną.

Dieselio kambarys buvo 
tuščias. Ant lovos gulėjo ne- 
suvelti naktiniai drabužiai. 
Kambaryj pilniausia tvar
ka. Daktaras-inžinierius ir 
garsus išradėjas dingo nuo 
laivo.

Visa laivo įgula sujudo. 
Bet niekas nieko negalėjo 
pasakyti. Jokių pėdsakų ne
liko. Išradėjas dingo.

Dvi dienos vėliau žvejai 
Schelde upės įtakoj surado 
žmogaus lavoną. Žmogus 
buvo gerai apsirengęs. Jie 
skenduolį paėmė į valtį, kad 
perduoti Belgijos valdžiai. 
Bet prasidėjusi audra iš
lupo iš jų rankų jį ir vėl 
nunešė į jūras. Du ar trys 
žiedai, kuriuos žvejai sus
pėjo nutraukti nuo skenduo
lio pirštų, patvirtino, kad 
tai buvo D r. Rudolfas Die
sel.

“Laisves” Vajus
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų yra prail

gintas iki 19-tai dienai gruodžio-Dec. Vajų prailginti 
reikalavo Waterburis ir A. Stripeika, nes jie mato dau
giau progų šiuom tarpu negu pradžioje vajaus.

ALDLD 9-tas Apskritys pralenkė 6-tą Apskritį ir rimtai 
grūmoja drg. Stripeikai. 9-tas Apskritys yra Minersville- 
Shenandoah apylinkėje, o 6-tas Apskritys yra Philadelphia- 
Baltimore blokas.

Gražiai kopia aukštyn draugai iš Montreal, Canada. Jie 
jau septintoje vietoje. Aišku, kad jie kops dar aukščiau.

J. J. Grybas veržiasi išstumti savo artimą kaimyną C. K. 
Urboną iš dovanų arenos. O drg. Šimaitis rašo, kad jis tik 
dabar rimtai stosiąs į darbą vajuje. Tai rimtas konkurentas 
draugam Urbonui ir Grybui.

Laimėtojų ribose šiandien yra sekami asmenys:
Waterburio vajininkai punktų turi........................................ 2961
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi ..................... 2560
ALDLD 9 Apskritys punktų turi ........................................ 2408
ALDLD 6 Apskritys punktų turi ................................  2206
Hartfordo Komitetas punktų turi ....................................... . 1296
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi . ............... 1060
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi................. 907
J. Simutis, Nashua ir S. Penkauskas, Lawrence pkt. turi 696 
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi..................................592
C. K. Urban, Hudson, Mass....................... ,............................... 541

Kurie esate dovanų ribose, žinokite, kad žemiaus yra dar 
tų konkurentų, kurie bile kada gali jus išstumt iš dovanų sky
riaus, jei tik nuteisite rankas, štai ištisas surašąs dalyvau
jančių vajaus konteste:
J. Grybas, Trakimavičius ir C. Stasis, Sellersville .............. .. 100
Zaruba, Norwood .......................... 416 S. Mason, New Haven ............ .. 100
ALDLD 20 kp., Binghamton .... 396 c. P. Lewis, Los Angeles ...... ... 100
A. Buivid, So. Boston ................ 366 V. Kavaliauskas, Tacoma ...... ... 100
V. Černiauskas, Rochester, N. Y. 339 A. Daukantaitė, Boston ........ ... 100
E. Dovidonienč, Worcester ....... 807 J. Liaudanskas, Lewiston, Me.. ... 100
A. Balčiūnas, Brooklyn ................ 304 J. Žilinskas, Lewiston .... ........ ... 94
G. Shimaitis, Montello, Mass. 300 P. Šlekaitis, Scranton ............ .. 89
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. 300 J. Stankevičius, Wilkes-Barre. ... 66
K. Peslls ir J. Kalvelis 

Bridgewater, Mass................... .286
J.
V.

Gugas, Detroit, Mich.............
Jonauskas, Bloomfield ........

.. 64
.. 55

J. Rudman, New Haven ............ 216 M. Sleklenė, Gardner .............. .. 44
S. Paulenka, Lowell Mass.......... 232 J. Naruševičius, Red Lake .... .. 44
Pittsburgh ir Apylinkė ........... 228 K. Mugianienč, San Francisco. .. 44
J. Bimba, Patterson, N. J........... 163 V. Globich, Wilkes-Barre........ .. 44
Bridgeporto Komitetas ................ 154 J. Galdis, Mayhard, Mass.......... .. 44
V. Padgalskas, Mexico, Me. .. .148 J. Sleivis, Chelsea ..................... .. 22
A. Valinčlusj Pittston, Pa............. 144 J. Ruseckas, B’klyn .................. .. 22
J. Burba, So. Boston .................. 138 J. Kairys, B’klyn ........................ .. 22
J. Adams, Grand Rapids ........... 134 I.- Kleviiiskas, Sčrantoh .......... .. 16
K. Kazlauskas, S. Boston ..........
S. Žostautas, KapUskasing .......

132
122 “Laisvės” štabo darbininkai, kurie

F. Kiezis, S. Boston ....................
J. Kalvaitis, B’klyn ...*..............
S. K. Mazan, Cleveland .............

120
120
110 D.

pasidarbavę Šiame vajuje:

M. Šolomskas ....................... . 630
B. A. žalimas, Worcester ......... 106 P. Buknys .................................... ...240
A. Lideikienė, Gr. Neck ............. 104 G. Kuraitis .................................. .. 108
Mrs. §tepon, Lewiston ................ 100 R. Mizara ...................................... .... 80

Šitokioj padėty randasi šiandien tūli 
lietuviai kovotojai. Kovoję, gynę de
mokratiją, o, štai, dabar,’vadinama “de
mokratiškiausia šalis” nebeduoda nei ko
jų sušilti! Argi stebėtina, kodėl Franci- 
ja iki šiol nesirūpino padėti Ispanijos rės-

Kas atsitiko tą rugsėjo 
naktį ant vokiečių garlai
vio? žmogžudystė? O gal 
savižudystė ? Keno rankos 
kruvinos? Ar kas taip slap
tingai privertė didžiausį iš
radėją nusižudyti? Vis vien 
Rudolfo Diesel mirties kal
tininkais yra — kapitalisti
nė Vokietija, kuri bijojo jo 
ir neapkentė savo didelį 
tautietį.

Vokietijos kaizerinė val
džia bijojo Dieselio kelionės 
į Angliją. Diesel gerai žino
jo, kaip kurias karines Vo
kietijos slaptybes. Vokietija 
buvo nusisprendus kariauti 
prieš Angliją. Todėl, galima 
pilnai prileisti, kad inžinie
rių Rudolfą Diesel galėjo 
nužudyti Vokietijos valdi
ninkai, žinant kokius dabar 
žygius atlieka Vokietijos fa
šistai.

Jeigu Diesel ir nusižudė, 
tai vis vien kaltė puola ant 
tų laikų Vokietijos valdonų, 
nes paskutinius metus Die
sel buvo nuolatos persekio
jamas, kaip valdžios ratelių, 
taip mokslo ir amatininkų.

Didelis Dieselio išradimas 
ne tik nebuvo naudingas 
Vokietijai, bet net kenks
mingas, ant kiek tas išradi
mas gauna platų kitur pri
taikymą. Ir todėl kaizerinė 
Vokietija sumaišė inžinie
riaus vardą su purvais.

Kodėl gi Rudolfo Diesel 
išradimas, naujas motoras, 
kuris įnešė tokią revoliuci
ją pasaulinėj technikoj, pa
sirodė pavojingas Vokieti
jai? Kas privertė kaizerio 
Wilhelmo valdžią taip pa
siutusiai neapkęsti tą nau
ją išradimą 'ir kartu vokie
tį pilietį Dieselį? Į tai ge
riausiai atsako motoro Die
sel istorija.

Dar studentu būdamas 
jaunasis Rudolfas Diesel at
kreipė atydą, kad gariniuo
se to laiko inžinuose labai 
daug energijos eikvojusi vel
tui. Ir iš tikro, to laikotar
pio garinės mašinos nau
dingai sunaudodavo tik 5 
nuoš. ar 6 nuoš. energijos, 
o visa kita veltui susieikvo- 
davo. Reiškia, virš 92 nuoš. 
energijos be naudos paleis
davo į orą.

Diesel išstudijavo pabai
gos XIX šimtmečio motorą 
ir, padaręs išradimą, paduo
damas patentui rašė: “mo
toras, kuris be jokių pakai
tų, pačiuose cilinderiuose 
paverčia kurą į energiją ir 
tą energiją sunaudoja pil
niausiai, ant kiek tas gali
ma.” Tai buvo 1892 metais. 
Pagal inžinieriaus Diesel 
planą buvo pagamintas mo
toras, kuris pakeitė iki to 
laiko buvusius netikusius 
motorus.

Tame, kad Diesel perkėlė 
sudeginimą pačios medžia
gos iš pečiaus į cilinderius, 
tai nebuvo nieko naujo. 
Motorai su sudegančia ener
gija cilinderiuose jau buvo 
išrasti ir žinomi. Naujo bū- 
vo tas, kad Diesel, perkelda- ' 
mas kurą į cilinderius, su
darė ten tokį didelį spaudi
mą, kad kuras užsidega be 
pašalinės pagalbos, tai yra 
užsidega nuo suspausto ir 
įkaitusio oro. Ir todėl Die
selio'motoruose nėra reika
linga kuro uždegimui pagal
ba e 1 e k t r o s k i b irkšties 
(magneto), kaip tai padaro
ma visuose kituose moto
ruose.

Dieselio pajėgos motoras 
iš pradžios buvo suplanuo
tas naudojimui anglies ku
ro. Bet praktika privertė 
anglį pakeisti iš karto ke- 
rosinu, o paskui gazolinu. 
Tai jau buvo daugiau, kaip 
maži pakeitimai. Tai buvo 
naujas motoras ir kartu 
Dieselio išdavystė Vokieti
jai.

Iškeisti Vokietijos anglį, 
kuria taip turtinga ša
lis, ant žibalo (aliejaus), 
kurio Vokietija visai netu
ri, tai reiškia duoti į priešo 
rankas gerą motorą, kuris, 
pagal dabartinę hitlerininkų 
terminologija, naudoja “ne 
ari jonišką” kurą, ar tai ne 
išdavystė Vokietijai?

Su Dieselio išrastu moto
ru į pasaulinę rinka išėjo, 
kaipo galingas konkurentas 
prieš anglį,' žibalas (alie
jus). Tarp aliejaus ir anglies 
prasidėjo aštri kova.

Jeigu Dieselio motoras 
nuginklavo anglį, tai gari
nė turbina, išrasta Lavalio, 
pabaigoje XIX amžiaus, bu
vo aštrus ginklas rankose tų 
valstybių, kurios turtingos- 
anglimi. Dabar Dieselio 
motorams prisiėjo vesti kon
kurenciją ne su senomis ga
rinėmis mašinomis, kurios 
tik naikino energiją, bet su 
naujais gariniais pečiais, 
taip jau gerai ir praktiškai 
įrengtais, kaip ir žibalo mo
torai.

