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Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas pras omas 
gaut bent po viehą 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Bet visgi Vokietijos pa- 
vilionas Pasaulinėje Paro
doje bus. Tačiau tai bus ne 
hitlerinės Vokietijos.

New Yorke susikūrė ko
mitetas, kuris įrengs vokie
čių pavilioną, atžymėjimui 
Vokietijos kultūros prieš 
užplūdimą hitlerinio barba
rizmo. Tam tikslui norima 
sukelti 250,000 dolerių. Ąi sjs *

Sovietų valdžia mano, 
kad šiemet mechaniškuose 
darbuose darbo išnašumas 
gali būt pakeltas 14 nuo
šimčių.

Ar tai bus skriauda dar
bininkams? Kaip tik prie
šingai: kai pramonė pri
klauso visuomenei, tai kiek
vienas pagerinimas

No. 12. Telefonas STagg 2-3878. IX, Dienraščio XXI

Reikalauja Tunelio tarp 
Francijos ir Anglijos

Paryžius. — F r a n c ijos 
seimui įnešta sumanymas 
pravest tunelį po jūros pro
taka tarp Francijos ir Ang
lijos. Sako, tatai tarnautų 
bendram abiejų šalių apsi- 
gyhimui.

Liaudiečiai Sumuša Fa
šistus ties Brunete

Barcelona, Ispanija.
arba puikai respublikos kareivių 

darbo išnašumo pakėlimas Brunete šturmu pralau- 
neša tiesioginę naudą vi-Į^ fašistų liniją ir, žygiuo- 

centro 
kelias 
keletą

siems žmonėms, ypač darbi
ninkams. Jų būklė pasigeri
na. # * *

Bet netaip šitą žygį išaiš
kina mūsų oponentai iš so
cialistinės spaudos pasto
gių. Jiems tas baisu. Jie sa
ko, būk tai esąs darbininkų 
algų nukapojimas.

Bėda su jais, kad jie gy
vena kapitalistinėj santvar
koje ir nesupranta,' arba 
nenori suprasti, kad socia
listinėje santvarkoje pra
monės pakėlimo, daybo iš- 
našumo padidinimo vaisiai 
eina visai visuomenei, o ne 
saujalei kapitalistų. 

* * *
Ar Sovietų Sąjungoje 

yra tokia skubos sistema, 
kaip Amerikoje? Nėra. Fa
ktas yra, kad su tais pa
čiais įrankiais kol kas So
vietų darbininkas dar daug 
mažiau padaro, negu Ame
rikos darbininkas. Mat, čia 
darbo netekimo bizūnas ka
bo ant darbininko galvos ir 
priverčia skubinti darbe, o 
ten ne.

Sovietų Sąjungoje pakel
ti darbo išnašumą ir įvesti 
darbe discipliną pirmiausia 
bandoma 
pagandos

darni linkon fašistų 
Navalcarnero, per 
valandas užėmė 
svarbių pozicijų.

Brunete yra už kokių 13 
mylių į vakarus nuo Mad
rido, o Navalcarnero už 8 
mylių į pietus nuo Brunete.

Šioj ofensyvoj respubli- 
kiečiai turi apsčiai kanuo- 
lių šovinių ir kitokios amu
nicijos. Ofensyvos tikslas— 
priverst generolą Franco 
ištraukt dalį fašistų ka
riuomenės iš Katalonijos ir 
taip atliuosuot jų baisų 
spaudimą prieš respublikie
čius tenai.

įtikinimo ir pro- 
keliu. *
manytum

N. J, Policija prieš Alka
nųjų Maršavimą

Trenton, N. J. — Valsti
jos seimelio atstovų rūmo 
pirmininkas H. J. Pascoe 
įsakė, kad valstijinė polici
ja užkirstų kelią baduolių 
įmaršavimui į Trentoną, 
New Jersey valstijos sosti
nę. Jie šimtais maršuoja iš 
Newarko ir kitų miestų į 
Trentoną protestuot prieš 
.kapojimą bedarbių pašalpų.