Žiaurioje kovoje tarpe 
anglies ir aliejaus, Vokieti
ja atsistojo anglies pusėj. 
Tam pas ją buvo pamatas. 
Žibalo Vokietijoj nėra, o 
anglies turi. Bet nugalėti 
savo tėvynainį nepavyko. 
Dieselio motoras pergalin
gai maršavo pasaulyj užka
riaudamas vis naujus plo
tus. Jis įlindo į visas gamy
bos šakas, susijungė su elek
tros gamybos dinamo maši
nomis, pavertė savo energi
ją į elektros energiją, įsiga
lėjo ant gelžkelių komuni-

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Pas mus žmonės labai pla
čiai kalba apie tai, kad pre
zidentas Rooseveltas turėtu 
trečiu kartu kandidatuoti į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus. Bet vieni sako, kad to 
nedaleidžia Jungtinių Vals
tijų konstitucija. Ar tas tie
sa?

Skaitytojas.
Atsakymas

Netiesa. Jungtinių Valsti-

jų Konstitucija neuždrau- 
džia esamam prezidentui 
kandidatuoti trečiu ar ket-
virtu sykiu.

Bet tradiciniai nei vienas 
prezidentas nebandė kandi
datuoti trečiu kartu. Mat, 
pirmas šios šalies preziden
tas, George Washington, iš
buvęs du terminu preziden
tu, atsisakė palaikyti kandi
datūrą trečiu kartu. Jis pa
reiškęs, kad kiekvienam 
žmogui užtenka aštuonių

publikai? Pasirodo, jai svarbume padėti, 
o pakenkti.

Jei Francijos proletariatas ir visi lais
vę mylį žmonės v nepasistengs laiku su
krusti ir užkirsti kelią reakcininkų pasi
nio j imams, tai galima ten visko laukti.

metų prezidentavimo. Tos 
tradicijos prisilaikė ir visi 
kiti prezidentai.

Ką darys prezidentas 
Rooseveltas 1940 metais; da
bar dar sunku pasakyti.
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Prie Didvyrio Kapo
Prakalba, Sakyta “Laisvės” Redaktoriaus R. Mizaros, Masiniam Mitinge, Žuvusiajam 
kovoje su fašizmu Antanui Mazurkai pagerbti, lapkričio mėn. 20 d., 1938, Worcester, 

Mass., dalyvaujant 500-600 žmonių.
Gerbiamas pirmininke, gerbiamieji žuvu
siojo didvyrio tėvai, brolis, giminės, 
draugijų atstovai, draugai ir draugės!

Susirinkome šį vakarų j gedulos mi
tingą pagerbti jauną jūsų miesto kovo
toją, Antaną Mazurką, kritusį kovoje už 
viso pasaulio žmonijos laisvę; kritusį va
sario mėn. 11 d., 1938, Teruelio karo 
fronte, Ispanijoj. Taipgi susirinkom iš
reikšti mūsų gilią užuojautą velionio tė
vams ir giminėms.

Dauguma iš jūsų čia susirinkusiųjų žu
vusįjį Antaną pažinote kur kas geriau, 
negu aš, todėl man ir neišpuls apie jį 
kalbėti ilgai. Užteks tamstoms priminti 
tūlus žymesnius jojo biografijos braiži- 
nėlius bei išgyvenimus.

Antanas gimė sausio mėn. 16 d., 1915 
metais, vadinasi, laike pasaulinio karo. 
Pasiekus virš aštuonerius metus am
žiaus, jį patiko nelaimė: pakliuvo po au- 
tomobilium ir smarkiai buvo sužeistas. 
Po aštuonių savaičių gydymosi, vaikas 
išsveiko. Likimas, matyt, jau taip spren
dė, kad Antano gyvybė turi būti sutau
pyta, kol jis ją galės atiduoti pasauli
niams žmonijos laisvės reikalams.

Kaipo progresyvių ir susipratusių tė
vų vaikas, Antanas iš pat mažens buvo 
auklėjamas laisvai ir gražiai. Jis buvo 
vaikų Žiburėlio draugijėlės narys, o kai 
paaugo—Aido Choro narys, Lietuvių Li
teratūros Draugijos narys, o dar vėliau 
—unijistas ir Komunistinės Jaunimo Są
jungos narys. Be to, Antanas buvo už
baigęs pradinę ir vidurinę mokyklas. Ki
tais žodžiais, jis buvo visapusiai apsi
švietęs ir susipratęs jaunas darbininkas, 
jaunas kovotojas.

Kovo 14-tą dieną, 1937 metais, kai Is
panijos respublikos gynėjai jau buvo iš- 
kariavę suvirš aštuonius mėnesius, mūsų 
Antanas, su kitais jaunuoliais, tokiais pa
čiais pasirįžėliais ir drąsuoliais, išvyko 
Ispanijon padėti to krašto respublikos 
gynėjams atmušti juodojo fašizmo pa- 
simojimus respubliką pasmaugti. Jis, 
kaip ir visi kiti drąsuoliai ir didvyriai, 
vyko slapta, kadangi Amerikos vyriau-, 
sybė buvo patvarkiusi neišleisti šio kraš
to jaunuolių Ispanijon kariauti. Didžiau
siu atsargumu ir nepaprasta apdaira 
jauni kovotojai vyko Ispanijon, nusista
tę nugalėti visokias kelyj sutiktas kliū
tis ir pasiekti savo tikslą: stoti i Tarp
tautinę Brigadą ir ginti respubliką, gi
nant. tuo pačiu sykiu, viso pasaulio žmo
nių laisvę.

Laimingai išvykus iš Amerikos, Fran- 
cijoj jį ir kitus jaunuolius kovotojus pa
tiko nelaimė: Francijos valdžia, pildyda
ma norus Anglijos, Italijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų valdžių,—kurios palaiko 
fašizmą,—mūsiškius suareštavo ir įkali
no. Buvo net manyta, kad mūsų jaunieji 
kovotojai negalės pamatyti gražiųjų Is
panijos laukų ir prisidėti savo drąsa ir 
darbu prie tos istorinės kovos, kuri dar 
ir šiuo tarpu tebevedama. Tačiau jiems 
pavyko. Šiaip taip dasigavę į respublikos 
sritis, jie tuojau buvo patreiniruoti ir 
pastatyti frontam

Ir taip: po drąsių kovų, po sunkaus 
vargo, po nepaprasto pasirįžimo nugalėti 
Italijos, Vokietijos ir Ispanijos fašistų 
govėdas, pasirįžusias sunaikint Ispanijos 
respubliką, nei metų Ispanijos žemėj ne
išbuvęs, mūsų Antanas paguldė savo gal
vą Teruelio fronte,—paaukojo viską, ką 
žmogus turi ir gali paaukoti—savo gy
vybę.

Šitokia yra jauno kovotojo, mūsų An
tano Mazurkos, gyvenimo istorija! Ji 
trumpa, bet skaisti, kaip saulė. Neilgai 
žibėjusi jo gyvenimo žvaigždė per ilgą, il
gą laiką neišdils iš mūsų akių ir mūsų 
minčių!

Tačiau iš mūsų pusės būtų netaktiška 
tik su šituo dalyką baigti. Mes žinome, 
kad su Antanu Ispanijos respublikos gy
nėjų eilėse krito tūkstančiai ir tūkstan
čiai kitų tokių Antanų. Puikiai supran
tame, kad šiuo tarpu, kai mes čia susi
rinkę sukauptomis širdimis gerbiame žu
vusiuosius, šitą pačią valandą, net gi šitą 
minutą Ispanijoj krinta nauji tūkstančiai 
motinų sūnų, brolių, vyrų, mylimųjų, tė-
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vų! Ir jie žūsta tokiu pat pasirįžimu 
ir drąsa, kaip ir mūsų Antanas!

Todėl pavelykite man, gerbiamieji, pa
sakyti kelis žodžius plačiau apie tą visą 
šiurpią dramą ir josios vaidintojus,—jo
sios didvyrius.

Atsiminkime: Tarptautinėje Brigadoje 
buvo tūkstančiai iš viso pasaulio jaunų 
vyrų. Ko jie ten vyko?

1931 metais Ispanijoj buvo nuversta 
monarchija. Masės žmonių ir visas pa
žangusis pasaulis džiaugėsi, kad dabar 
nusiblaivys Ispanijos padangė, palengvės 
milionų to krašto žmonių vargo našta, 
kurią jie nešė per šimtmečius.

Tačiau dvarininkai ir fabrikantai to 
nenorėjo. Jie nusitarė be monarchijos 
valdyti milionines žmonių mases ir iš
naudoti, ir spausti žiauriau, negu mo
narchijai viešpataujant. Jie buvo pasi- 
rįžę įvesti Ispanijoj fašizmą. Jie ugnimi 
ir kardu žudė darbininkų judėjimo vei
kėjus, stovinčius liaudies pusėje, o tūks
tančius—kelias dešimts tūkstančių jų— 
sukišo į kalėjimus.

Pagaliau atėjo sausio 16 d., 1936. Is
panijoj įvyko parlamento rinkimai. Dar
bo žmonės—socialistai, komunistai, libe
ralai,—sudarė Liaudies Frontą ir rinki
mus laimėjo. Fašistams tai buvo lyg per
kūnas iš giedros padangės! Masės žmo
nių ir vėl lengviau atsiduso, nes matė 
savo gyvenimo padangėj prošvaistes. 
Jautė, kad respublikos valdžia, kad ji 
socializmo ir neįves, tai nors kiek tiek 
palengvins jų šiurpią buitį. Ir respubli
kos valdžia tatai daryti pradėjo. Lengvi
no miestu darbininkų likimą ir taisėsi 
pravesti žemės reformą, kuria biednieji 
'valstiečiai ir bežemiai būtų aprūpinti 
žeme.

Ir kas gi atsitiko? Ogi tų pačių metų 
liepos 16 d., fašistai, remiami Mussolinio 
ir Hitlerio—su pastarųjų žinia ir užgyri- 
mu—pradėjo sukilimą ir ginklu pasimo- 
jo nuversti žmonių išrinktą valdžią!

Fašistai manė tai padarysią per kelias 
savaites arba net ir greičiau. Jie tai ma
nė, nes turėjo savo pusėje daugumą ka
riuomenės ir ginklų, nes turėjo Mussoli- 
nį ir Hitlerį, kuriedu nesišykštėjo jiems 
ginklų-ir žmonių.

Bet jie apsiriko! Jie pamiršo, kad no
rint karą laimėti, reikalingos vietoje ma
sės žmonių savo pusėje turėti. Fašistai 
to neturėjo, nes masės žmonių buvo res
publikos pusėje.

Ir tuomet, štai, gerbiamieji, nuaidėjo 
per visą pasaulį respublikos šūkis: “Ku
rie mylite laisvę, padėkit mums atmušti 
fašizmą!”

Tatai garsas pirmiausiai atsiliepė į au
sis žmonių tų kraštų, kur jau viešpatavo 
fašizmas,—į Vokietijos, Italijos, Vengri
jos, Lenkijos žmonių ausis. Kodėl? To
dėl, kad jie jautė ir žinojo, ką reiškia 
turėti fašizmą. Jie suprato, kad, jei Is
panijoj fašizmas įsigalės, jis bus stipres
nis visam pasauly. Iš to pasinaudos Mus- 
solinis, Hitleris ir jie ten ir namie dar 
baisesnę reakciją įves.

Todėl pirmiausiai tų kraštų kankiniai, 
fašizmo aukos, kaip tik galėdanji, sku
bėjo į Ispaniją kovoti už respubliką, prieš 
fašizmą. Jie įsteigė ten Tarptautinę Bri
gadą,' kuri suvaidino milžinišką vaidme

nį Ispanijos respublikos gynime. Vyko 
darbininkai, vyko intelektualai, rašyto
jai, profesionalai. Štai ką rašo, žurnalis
tas J. Altmajeras, lankęsis Ispanijoj ir 
kalbėjęsis su visokiais Tarptautinės Bri
gados nariais:

“Dabar esu vienam Madrido viešbuty, ša
lia manęs sėdi vokietis, Tarptautinės Brigados 
kapitonas. Jis man pasipasakojo atvykęs iš 
fronto, gavęs dieną atostogų. Jis buvo vokiečių 
darbo unijų veikėjas, — tai vokiečio darbi
ninko modernus ir inteligentiškas tipas. 1937 
metais jį areštavo, kaltindami veikiant prieš 
Hitlerio režimą. Jį spyrė išduoti savo draugų 
ir bendradarbių pavardes. Jis atsisakė. Kiau
ras dienas, ištisas savaites jį mušė smogikai, 
nazių budeliai. Jis parodė man ant kojų bai
sius randus. Man sunku perduoti tuos baisu
mus, kuriuos jam teko pakelti. Jie buvo toki 
baisūs, kad aš turėjau įtempti visas savo jė
gas, kad galėčiau jo pasakojimo .klausytis; 
Atrodo, kad vokietis mano akyse išskaitė abe
jojimą. Jis pakilo užsidegęs ir sušuko: ‘Pa
galiau jie atėjo į mano kalėjimo kamerą, iš
tempė į kalėjimo kiemą, pastatė prie sienos.— 
Dabar tave sušaudys, — sako. Išsirikiavę šeši 
kareiviai sutarškė šautuvų užraktais.—Tad ar 
pasakysi pavardes?—klausia manęs jų virši
ninkas. Aš tetroškau, kad tik greičiau viskas 
būtų baigta ir surikau: ‘Niekšai!’ Jie puolė 
mane mušti, paskui vėl įmetė į kamerą. Ryto
jaus dieną jie griebėsi kitų priemonių priver
sti mane kalbėti: jie man nebedavė duonos ir 
vandens.

“Kartą mane nuvedė į kambarį, kur būdavo 
suimtieji apklausinėjami. Smogikai sėdėjo ap
link stalą, apkrautą vynu, duona, kumpiais, ci- 
garetais... Man pasidarė labai bloga. Man 
leido atsisėsti prie stalo.

“Man sakė, išduok tik pavardes, valgysi, 
kiek patiks, o paskui galėsi eiti laisvas. Aš ir 
dabar atsisakiau pavardes išduoti. Tada vie
nas šitų kankintojų paėmė sūrią silkę, pripylė 
ją pipirų ir pamirkė žibale. Paskui keturi 
smogikai puolė mane, pririšo prie suolo ir 
privertė po gabaliuką praryti tą silkę. Po to 
ištisą savaitę jie man nedavė vandens; man 
rodėsi, kad aš tuoj mirsiu. Kiauras dienas ir 
naktis aš šaukiau troškulio kankinamas.

“‘Ir štai!’—staiga suriko vokietis... Jis 
praskleidė abiem rankom savo lūpas ir paro
dė man savo burną. Aš tik matau dantis, bet 
smegenų nėra. ‘Jie man juos nugramdė rau
donai įkaitintu peiliu’.” (“Mūsų Jaunimas,” 
rugs. 1-15 d., 1938, Kaune).

Štai pavyzdys, kas kariauja Ispanijoj 
prieš fašistus! Tai vienas iš tūkstančių.

Gal būt kai kas paklaus: Bet kaip 
tai išeina, kad iš laisvų kraštų, tokių, 
kaip Amerika, Kanada, Franci j a važia
vo Ispanijon savanoriai? Ko jiems rei
kėjo? Kodėl, sakysim, vyko mūsų Anta
nas Mazurka? Kodėl vyko Juozas Sa
kalauskas? Kodėl vyko Julius Baublys? 
Kodėl vyko iš čion keletas tūkstančių 
jaunų, pralavintų amerikiečių vyrų? Jų 
niekas pevarė. Jie čia gyveno laisvai.

Atsakymas lengvas: Mūsų kovotojai 
turėjo jautrias sielas. Antra, jie persi
ėmę revoliucinėmis tradicijomis—Ame
rikos ir tų kraštų, iš kurių atvyko jų 
tėvai; jie buvo apsišvietę politiniai. Jie 
žinojo, kad fašizmo nugalėjimas Ispani
joj reikštų jam uždavimą smūgio čia, 
Amerikoj, ir visam pasauly. Jie puikiai 
suprato, pagaliau, kad ir Amerika nebū
tų buvusi tokia, kokią mes šiandien tu
rime, jei per Revoliucinį Karą, kai šio 
krašto žmonės kovėsi už laisvę prieš An
glijos'imperialistus, nebūtų atvykę į pa
galbą kitų kraštų kovotojai.

Jūs girdėjote apie žymų katalikų ku
nigą, airių tautybės kunigą, Mykolą 
O’Flanaganą. šis kunigas yra . vienu iš 
šviesiųjų dvasiškių, kuris gausiai rėmė 
Ispanijos respubliką, kai dauguma kitų 
dvasiškių tą respubliką šmeižė ir prieš 
ją siundė savo pasekėjus. Šių metų va
sarą, atvykęs kun. O’Flanagan į Ameri
ką pasakė:

“Aš atvykau per Atlantiką pakelti savo 
balsą už Ispanijos žmonių laisvę. Ta kova Is
panijoj šiandien yra tolygi Amerikos Revoliu
cijai. Amerikos Revoliuciją vedė Jurgis Wash- 
ingtonas ir šį kraštą mylinti eiliniai žmonės. 
Prieš juos ėjo turtingieji, privilegijuotos kla
sės žmonės, kuriuos palaikė užsienio armija.

“Rolė, kurią gen. Franco lošia šiandien Is
panijoj, buvo lošiama lordo Cornwall’io laike 
Amerikos Revoliucijos. Kas palaiko generolą 
Franco, jei būtų gyvenę tada, būtų palaikę 
lordą Coynwallį ir karalių Jurgį III-jį. Visi 
dideli, paiki melai skleidžiami apie Ispanijos 
respubliką buvo tada skleidžiami apie Ameri
kos respubliką...

“Jei.jūs būtumėte gyvenę 1776 metais Ame
rikoj ir jei būtumėt stoję su Anglija, ar jūs 
ainiai nesigėdintų šiandien? Jei jūs turėtumėt 
protėvį, kuris būtų kariavęs Valley Forge ar 
su Washingtonu persikėlęs Delawaro upe, ar 

jūs nesididžiuotumėt šiandien? Jei jūs protė
vis būtų buvęs išdaviku, kaip generolas Arnol
das, arga jūs nesigėdintumėt šiandien?. . .

“Popiežius palaikė Angliją laike Amerikos 
Revoliucijos ir savo įtekme į francūzus katali
kus Kanadoj atplėšė nuo Jungtinių Valstijų 
pusę šiaurinės Amerikos .kontinento. Visa eilė 
popiežių palaikė Angliją prieš Airiją...

“Jei politiniais reikalais katalikų bažnyčia 
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palaikė klaidingą pusę Amerikoj ir Airijoj, tai 
kodėl mes turim manyti, kad ji neklaidinga 
Ispanijoj? Argi ne teisingiau būtų mesti nuo
žiūrą, kad palaikiusi tironiją Amerikoj ir Ai
rijoj, ji, katalikų bažnyčia, greičiau ir Ispa
nijoj palaiko tironų pusę. ..”

Tai žodžiai, verti įsitėmijimo ypačiai 
kiekvienam katalikui.

Lietuvos istorikas Simonas Daukantas 
rašo, kad laike Amerikos Revoliucijos 
daug lietuvių iš Lietuvos vyko padėti 
Jurgiui Washingtonui. Tiesa, Amerikos 
istorijoj jų daug neminima, nes tais lai
kais daugumoj jie buvo vadinami lenkais. 
Bet visi puikiai žinome, kad padėti Ame
rikos žmonėms išsilaisvinti atvyko toki 
šviesūs žmonės, kaip Tadas Kosciuška, 
Pulaskis, Lafayette, Steubenas ir dauge- 
gelio kitų kraštų didelių vyrų. Su jais 
važiavo, dažnai slapta, tūkstančiai kitų 
kovotojų ir tai buvo savotiška Tarptau
tinė Brigada,—1776 metų Brigada,—pa
naši, kokia iki šiol veikė Ispanijoj.

Argi šitas faktas neužtenkamai atsa
ko į klausimą, kodėl, būtent, virš trys 
tūkstančiai amerikiečių, jų tarpe ir mū
sų Antanas, nuvyko savanoriai į Ispa
niją padėti to krašto žmonėms laisvę iš
kovoti?!

Daugelis jų vyko Ispanijon slapta ne 
tik nuo šio krašto valdžios, bet ir nuo 
savo tėvų ir giminių, nenorėdami jiems 
širdis užgauti. Aš žinau vieną lietuvį 
kovotoją, kuris, vykdamas Ispanijon, at
ėjęs pas d. Bimbą ir mane, sakė: “Ne
sakykit mano žmonai ir motinai, kad aš 
važiuoju ten kovoti. Sakykit, išvažiavo 
šiaip sau dirbti. Taip aš joms sakiau...” 
Mes pažadėjom nesakyti, nors puikiai su
pratom, kad tiek žmona, tiek tėvai ge
rai žinojo, ko jų sūnus ir vyras ten va
žiuoja !

Žymus amerikietis orlaivininkas ir 
laikraštininkas, Ben Leideris, kuris pa
aukojo savo gyvybę Ispanijos padangėj, 
išvykdamas sakė: “Aš nenoriu mirti... 
Trokštu gyventi. Tiek daug darbo čia 
liekasi Bet turiu važiuoti, nepaisant, jei 
ir prisieis mirti...”

Ir taip šimtai jaunų, pačių gabiausių 
amerikiečių, pačių jauniausių darbinin
kų klasės žiedų, važiavo Ispanijon pa
našiai, kaip Antanas, kovoti ir gyventi, 
bet, jei reikalas prisieis, nesibijojo mir
ti; mirti už plačiuosius žmonijos reika
lus, už josios laisvę.

Tarp keliolikos ar kelias dešimts tūks
tančių iš viso pasaulio suplaukusių Ispa
nijos respublikos gynėjų, buvo apie 300- 
400 lietuvių. Vyko jie iš Lietuvos, vyko 
iš Jungtinių Valstijų ir Kanados, vyko 
iš tolimosios Pietų Amerikos. Visi vyko 
slapta arba pusiau slapta. Visi vyko vie
no ir to paties tikslo vedini: padėti de
mokratijai laimėti mirtiną kovą prieš 
fašizmą.

Savu laiku apie tuos kovotojus bus pa
rašyta daugybė poemų ir dramų, daugy
bė apysakų ir traktatų. Daugelis jų mi
rė, daugelis tapo sužeistų; daugelis šiuo 
tarpu galvą laužo, kur jie dėsis.

Pavelykite man tarti kelis žodžius apie 
tūlus jų. Štai kovotojas X. Gyvendamas 
Lietuvoj, jis veikė prieš fašizmą. Buvo 
areštuotas ir sėdėjo kalėjimuose. Pavy
ko jam iš ten pasprukti ir atsidurti Ar
gentinon. Nespėjus kojas sušilti, Argen
tinoje paldlo reakcija. Lietuviški šnipai- 
žvalgybininkai jį įskundė kaipo komu-, 
nistą. Jis buvo areštuotas ir įkalintas.!

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Įvyko Šokių Vakaras
Amerikos Lietuvių Kongre

so Wilkes-Barre, Pa., skyrius 
rengia labai linksmą šokių va
karą gruodžio 3 d., 325 Ė? 
Market St., Wilkes-Barre, Pa... 
(Crystal Balroom’yj). šokiams- 
gros puiki Benny žiūras or
kestrą. Kaipo šokių yakare, 
žinoma, bus užkandžių ir įvai
rių gėrimų.

šiais metais skyriui tenka 
rengti jau trečias parengimas. 
Pirmieji du nekaip nusisekė. 
Ypač piknikas, rengtas birž._ 
26 d., labai nepavyko dėl 
priežasties lietaus, palikdamas 
nuostolių. Na, o juk skola—., 
ne rona, neužgys. Reikia žiū— 
rėti išeities, kad skola būtą 
atlyginta, šiuomi vakaru tat 
ir manoma nuo skolininkų ap
siginti. » ....

Kadangi šios apylinkės sky
rių remiančios organizacijos 
ir jų atskiri nariai šaltai at>: 
sineša linkui skyriaus, lyg tai' 
skyrius būtų paskučiausias 
klausimas mūsų progresyvio • 
lietuvių judėjimo arba visai 
neįeinąs į progresyvį judėjir' 
mą tai čia drūčiai prašome ir 
agituojame visus draugus ir. 
rėmėjus paremti šį vakarą. ’ 
gausiai dalyvaujant.

Prie progos reikia priminti, 
kad ne apie likvidavimą sky
riaus reikia mums galvoti, bet 
apie didesnį jo išplėtimą. Juk 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
savo darbų dar neatliko. Bet 
priešingai: jo darbai dar tik 
prasideda. Juk visiems yra ži
noma, kad Lietuvos nepriklau-* 
somybei pavojus nepraėjo, o 
priešingai: dar didesnis grę- 
sia. Juk visiems yra žinoma,- 
kad politiniai Lietuvos kali
niai kaip puvo kalėjimuose,, 
taip ir tebepūva, o tik Lietu
vos laisvės priešai, hitlerinin
kai, paleidžiami. Juk dar 
visiems aišku, kad Lietuvoje ’, 
ne tik neinama prie demokra- 
tipės santvarkos, bet giliau’ 
grimstama fašizman.

šie aiškūs faktai visados
Z * %

turi būti mūsų galvoj. 'Dėl šią, 
faktą mes turime dar labiau? 
suremti pečius, kad labiau 
sparčiau sukti A. L. K. ratus;,;;;

Todėl dalyvaukim skyriaus 
parengime, remkime skyrią ir 
sykiu remsime A. L. K.

PASARGA : Per klaidą Pitt- 
stono apylinkėj pasiskleidė ba
liaus garsinimai,1 kad balius 
vyks šiuo antrašu: 325 W.‘
Market St. Turi būti: 325 Ek 
Market St. Aplaikusieji garsi-’ 
nimus teiksis pasitaisyti klai
dą.

Skyriaus Sekr.,
V. Sandargas. ?

Čechoslovakijoi Panaikinti.
Prez. Beneso Paštaženkliai:
Praga, Čechoslevakija. — 

Šalies paštų ministeris su-’ 
stabdė pardavinėjimą ir' 
naudojimą pašto ženklų, ant 
kurių yra paveikslas pas
kutinio Čechoslovakijos pre
zidento Ed. Beneso. Čecho- 
slovakų valdžia panaikino 
“štampas” su Beneso ^pa
veikslu todėl, kad to. reika
lavo naziai ir pačios Čecho- 
slovakijos fašistai. Taip pa
neigė ’ demokratinį tautos’ 
vadą, kuris sykiu su Masa- ' 
ryku buvo steigėjas Čecho
slovakijos respublikos. 

• »• t

IŠVYTA JAU 150,000 ŽY
DŲ Iš NAZIJOS

Berlin. — Nuo nazių įsi
galėjimo jau 150,000 žydų 
buvo priversti apleist Vo
kietiją; bet dar esą Vokie-* 
tijoj — Austrijoj 500,000 
“tikrų žydų” ir apie 200,000 
“maišytakraujų.”

Holandija priėmė 1,500’ 
žydų vaikų iš Vokietijos.

/
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(Tąsa)
Užėjo trumpesnės dienos ir šaltesni vėjai. Tai rodė, 

kad jau žiema artinasi. Rodėsi, kad ramumas buvo per- 
trumpas. Mūsiškiai neturėjo kada prisirengti, bet ne
permaldaujamoji žiema vis tiek artinosi ir Stanislovėlis 
bailiai jos laukė. Jurgis taipgi labai rūpinosi, nes gerai 
matė, kad Onai bus sunku perleisti žiemą su aštriais 
šalčiais ir pusnimis. Duokime sau, pradėjus pustyti ir 
gatvekariams gatvėse apsistojus važinėti, Ona turės 
likti namie, o ant rytojaus, nuėjusi, pamatys, kad jos 
vietą jau užėmė kita, arčiau gyvenanti, kuri visados 
gali ateiti.

Savaitę prieš Kalėdas užpuolė baisi pusnis ir vėtra. 
Keturias dienas Ashland gatvėj gatvekariai visai nepa
sirodė ir tada Jurgis pažino, kas tai yra imtis su prieš
gynybėmis. Jis turėdavo negerumų ir pirmiaus, bet pa
lyginus, tai buvo tik vaikų žaislai. Pirmą rytą jie leidosi 
į darbą dviem valandom prieš prašvintant. Ona buvo 
apvyniota užklodu ir Jurgis nešėsi ją užsisodinęs ant 
peties, kaip javų maišą, o vaikyščias visas apraišiotas, 
sekė paskui jį. Viesulą tiesiog plakė į burną, sniego 
visur buvo iki kelių, o kai kur jis ir iki pažastų įbrido; 
pasitaikė, kad kitur jo kojos įstrigo, kai kur pusnynai 
kaip siena stovėjo priešai jį, bet jis, nepaisydamas nieko, 
įrėši pirmyn, pūkšdamas kaip pažeistas tauras. Taip 
žingsnis po žingsnio jis pasiekė darbavietę, bet vos ga
lėjo ant kojų užsilaikyti ir akyse net tamsu darėsi. Jis 
ilgai stovėjo, atsirėmęs į stulpą, kol šiek tiek atsipei
kėjo ir dėkavojo Dievui, kad galvijai tą dieną gana vėlai 
pradėjo pasirodyti. Vakare atsikartojo tas pat, bet ka
dangi Jurgis negalėjo žinoti, kaip vėlai jų darbas pasi
baigs, tai įprašė tūlo karčiamninko, kad Ona galėtų 
pasėdėti pas jį kampe, kol jis galės ją namon gabenti. 
Kartą jau buvo po vienuoliktai valandai nakties ir tam
su, nors į akį durk, bet jiedu visgi parėjo namon.

Pusnis ne vieną žmogų iš darbo išstūmė, nes pas 
vartus visados pulkai stovėdavo, o skerdyklų sayinin- 
kai nei vieno nelaukdavo, jei tik jis nepasirodė. Kada 
toji pusnis praėjo, Jurgis visai linksmu jautėsi, nes jis 
buvo susitikęs su bjauriu priešu ir jautėsi viršų gavęs. 
Tas pats atsitinka su viešpataujančiais giriose sutvėri
mais, kurie, susitikę su savo priešu, nugali jį imtynėse, 
bet nakties tamsoje įsmunka kur į spąstus.

Didžiausias skerdimo skyriuje pavojus būna galvi
jams pasileidus. Visiems taip labai skubinant, pasitaiko, 
kad tarpais ant grindų išyęrčia galviją menkai primuš
tą, o tas, pakilęs, pradeda trankytis. Kas nors pamatęs 
surinka, persergsti kitus, darbininkai, kurie, metę viską, 
bėga pasislėpti už stulpų, paslysta vienur ar kitur ant 
grindų ir verčiasi viens per kitą. Blogai esti taip atsiti
kus vasarą, kada dar galima matyti, bet žiemą kur kas 
blogiau. Gana išgirsti riksmą, kad tavo plaukai ant gal
vos pasišiauštų, nes rūmas taip esti pilnas garo, kad1 
negali pasakyti, kas darosi penkios pėdos nuo tavęs. 
Abelnai, galvijas esti apkvaišęs ir jo akys apdumtos, 
taigi nemanoma, kad jis puolasi katrą nors badyti, bet 
greičiausiai gali užgriūti ant peilio, nes kiekvienas, dar

bininkas tenai nešiojasi rankose didelį peilį. Ir tuo laiku, 
to skyriaus bosas atbėga tekinas, šaudydamas iš šau
dyklės.

Pasitaikė, kad kartą tokiam sumišimui pakilus, 
Jurgis įsmuko į spąstus. Tai yra atsakančiausias žodis, 
kuriuomi galima pavadinti, o tas atsitiko taip bjauriu 
būdu, taip netikėtai. Iš pradžios jis beveik to nei ne- 
patėmijo,—juk tai toks menkas atsitikimas. Jis, mat, 
smarkiai šokęs iš vietos, grįžtelėjo kulnį. Jis jautė, kad 
skaudėjimas lyg' ir žnaibė, bet Jurgis buvo pripratęs 
prie didesnių skausmų, taigi mažai ko ir paisė, kojos 
nedabojo. Kada, vienok, reikėjo eiti namon, jis pajuto, 
kad jam jau dikčiai skauda, o ant rytojaus jo kulnis 
buvo sutinus taip, kad beveik du kartu didesnė išrodė 
ir jis jau negalėjo nei čeveryko apsiauti. Bet ir tada 
jis nieko daugiau nedarė, tik pakeikė biskelį, apsivynio
jo koją senais skudurais ir nušlubavo iki gatvekario 
važiuoti į darbą. Pasitaikė, kad tą dieną pas Durham’ą 
buvo daug darbo, ir Jurgis dirbo šlubuodamas, bet apie 
pietus taip jam koją skaudėjo, kad jis vos neapalpo. 
Po pietų jis dar kankinosi porą valandų, bet jau nega
lėjo ištesėti ir turėjo bosui pasakyti. Jie nusiuntė pašaukt 
skerdyklų daktarą ir tas, apžiūrėjęs koją, liepė eiti Jur
giui namon ir atsigulti, pridurdamas, kad dabar gal kelis 
mėnesius pagulės, iš sykio apie koją nepasirūpinęs. Susi- 
žeidimas buvo toks, kad dėl to jis negalėjo prie Durham’o 
kompanijos kabintis. Tai buvo viskas, ką daktaras galė
jo daryti.

Jurgis šiaip taip daėjo iki namų, vos galėdamas 
skausmą pakęsti ir baisiai nusigandęs. Elzbieta padėjo 
jam nusirengti ir atsigulti. Aprišo koją šlapiais skudu
rais ir stengėsi neparodyti jam nusiminimo; kada kiti 
vakare parėjo namon, ji, pasitikusi lauke, įmokino juos 
ir jie taipgi bandė linksmais pasirodyti, ramindami, jog 
už savaitės ar dviejų viskas pereisią.

Tačiau, kada, jį užmigdžius, jie apsėdo virtuvėje 
aplink pečių, pašnabždomis su išgąsčiu kalbėjosi tarp 
savęs. Jurgis turėjo tiktai apie šešiadešimts dolerių ban
ke, o veikiai prasidės sumažėjimas darbų. Jonas su Mare 
gali greit taipgi tik tiek uždirbti, kad vos tesės pragyve
nimui, ir mūsiškiams prisieina remtis tik ant to, ką už
dirbo Ona su Stanislovėliu. O ir dabar jau buomą reikia 
užmokėti taip pat ir už naminius baldus, kurių daugiau 
turėjo įsitaisyti; apdraudimas nuo ugnies taipgi artinasi, 
o anglis, maišas po maišo taip ir eina. Tai buvo sausio 
mėnuo, pats viduržemis, taigi būtų baisus dalykas, jeigu 
pritrūktų ištekliaus. EJniego dar, dikčiai galima pasiti
kėti; kas Tada Oną nuneš į darbą? Ji gali vietos netekti 
—ji tikrai jautė darbo neteksianti. Tada ir Stanislovė
lis pradėjo verkšlianti, nes kas gi tuomet juo apsirūpins?

Tai buvo baisus dalykas, tačiau reikia nukęsti ne
galint nieko pagelbėti. Jurgis neišpasakytai kankinosi 
tą viską matydamas. Mažai gelbėjo, kad jie bandė viską 
nuo jo užslėpti; jis tuos dalykus žinojo geriau už juos 
ir žinojo, kad veikiai jie neturėsią ko valgyti, jeigu rei
kalai taip prasitęs ilgiau. Rūpesčiai jį labai suteriojo 
ir jau po dviejų ar trijų dienų jis visai sunykęs išrodė.

(Bus daugiau)

Slaptinga Išradėjo Dieselio Mirtis
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

kacijos, užkariavo neįveikia
mas pozicijas karo laivyne 
ir kitur.

Visur Dieselio motoras 
susidūrė kovoj su garine 
turbina,ir visur, jeigu nebū
davo pergalėtojas, tai pasi
likdavo lygus pilietis su ja. 
Garas povaliai užleido jam 
pozicijas. Prasidėjo nauja 
gadynė, gadynė žibalo mo
toro ir elektros jėgos. An
glis turėjo savo viešpatavi
mą pasidalinti su žibalu.

Jau pirmame dešimtme- 
tyj XX šimtmečio žibalas, 
apsiginklavęs Dieselio moto
ru, pavirto į vieną iš svar
biausių pasaulio ūkio me
džiagų. Prasidėjo tarpe im
perialistinių valstybių pa
siutusi kova už žibalą, jo 
šaltinius, už pakeitimą vals
tybių rubežių.

Vokietija paskelbė karą 
Dieselio motorui, nes ji ge
rai suprato, kad būsimame 
kare žibalas suvaidins ne
mažą rolę. Ir kada Pasau
liai Karą talkininkai išlai- 
ttiėjo, tai anglų lordas Cur
zon pareiškė istorinę frazę: 
“Talkininkai priplaukė prie 
pergalės virš žibalo bangų.”

Priešingai Vokietijai, ne
turinčiai žibalo, pirmiausiai

už jo nusitvėrė Jungtinės 
Valstijos ir Rusija, turėda
mos savo šalyse milžiniškus 
žibalo turtus.

Nobel, stambiausias žiba
lo gamintojas Rusijoj, tuo- 
jaus suprato ir įkainavo 
Diesel motoro reikšmę dėl 
išplėtimo žibalo industrijos 
ir pralobimo jo kišenės. Jis 
nupirko pas Dieselį patentą 
ir Rusijoj pradėjo plačiai 
gaminti Diesel motorus. Jis 
nepasitenkino vien patsai 
juos gamindamas, bet su uk- 
vata duodavo visus planus 
ir kitiems gamintojams, ku
rie tik juos gamino. Jis ge
rai suprato, kad visi jie rei
kalaus jo žibalo ir todėl 
Diesel motorai dar caristi- 
nėj Rusijoj jau buvo įsigalė
ję- /

Dar labiau Diesel moto
rai įsigalėjo Jungtinėse Val
stijose, kur buvo jau stip
riai išvystyta žibalo gamy
ba.

Vokietija, negalėdama nu
galėti ir sukompromituoti 
Dieselio motorą, pasirinko 
sau kelią sukompromituoti 
jo išradėją Rudolfą Dieselį. 
Aplinkui Dieselio vardą su
kosi nešvarios istorijos. Il
gų metų Dieselio darbas— 
puikiausias motoras pas

kelbtas vagyste. Liežuvnin- 
kai, akstinami pačios val
džios, leido pasakas, kad 
Dieselio motoras nevertas ir 
garbinamas tik paties iš
radėjo. Rudolfas Diesel ban
domas perstatyti Vokietijos 
žmonių akyse ne išradėju, 
bet žuliku, avantiūristu, ku
ris sau pasisavino kitų tech
nikos idėjas. Jo išrastam 
motorui uždraudė nešioti 
jo paties vardą.

Taip siekė anglies savi
ninkė Vokietija sunaikinti 
išradėją žibalinio motoro. Ir 
tas jai dalinai pavyko.

Rugsėjo 29 dieną, 1913 
metais, išradėjas Rudolfas 
Diesel prie didelės slaptybės 
išnyko iš šio pasaulio. Bet 
jo išradimas priešingai no
rams jo priešų tęsia vis pla
tesnius užkariavimus pašau- 
lyj-

Bėgyje 25-ių metų Diesel 
motorų besivystymas, tai 
yra nuo mirties jų išradėjo, 
pralenkė visus numatymus 
jų tvėrėjo ir technikų. Tik 
viename kame Diesel apsiri
ko—Diesel motoras negalė
jo išnaikinti garo turbiną.

Šių dienų technika sura
do galimu, kad kartu gali 
veikti ir garo turbina ir 
Diesel motoras. Žinoma, ka
pitalistinės šalys ir dabar 
turi iš jų savo “mylimus” 
priklausant nuo to, kurio

kuro pas jas yra. Bet Sovie
tų Sąjungoj, šalyje perga
lingo socializmo, šalyje 
liaudies, kuri turi neišse
miamus anglies ir žibalo 
turtus, šalyje, kur visas gy
venimas vedamas pagal vi
suomenės planą — konku
rencija tarpe anglies ir ži
balo negalima. Štai kodėl 
Sovietų šalyje Diesel moto
ras kietai įsitvirtino techni
koj greta su garine turbina 
ir abu dirba naudai Sovie
tų Sąjungos žmonių.

Vertė D. M. š.

Anglija Svarsto Daugiau Žy
dų įleidimą į Palestiną

London. — Anglijos val
džia svarsto, ar galima bū
tų įleist daugiau žydų į Pa
lestiną. Žydų sionistai rei
kalauja tuoj priimt 20,000 
pabėgėlių iš Vokietijos į 
Palestiną, ypač vaikų.

Įtakingas seimo narys 
Winston Churchill sako, jog 
Anglija per metus galėtų 
įleist bent po 30,000 žydų į 
Palestiną. Tai būtų tiek, po 
kiek per metus padidėja 
gimimais skaičius arabų 
Palestinoje.

Berlin. — Naziai jau pa
velijo .išleist žydam laikraš
tuką po griežta hitlerine 
cenzūra.

(TĄSA IŠ 3-čio PUSL.) man-'
Pasėdėjęs ilgokai kalėjime, pagaliau, iš
silaisvino. Paskui vėl jis veikė tenaiti- 
niuose lietuviuose,—švietė juos. Kai tik 
pasiekė žinios apie fašistų sukilimą Is
panijoj, .mūsų draugas X., mažai laukda
mas, su keletu kitų lietuvių išvyko Is
panijon ir ten kovojo, kaip ir kiti did
vyriai. Prieš kelias savaites gavau jo 
laišką iš. Paryžiaus. Rašo: “Esu sužeis
tas, guliu ligoninėj Paryžiuj...” Kur jis 
dėsis, kai pagys, nežino... Tokių, kaip 
draugas X., be abejo, yra visa eilė.

Arbi imkim kitą kovotoją, draugą K. 
Jis gyveno Brazilijoj ir ten smarkiai dar
bavosi. Lietuviški žvalgybininkai ir d. 
K. įskundė kaipo komunistą. Jis buvo 
areštuotas ir reakcinė Vargaso valdžia 
nutarė jį išdeportuoti Lietuvon. Kai lai
vas, kuriuomi jis ir kiti deportuojamie
ji buvo vežami, sustojo Franci jos prie
plaukoj, mūsų draugui K., su tūlais ki
tais bičiuliais, pavyko pasprukti iš jo. 
Kaip greit paspruko, taip greit pasileido 
Ispanijon, į respublikos gynėjų eiles muš
ti fašizmą. Drg. K. dar ir šiuo tarpu 
yra Ispanijoj ir ten vaidina žymų vaid
menį. Abu paminėtieji kovotojai yra 
“Laisvės” bendradarbiai. Abiem mes su 
visa pažangiąja lietuvių visuomenė ne
paprastai didžiuojamės!

Arba štai man teko susirašinėti su 
viena gailestingaja sesele. Ji pabėgo iš 
Lietuvos Ispanijon, į respublikiečių eiles 
gelbėti sužeistiesiems, šiomis dienomis 
rašo ji, klausdama, kur jai dėtis. Ji yra 
Paryžiuj, ilsisi. Prašo, gal galėtum kaip 
nors ją čion priimti...

Tai vis žmonės, aukoję viską, ką žmo
gus gali aukoti demokratijai, žmonijos 
laisvei.

Bet paveikslas toli gražu nebūtų pil
nas, jei netarčiau jums keletos žodžių 
apie žymų Lietuvos pčetą, jauną poetą, 
Julmį, kurio tikras vardas ir pavardė— 
Julius Misiukevičius. Tai biednioko vai
kas, nematęs gyvenime šviesesnės dienos. 
Bet tai nepaprasto talento vyras. Ben
dradarbis Lietuvos pažangiosios spaudos, 
buvęs geras bendradarbis ir dienraščio 
“Laisvės”. Jo tėvas miręs. Jis' buvo ve
dęs ir turėjo seną motiną. Patyręs sun
kios priespaudos Lietuvoj, mūsų Julius 
Misiukevičius, kai tik proga atsirado, 
išbėgo iš jos ir nuvyko Ispanijon demo
kratiją gelbėti su ginklu. Bekovodamas, 
krito Julius kovo mėn. 26 d., š. m.

Bet kaipo poetas, Julius ne tik kovojo, 
o ir rašė,—rašė apkasuose, rašė, kur tik 
gayo progos ant klupsčio popieros šmo
tą pasidėti. Rašė jis eiles. Jo eilės—nie
kad nežus mūsų literatūroj. Jos išreiškia 
sielą ir norus mūsų visų kitų kovotojų, 
podraug ir Antano Mazurkos. Todėl leis
kit man pacituoti jums kai kuriuos jo 
eilių punktus.

Jis rašo eiles savo mirusiajam tėvui 
(“žingsniai Prie Tėvo Kapo”):

—Tėve! norėjau tau ištarti,
Bet tu neišgirsi sūnaus,
Ranka'Tankos nebespausi nei karto, 
Kostelėjęs netarsi: “A-ha!” *
Grįžau—nė tas palaidūnas sūnus, 
Kurs, kaip latras, praėjęs pasaulį, 
Sugrįžta į tėvo senuko namus— 
Suklupęs graudžiai atgailauja.
Grįžau tau žodį kareivio ištarti, 
Kurs mintį didžiulę pamilęs, 
Pamiršo tėtušį daug kartų, 
Ir aimanų dėl savęs neprabilo.
Tu savo pastogę turėjai, tėtuši, 
Savojoj pastogėj užmerkei akis;
Tavo sūnus—daugely mūšių, 
Ir ne vieną dar pamatys...
Nerūstauk iš kapo tėtuši;
Ne lėbauti išklydau pasaulin, 
Ne užmiršt, kai prie plūgo uždusęs 
Mane glostei prakiurusia sauja...
Ar kapą dar tavo kada aplankysiu?
Kareivis kur žengs—juk nežino: 
Gal būt ant bruko krūvon sumaigys, 
Gal parpulsiu kur nors už beržyno.. .

s...: Julius, rašo . JMly-'
limai ii-'Motinai’’: p' :' ' '

Apleidžiau, tėviške, kelius tavuosius, 
Palikęs žydinčias pakluones, 
Palikęs moterį, kuriai dainuosiu, 
Laisvės nusekiau svajones.

Nei tau, nei jai gal nesakysiu, 
Gal nebetarsiu žodžio—myliu, 
Bet jums abiems rytojaus rytą 
Rengiu už tūkstančio čia mylių.
Mat, čia už tūkstančio tų mylių 

' šaukiu—salud!—žengiu į koją,
Kur priešais kryžių apkabinę 
Nauji Europos hunai joja.
Abiem sakiau raštu ir lūpom, 
Kad savo žingsnių kareivis nežino: 
Gal Madride ant bruko suklupsiu, 
Gal kur Aragono kalnyne...
MOTINAI:
Dabar, mama, Pirėnų vėjas 
Labai dažnai kalnynų lietus 
Akis ir veidą man akėja, 
Pečius ir sprandą pliekia.
O aš einu ilgoj rykiuotėj— 
Ginkluotas hunų pasitikti, 
Klausaus komandos apskaičiuotos, 
Kad iš peties ugnimi pliekti.
žydrioj padangėje lėktuvai, 
Urvai, kasimai rausvam moly; 
Čia tūkstančiai galvų pražuvo, 
Ir tūkstančiai laisvųjų stojo.
Mirtim kvėpuoja žemė, uolos, 
Mirties ir laisvės aidas aidi,— 
šioj juostoj lemiamųjų šuolių 
Visų tautų begrojant gaidą.
Tavęs, mama, gal nebslaugysiu, 
Pakluonės pėdos gal užžels, 
Bet čia, Pirėnuos, tvirtint drįstu: 
žmonijai antras rytas kels.
Ir jei tą didį laisvės rytą
Paupy sūnus kur nors paliks— 
Neverk, mama, asloj par.kritus: 
Tai jo mintis ir jo dalis.
Nekaltinki, mama, sūnaus, 
Nebark, kaip kitkart po obels, 
Jei—kai Pirėnuos rytas auš—/ 
Ant kapo jo žolė sužeis. . .

Na, ir šiandien, be abejo, sužėlė žolė 
ant Juliaus kapo. Teilsisi jis ramiai.

Ne vienas tik lietuvis rašytojas Ispa
nijoj krito,—žuvo jų visa eilė. Užtenka 
čia priminti anglų poetą John Cornford, 
vengrų rašytoją, Mate Zalką, anglų ro
manistą Christopher Spring, anglų kri
tiką Ralph Fox. Ant visų jų kapų šian
dien želia žolė saulėtoj Ispanijoj. Visi 
žuvo bekovodami su žmonijos priešų fa- 

■ šizmu.
Kiek žuvo Ispanijoj lietuvių, kol kas 

šiandien niekas negali pasakyti tikrai. 
Žinome tiek, kad be paminėtojo Julmio, 
žuvo Julius Baublys, worcesterietis; ka
nadietis Bolis Alksnis; žuvo argentinie- 
čiai: Adolfas Valius, Stasys Račkauskas, 
Antanas Šilenskis ir Kostas Zinas. Na, 
žuvo .ir mūsų Antanas Mazurka. Tūli 
lietuviai buvo sužeisti. Keletas yra Fran
co belaisvėj, o kiti—vieni laimingai su
grįžo, kiti dar tebėra Ispanijoj ir neuž
ilgo sugrįš.

Visiems žuvusiesiems amžina atmintis!
Jie žuvo mums tik fiziniai. Dvasiniai 

šitie didvyriai, šitie revoliucinių Lietu
vos ir Amerikos žmonių tradicijų tęsė
jai niekad nežus! Jų šviesūs darbai, jų 
pasiaukojimas visuomet pasiliks mums 
įkvėpimu kovoti prieš reakciją, už lais
vę, už laimingesnį darbo žmonėms ryto
ju.

Ispanijoj kovos tebeverda. Respublika 
tebesigrumia su fašizmu. Ji dar vis rei
kalinga didelės viso pasaulio demokra
tiniai nusistačiusių žmonių paramos. 
Šiandien Ispanijos respublika yra sun
kioj padėtyj: jai stoka maisto, nes uos
tai jos yra blokaduojami. Sovietų Są
junga, kuri per du metus tiek daug vis
kuo Ispanijos respubliką rėmė, šiandien 
vargiai tegali daug jai pagalbos duoti 
dėlei fašistinės blokados.

Garsioji Ispanijoj kovotoja La Pasio- 
! narija, andai kalbėdama Paryžiuj, tarė:

Aš nesigedžiu pasakyti, kad mūsų kraš
tui reikalinga greita ir gausi pagalba. 
Jam stokuoja maisto, žmonėms badas 
gręsįa.

Šio'mis dienomis grįžęs iš Ispanijos žy
mus Amerikos skulptorius, Davidson,' 
sakė: visur jaučiamas maisto trūkumas. 
Visoj Barcelonoj tas pasireiškia.

’. Tai savaime suprantamas dalykas. Ša- 
' lis blokacĮuojama. Jau 27-ni mėnesiai ka

re, kuriam geriausios krašto jėgos ’Už
kinkytos.

- (BUS DAUGIAU)
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FITCHBURG, MASS
T Per pasidarbavimą ALDLD 
78 kuopos, 19 dieną lapkričio 
čia buvo surengta vakarienė 
su šokiais. Po vakarienei, bu
vo perstatytas pakalbėti Jau
nų Komunistų Lygos narys, 
George Maki. Kalbėjo angliš
kai, kviesdamas jaunuomenę | 
stoti į darbo unijas ir kitas 
darbininkų organizacijas. Gai-j 
la, kad mažai jaunuomenės 
atsilankė.

Prisiminus svečiam apie Is
panijos karą ir reikalingumą 
pagelbos Ispanijos Respubli-I 
kai, buvo renkamos aukos. 
Aukavo sekančiai: po dolerį— 
V. J. Pshalgauskas, W. Venc
kus, G.” Murnik ; po 50c.—J. 
Gronskis, J. Aukštikalnis, 
Šleiva; po 25c.—A. žemaitis, 
J. Šidlauskas, A. žilis, Dudo
nis, J. Baronas, Buklis, Nar
butas. Smulkių surinkta $2.45. 
Viso $7.70.

Pinigai

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2318 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.2318

NOTICE is hereby given tnat License No. 
GB 4749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANGELO DEMEVO
462 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 911 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 527—29 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAY WEYMAN
527—29 East New York Ave., B’klyn, N. Y.

renkama ateinantiems metams val
dyba ir aptariami kiti svarbūs rei
kalai, Net iš tos draugijos, kurios li
gi šiol prie ALK nepriklausė, pra
šome atsiųsti atstovus ir prie ALK 
prisidėti. — J. Krukonis, Sekr,

DETROIT MICH.
iš Ispanijos ir 
rodomi sekma- 
Draugijų Svct.,

Tel. TRObridge 6330

pasiųsti Medical 
Bureau to Aid Spanish Demo- 

381 Fourth Ave., Newc ra c y

Vardan Ispanijos Respubli
kos visiems aukotojams širdin
gai ačiū.

G. Murnik.

Uždaryta Suomijos Fašistų 
Partija ir Jų Spauda

NOTICE is hereby given that License No. 
11W 6 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8846—20th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL PACCIONE 
8818—20th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2665 has beert issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Ląw at 291—3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, SAM SAPEGA
291—3 Kent'-Ave., Brooklyn, N. Y.

Judami paveikslai 
Sovietų Sąjungos bus 
dienį, gruodžio 11 d., 
4097 Porter St. Pradžia 8 v. v. Įžan
ga tik 20c. Visas pasaulis įdomauja 
dabartiniais Ispanijos ir Sovietų Są
jungos nuotikiais, bus įdomu pama
tyti gyvą veikimą šiuose paveiksluo
se. Kviečia Ispanijos Gelbėjimo Ko
mitetas.

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryto

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 424 Empire Blvd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES CALANDRILLO 
EM Pl RE RESTAURANT 

Empire Blvd., Brooklyn, N.121 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
49—35 Kings Highway, Borough of 
lyn. County of Kings, to be consumed 
premises.

at 
Brook- 
on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 785 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SANTO MESSIN EO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
423—7th Avo., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN T. McKENNA
423—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam»vi 

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

GARSINKITE? "LAISVĖJE

49

PHILIP L. O’ROURKE
<l-b-a Phil's Esso Diner

Kings Highway Brooklyn, N.

1 NOTICE is hereby given that License No. 
I EB 1079 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail under Section 76 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1870—2 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CORNELIUS I).
& EDWIN 

Sullivan’s Bar
2 Albany Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue, Borough, of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the
Tel. Virginia 7-4499

1870

674 Central
EDWARD LUBY

Ave., Brooklyn, N. Y.

SULLIVAN

& Grill
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1165 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM LAWLOR 
Last Chance Bar & Grill

1165 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Pirmadienį, lapkr. 28 d., 8 v. v. 
Eagle’s Hall, Main St. People’s Fo
rum rengia prakalbas. Kalbės drg. 
Earl Browder, Komunistų Partijos 
generalis sekretorius. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti.

■GtKmUSIfl DUONA
\SCH0LE5 BAKING i.

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Helsingfors, Suomija. —j 
Valdžios įsakymu tapo už- j 
daryta Suomijos (Finijos); 
fašistų partija ir visi 18 josi 
laikraščių. Ši partija turėjo' 
373 skyrius su 50,000 narių.

Suomių fašistai turėjo 14 
savo atstovų seime. Jie pa
laikė glaudžius ryšius su 
Vokietijos naziais ir Itali
jos juodmarškiniais.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 753 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8413—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises

the

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that Ucense No. 
RW 916 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 485—487 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK JULIUS MERKEL 
485—487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of I 
Control Law at 2108 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH 
2108 Fulton St.,

the Alcoholic Beverage
I Fulton St.. Borough of

Kings, to be consumed

ARACONA 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1227 Nostrand Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL MC HUGH.
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE wr hereby given that License No. 
RL 4896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2834 Church Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
2834 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 423- 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vita Tavern

423—3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 137 Schenectady Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 6 Marion St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. /a
. MAJOR JAMES A. McKENNA. Jr.

Post 199 V. F. W. of U. S.
504—6 Marion St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 120 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILHELMINA BENEDICT I 
<l-b-a Norman Bar & Grill

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 245 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of lhe Alcoholic Beverage Control Ixtw 
at 1229 Myrtle Ave., Borough .of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE KORNMUELLER 
(Zur Badischen Heimat)

1229 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

/ NOTICE is hereby given that License No. 
OB 7353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Bevrrage Control 
1739 Broadway, Borough of 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH
1739 Broadway

75 of
_ Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

DE BARBIERI 
Brooklyn, N. Y.

PASQUALE PARISI 
& LUIGI POLLIO 

Sorrento Rest.
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

SO. BOSTONO DRAUGIJŲ 
ATSTOVŲ ŽINIAI

Šį pirmadienį, lapkr. 28 d., 8 v. 
v. Am. Liet. Piliečių Kliube, 376 W. 
Broadway, šaukiamas Am. Lietuvių 
Kongreso, So. Bostono Skyriaus me
tinis susirinkimas. Prašome visų 
draugijų atstovus dalyvauti. Bus

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkčs, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

“Mirtų Vainikas”
------------ --= TRIJŲ VEIKSMŲ, KETURIŲ ATIDENGIMŲ DRAMA ==================

'•r

Ruošia ir Vaidina Lietuvių Liaudies Teatras, po Vadovyste J. Kačergiaus

Ši puiki drama parašyta garsaus 
dramaturgo Jurgio Žukovskio.

Vaidinime, po J. Kačergiaus režisū
ra, dalyvauja B. Fultoniūte, P. Gra
bauskas, N. Pakalniškis, J. Lazaus
kas, M. Brown, V. Degutis, P. Ba
ranauskas. Veikalas yra tikras kla

sikas—gražus, įdomus.

BUS UKRAINĮJ SALĖJE
101 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

ffi
ĮŽANGA 45c ASMENIUI 

Vien tik šokiams 25c

Šeštadienį pradžia 8 vai. vakare
Sekmadienį pradžia 4 vai. po piety

JUOZAS KAČERGIUS, 
Režisierius

BVI DIFNAę. Šeštadienį, 3 d. Gruodžio-December, Pradžia 8 vai vakare 
Sekmdaienį, 4 d. Gruodžio-December, Pradžia 4 vai po piety 

Sekmadienį, nuo 7:30 vakare (po vaidinimo), bus šokiai

P. Grabauskas
Vaidina Edvardą, kuris sa
vo turtais išsiperka tėvo pa
žadėjimą už jo išleisti Jani
ną. Bet Janina jį nemyli.

Birutė Fultoniutė
Vaidina Janinos rolę, kuri 
myli jauną vaikiną, bet tė
vas verčia tekėti už kito, 
kurio ji nemyli.

N. Pakalniškis
Vaidina Vlado rolėje. Jis 
tikrai myli Janiną, o Janina 
myli jį. Bet Janina pažadė
ta kitam —Edvardui.

.e

Ši drama, tai romantiškas triologas. Tokių dramų mažai yra. Lietuvių Liaudies Teatras suteikia prieinamą pro
gą visiems šį meno kūrinį pamatyti scenoje. Todėl svetaine nėra didžiausia ir kad duoti progą tiems, kurie negalė
tų dalyvauti šeštadienį arba sekmadienį, vaidinama du vakaru. Tad kurie negalės vieną vakarą, tai galės ateiti 
kitą vakarą. Kainą įžangos darome žemą, kad daugiau mūsų lietuvių liaudies galėtų ištesėti veikalą pamatyti/ Be 
to, dabar ir profesionaliam teatre rodoma gerų veikalų už žemą kainą. Kviečiame vietinius ir iš toliau.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

S
 CHRONIŠKOS 

LIGOS
KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MĖŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite koki nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

9

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-=8

Nėra valandų sekmadieniais

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

i

Rūgšti ruginė’, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
|vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
įkepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
iniausiu 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, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas.

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

. . . . > ' . ,.A
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Armija Sniegvaliu

Iš po Padėkų Dieną iškritu
sio sniego išsikast New Yor- 
kas pastatė darban pereitą 
penktadienį 21,000 specialių- 
laikinų darbininkų sniegvaliu, 
6,000 reguliarių gatvešlavių ir 
4,000 trokų vairuotojų.

Sniego iškritę 7 colių, re
kordas lapkričio mėnesiui 
bėgiu pastarųjų 40 metų, šal
tis prašoko visus žinomus re
kordus: penktadienio 'ryto 
3:30 buvo 17.5 laipsnių. Gyve
nanti laužynuose daug nuken- 
tė nuo šalčio.

Pirmas Čekerių ir Šachmatu 
Lošimas Bus Trečiadienį, 

Lapkričio 30-tą

pirmas 
išspręsti 
t u pa

prašomi

Pirmad., lapkričio 28, 1938

Ką Reiškia Amerikos Darbininkams 
CIO Konvencijos Darbai?

Retas kuris įvykis Ameriko- 
Ije būna taip laukiamas ir 
apie jį tiek daug kalbama, iš 
jo tiek laukiama, kiek laukta 
iš CIO konvencijos, įvykusios 
Pittsburgh e.

Darbininkai laukė, kad ji 
išeitų vieninga ir autoritetin
ga, su pačių organziuotų uni- 
jistų atstovų užgirta tolimes
nės veiktos linija ir vadovybe.

Darb. priešai laukė, kad joj
I įvyktų pasidalinimai, viduji
ni nes niautynės, būtų susilpninta 

vadovybė.
Kas išėjo laimėtojais? Ko

ki svarbiausi tos konvencijos

atlikti darbai? Kokios mums 
iš to pamokos ir perspektyvos, 
taipgi mūs pareigos link CIO 
dabartiniu momentu ?

Tie ir kiti panašūs klausi
mai bus atsakyti Lietuvių Ko
munistų Kuopos prelekcijoj- 
diskusijose šį vakarą, pirma
dieni. lapkričio 28-ta. “Lais
vės” salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Pradžia 8 vai. 
Kviečiami organizacijų veikė
jai, nariai ir abelnai publika. 
Kuopos nariai prašomi susi
rinkti anksčiau, kad galėtume 
anksti atlikti organizacinius 
reikalus.

Kuopos Valdyba.

Drg. Januškos Fondas Prieš Naziy Terorą

Karionę Padėka Svečiam

LDS Tumamentas dėl Brook
lyno Lietuvių Čampijonato

Prasidės Piliečių Kliube
Lapkričio 30 d., 8 vai. va

karo, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliube, prasidės 
lietuvių čampijonatui 
čekerių ir šachmatų 
mentas. Visi lošėjai
susirinkti tą vakarą lošti Broo
klyno lietuvių populiarišką 
gemį.

Jau nemažai kalbėta, nema
žai rašyta apie lietuvius čam- 
pijonus. Lietuviai turi savo 
bokso čampijonus, savo ge
riausius futbolistus, savo ge- Į 
riausius “basketball” lošėjus! 
ir net golfo čampijonus. Bet 
tame sporte, kuriame daugiau
sia lietuvių sportininkų lošia, 
dar nei sykį nebuvo išspręsta, 
kuris iš tų visų gerų šachmatų 
bei čekerių mėgėjų yra ge
riausias lietuvių tarpe.

Jūsų reporterių i, teko gir
dėti, kad nekurie Piliečių 
Kliubo geri čekerių meistrai 
net einą į laižybas už čampi
jonus. Vienas “betina” su ki
tu, kad būk jis aną sukirsiąs 
ir gana.

Dabar, ateinantį trečiadienį, 
jau bus padaryta pradžia. 
Dienraščio “Laisvės” reporte
ris greitu laiku surinks visas 
pavardes, kas su kuom loš, o 
kai pasibaigs lošimai, tai grei
tai vėl per “Laisvę” praneš, 
kas laimėjo.

Man, kaipo reporteriui, te
ko kalbėtis su rengimo komisi
jos nariais. Sakau jiems:

“Tur būt tas meistrų tur- 
namentas, kurį skelbiate, nie
kad neįvyks. Garsinote, .gar
sinote—bet kaip nėr turna- 
mento, taip nėra. Ką sakote?”

“Taip,” atsakė vienas na
rys. “Turnamentas tai didelis 
darbas. Reikia' prie jo tinka
mai prisiruošti. Reikia visus 

,/ meistrus suregistruoti. Tad, 
broli reporteri, mes iki šiol ir 
darbavomės tuo reikalu. Da
bar, kai jau turime nemažai 
susirašiusių, tad ir pradedame 
lapkričio 30 dieną—ateinančią 
seredą.”

“Na, o kaip jūs išrinksite 
geriausį meistrą iš visų. Sa
kote, jau nemažai susiregis- 
travo. Kai vienas kitą sumuš, 
tai ką tada darysite? Gal tu
rėsite balsavimus, ar ką?”

“Ne. Kaip matyti, tamsta 
nieko apie sportą nesupranta
te. Geriausius sportininkus 
niekas nerenka balsavimais. 
Dabar, kad ir šiame tuma- 
mente, kiekvienas gėmis susi
dės"* iš trijų lošimų. Taip mes 
rasime geriausius meistrus. 
Kaip kada vieną lošimą lo
šiant pasitaiko nelaimė ir ge
resnis pralaimi. Tai bus iš vi
so trys lošimai kiekvienam, 
kuris įstoja. Paskui, vienas 
laimėtojas su kitu laimėtoju 
loš. Galų gale pasiliks tiktai 
vienas geriausias šachmatis- 
tas ir vienas geriausias čeke
rių meistras ir jis bus apkarū- 
navotas kaipo Brooklyno lie
tuvių čampijonas.”

Aido Choras ......................
ALDLD 138 Kp., Maspeth 
Sena Drauge ......................
D. M. Šolomskas ..............

Per Geo. Kuraitį Surinkta:
George Kuraitis ....................
Kajet. Janeliūnas ..................
Jonas Gasiūnas ....................
Jos. Jordan ........................
Frank Pemforoff ..................
K. Šolomskienė ...,..................
Ant. Zablackienė ....................
A. Kaįakauskienė ..................
V. Rudaitis ............................

Pakalniškis ......................
Sutkus ...............................
Škėma ................................
Mizara ..............................

Buknys ................................

N.
J.

R.
P.

$10.00
5.00
1.50

politinių nuomonių žmonių ir 
daug kitataučių, tai jokių po
litinių klausimų nebuvo liečia
ma ir nebuvo niekam renka
ma jokių aukų. Todėl draugas 
V. Kartonas nuo savęs aukojo 
dienraščiui “Laisvei” $5 kaipo 
atminčiai 30 metų savo vedy
binio gyvenimo.

“L.” Reporteris/

Vaistininkų Unijos Lokalas 
1199, CIO, pasirašė sutartį su 
Larimore & Co., Nauheim, ir 
Reid & Snyder firmomis. Pa
kelia algas, sutrumpina valan
das.

Bušo vairuotojas Peter Cas- 
taldi, 58 metų, pataikė ir mirt 
tvarkiai. Jis savo busu su 30 
keleivių privažiavo prie kaųw' 
po 8th St. ir Broadway, N. V?, 
ir tik tada-sukniubo negyvas.

Lapkričio 20 d., mūsų pa
minėjime 30 metų vedybinio 
gyvenimo, dalyvavo puikus 
būrys svečių. Mūsų artimi gi
minės, draugai ir pažįstami, 
visi kaip viena šeima pasilink
sminome, pasikalbėjome, pasi
džiaugėme pasimatymu.

Aplaikėme keletą telegra
mų, sveikinančių mus sukakti
mi ilgo šeimyninio gyvenimo. 
Gavome gražių dovanų iš atsi
lankiusiųjų, kurie taip pat 
sveikino sukaktimi ir velijo 
mums laimės tolimesniame gy
venime.

Besivaišinant ir besidžiau
giant pasimatymu, tai didelei 
kompanijai ponas M. Bieliaus
kas, graborius nuo 660 Grand 
St., Brooklyne, buvo Toats- 
master bei bankieto paskelbė- 
jas. Sveikino mus jubilėjum 
pats Bieliauskas, radio valan
dos vedėjas Jonas Valaitis (jis 
ir per radio apie tai pranešė)

I ir kai kurie iš laisviečių.
Vyriausia gaspadinė buvo 

Vincenta Ribokienė, Karlonie- 
nės sesutė. Darbe jai padėjo 
dukterys Julijona ir Elsie 
Karloniutės ir sūnus Juozas 
Kartonas; Jų aptarnavimu 
svečiai buvo patenkinti, dirbo 
nuoširdžiai.

širdingai dėkuojame visiems 
svečiams, visiems sveikinu
siems mus jubilėjum, ypač 
tiems, kurių vardai aukščiau 
sužymėti, kaipo ,prisidėju- 
siems darbu ir gražiom kal
bom pačiame bankiete.

Mes iš savo pusės sukvietė
me į minimą bankietą savo gi
mines draugus ir senus pažįs
tamus, kuriuos tik galėjome 
pasiekti laiškais ir per dien
raštį “Laisvę.” Tikslas bankie
to buvo mūsų troškimas pasi
matyti ir pasivaišinti su savo 
prieteliais. Minėdami savo il
gą 30 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį, mes troškome 
kartu paminėti ilgą ir įspūdin
gą pažintį su daugeliu mums 
prieteliškų žmonių.

Iš savo pusės stengėmės 
svečius patenkinti, kiek galė
dami. Tačiau jei kas buvo ne
patenkintas kuom nors, prašo
me atleisti. O mes visiems sve
čiams, visiems telegramomis 
sveikinusiems mus, visiems už 
suteiktas dovanas dėkuojame 
širdingiausiai ir džiaugiamės 
linksmu pasimatymu.

Vincas ir Konstancija 
Kartonai.

LOGAN GRILL 
St., 
Maspeth, N. Y.
Buvo Geras

Michael Petruška, 3 metų, 
taip ilgisi ir verkia jį paliku
sios motinos, kad Brooklyno 
Vaikų Globos Draugija rūpi
nasi, jog jis gali susirgti.

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.

Tel. Evergreen 7-2375 L-1370

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Svarbi Jums Naujiena
Kiekvienas atsilankęs turės surpryzą. Ateikite 
savo naudai, patirkite kas bus tas surpryzas.

Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

245 Graham Ave.

FRANK DOMIKAITIS
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.

RESTAURACIJAYorkvillės Bendras Komite
tas, kuris susideda iš Ameri- 

1.00 kos vokiečių ir įvairių organi
zacijų, ir turi sau už tikslą 

l.oo gint žmogaus ir religijos tei- 
•50 sės, surengė masinį mitingą 

" 251 lapkričio 25-tos vakarą, York
ville Casino, 210 E. 86th St., 
N. Y. Mitingą užgyrė eilė na- 
cionaliai žymių žmonių.

Darbietis tarybininkas. Nin- 
fo pasiuntė prez. Rooseveltui 
telegramą, prašydamas įsileist 

100 Amerikon pabėgėlius nuo na- 
1.00t zių teroro ir daryt žingsnius 

suvaldyt teroristus.
Batsiuvių Unijos 13-tas Lo

kalas, susidedąs daugiausia iš 
Amerikos italų, savo masinia
me mitinge, Arcadia Hall, kur 
dalyvavo 3,500 narių, irgi pri
ėmė rezoliuciją prieš nazių te
rorą.

Protestus išnešė daugelis ki
tų unijų ir masinių organizaci
jų-

1.00 i
.25
.10
.50

1.00
1.00

.50
1.00 
1.00

.50

Viso šiuo sykiu ............... $27.85
Padėjus prie jau pirmiau

“Laisvės” “exchange 
akaunte” padėtų ........... 90.40

Viso “Laisvėj” padėta $118.25 
Su įduotu Januškai čekiu 5.00

Viso iki šiol sukelta $123.25 
Už Komisiją, J. KUODIS.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

H
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

lAiWWwwwtfuwiAiibftiifw vwloiiniioiiAiifwywtniiniwwwtmioi

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Mirė Jurgis Laukaitis
Penktadienį, lapkričio 25-tą, 

mirė Jurgis Laukaitis, jauno
jo Klasčiaus uošvis, 60 metų, 
gyvenęs 59-56—57th Rd., Ma
speth, L. I. Pašarvotas namie. 
Bus palaidotas lapkričio 29-tą, 
Šv. Jono kapinėse. Laidotuves 
prižiūri graborius J. Garšva.

Laukaitis mirė išvakarėse 
jam su žmona Ona ruošto di
delio pokilio 35 metų vedybi
nio gyvenimo sukakčiai minė
ti. Pokilis būtų įvykęs šešta
dienio vakarą—jis mirė penk
tadienį. Viskas buvo užsaky
ta, vaišės baigiamos ruošti, 
svečiai suprašyta linksmy
bėms. Be abejo, ne visi besu
žinojo apie nelauktą, nemalo
nią permainą ir tik atvykę 
manytan pokilin rado džiaugs
mus pavirtus liūdesiu, reikiant 
pakeisti linkėjimus ilgo gyve
nimo į liūdną, tylų paskutinio 
atsisveikinimo žvilgį, šeimai 
ypatingai buvo skaudi ši per
maina. Linkiu jai ištvermės.

Rennie De Angelo, 31 m., 
iš Astorijos, nušoko mirtin 
nuo Tri-Boro Tilto.

“Na, gerai, dabar supran
tu. Ar dar gali meistru užsire
gistruoti ?”

“Taip. Galima. Galite užsi
registruoti pas bile komisijos 
narį, “Laisvės” raštinėj, LDS 
Centre, savo LDS kuopoj, ar
ba, kad ir pačiame Piliečių 
Kliube. Reikia užsimokėti kvo- 
terį dėl įstojimo į turnamentą, 
ir paduoti savo vardą, pavar
dę ir antrašą ir paskui daly
vauti Piliečių Kliube lapkričio 
30-tos vakarą.”

Visi, kurie domisi šii/o spor
tu, sekite “Laisvę”, nes per ją 
sužinosite daugiau žinių apie 
šį turnamentą, kurį rengia vie
tinės Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopos.

Reporteris.

MEDALIKUOTOS ŽUVYS
Laisvietis J. Kuodis, lapkri-j 

čio 7 d. su kitu brooklyniečiu 
A. Beniuliu buvo nuvažiavę į 
Mastic Beach, L. L, pažve- 
jot. Besitariant jau mest žve
jojus ir važiuot namo, J. Kuo
džiui pasitaikė pagaut trijų 
ketvirtadalių svaro flounderį 
su dviem “medaliais, 
ant špilkos, pervertos 
vies šoną.

Viršutinis baltas, su
“USBF, 11514.”
Apatinis raudonas, 

rašų:
“Bureau of Fisheries, Wash

ington, D. C. Return both 
disks. Reward.”

Pasiuntus diskutes su rapor
tu Washingtonan, gauta pa- 
dėkavonės laiškas su informa
cija, kad tas flounderis buvo 
vienas iš 300, “sutagiuotų” ir 
paleistų pereito sausio 11 die
ną, Great South Bay, L. L,

padarau 
paveiks- 
krajavup 
su ame

’ Abu 
per žu-

užrašu:

su uz-

ti-
pa-

Su laišku atsiųsta tam 
kra blanka pasirašymui ir

Biologi-
Cam-

atsiųstas

■

61—28 Grand

Bankietas
bankietu buvoVisi svečiai 

pilnai pasitenkinę ir skirsty-
I damiesi dėkojo draugam Kar
tonam už gausias vaišes. Ka- 

, dangi tarp svečių buvo įvairių

RANDAVOJIMAI
Išsirandavoja . fornišiuotas kamba

rys, pavieniui vyrui ar moteriai. Ga- 
Yu apšildomas, yra ir karštas van
duo. Kreipkitės informacijų j “Lais
vės” ofisą. (277-280)

siuntimui Harvardo 
nėm Laboratorijom, 
bridge, Mass.

Už raportą busiąs 
$1 atlyginimo.

žymės dedama ant Weak-1 
fish’ių, Codfish’lų ir Floun- 
derių.

Šitokiu būdu Jungt. Vals
tijų žuvininkystės Biuras 
tuo būdu , žuvis studijuoja: 
kaip toli jos keliauja, kaip 
daug ir per kiek laiko užau
ga ir tt.

žymes ant žuvų deda ir 
kaikurie dienraščiai, ir už pa
gavimą tokios žuvies taipgi 
duoda dovaną. Tūlas New 
Yorko laikraštis, sakoma, žy
mi Weakfish’es ir dovanų duo
dąs po $5 už kiekvieną su jo 
žyme pagautą žuvį. Tai da
ro pasigarsinimo tikslu.

Reporteris.

i
Ai PARDUODU DAUGIAU 
PAIN’EXPEHBRIO, N£6U KITŲ 
VAlSIŲ.SfSIMNKINANIIIMS 
RTUMAJZMO SKAUSMAIS. 
TOKiS Puikus vaistas. 

KAD IR Ai PATS JĮ 
NAUDOJU.

Naudokite tq linimontq, kurį jūsų lovai ir lovų tėvai nau* 
dojo nuo 1867 motų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę PaimExpellorio su Inkaru ant dėžutes 

pas tavo vaistininkę.

ffl PAINEXPEIIER
TXAPI «<O U S. PAT

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

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

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

BROOKLYN. N. Y. |
Tel.: Glenmore 6-61tl

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

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.

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Office Phono 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

.. ............... ................ ..........—— ■!>■■■.........——........................

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

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

Sun. all day and night

s ■ A -• ' ’ 'T ■SSffi