šį bedarbių maršavimą 
remia Newarko miesto val
dyba ir dovanai duoda mo
kyklų auto-busus važiavi
mui į Trentoną. Už tai at- 

jeigu žagareivis New Jersey sei- 
X winlm "ni i mn iz n n oiKą tu 

gatvėje tave sutiktų žmo-'mėlio pirmininkas gatviniai 
gus ir sakytų tau: “Tu pa- plūsta Newarko valdybą, 
vogei arklį! Įrodyk, kad ne
pavogei !”

Manytum, 
rimas visai 
proto. *

jog tas sutvė-
išsikraustė iš , vienijimas.

N. J. valstijos alkanųjų 
maršavimui vadovauja 
Amerikos Darbininkų Susi-

ŠEŠI NAUJOSIOS ANGLIJOS GUBER
NATORIAI IŠSTOJA PRIEŠ NAUJO

SIOS DALYBOS PROJEKTUS
Pasinešė Užkirst Kelią Tvenkiniam, Kuriuos Valdžia Stato 

Kovai prieš Potvinius ir Elektros Gaminimui

Liaudiečiai Atgriebė Miestelį 
Segre Fronte

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečių kariuomene, po 
žiaurių kautynių durklais, 
atėmė iš fašistų Doncell 
miestelį, ties Artesa de Se- 
gre, šiauriniame Kataloni- 
jos fronte.

Boston, Mass. — šeši re
publikonai Naujosios Ang
lijos valstijų gubernatoriai 
(Mass., Maine, New Hamp
shire, Rhode Island, Ver
mont ir Connecticut) atlai
kė konferenciją ir pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui rei
kalavimą, kad šalies valdžia 
daugiau pagal savo nuožiū
rą neimtų upių ir žemės 
sklypų tose valstijose sta-i __ ______ ,,.c o___
tyt tvenkinius ir kitus įren-' natoriai yra paveikti ypač 

elektros kompanijų, kurios 
kelia didžiausią lermą, kad 
šalies valdžia nebudavotų 
vanden-elektros dirbyklų 
ryšyje su tvenkiniais stato-

gimus. Sako, jeigu kokia 
nuosavybė tose valstijose 
bus reikalinga šalies val
džiai statyt tvenkinius ko
vai prieš potvinius bei elek
tros jėgos gaminimui, tai 
valdžia turi pirma gaut su-

FAŠISTAI VARTOJA TAM 
TYČIA ORO BOMBAS ŽU

DYT CIVILIUS ŽMONES

Generolo Franco Mau
rai Užėmė Tortosa
Burgos, Ispanija. — Fa

šistai užėmė Tortosa mies
tą, su apie 39,000 gyvento- 

Katalonijoje,

tikimą iš tų valstijų; mes, 
girdi, nesutinkame užleist 
šalies valdžiai “pamatines” 
valstijų teises.

• Republikonų viešptauj a- 
mas, Vermonto valstijos 
seimelis paskyrė $67,500 
kovai prieš Roosevelto val
džios ėmimą vandenų ir že-ljų pietinėje 
mės sklypų projektam vie- pajūrio sklype. Pirm to fa- 
šų darbų toje valstijoje. r ■ • vi ’ * ‘ J _

(Tų šešių valstijų guber-1 Falset miestelį, už kokių 11 
mylių nuo jūros; ir tada 
respublikiečiai, vengdami 
apsupimo iš fašistų pusės, 
turėjo trauktis iš Torto sos 
ir viso sklypo į pietus nuo 
Falsęto. Šį žygį atliko mau-

šistai užkariavo strateginį

mais apsaugai nuo potvi- rai, komanduojami fašistų 
nių.) generolo Juano Yague.

BADAS, ŠALTIS IR MIRTIS 
TARP IŠTREMTŲJŲ RAN- 
DAUNINKŲ IR PUSININKŲ

Sikeston, M i s s o u r i. — 
Dreba nuo šalčio, apsnig
tos 1,700 šeimynų, kurias 
dvarininkai ir buožės išvi
jo iš namų todėl, kad jos 
atsisakė toliau dirbt 'savi
ninkam jau tik kaip padie
niai darbininkai. Apsigyve
nusios atvirame ore, grio
viuose ir menkose palapi
nėse palei vieškelius, tos 
šeimynos jau baigia maistą 
ir daūgelis jų badauja. Nuo 
alkio,, vargo ir šalčio serga 
didelis skaičius tų “stovyk-

Geneva. — Tautų Lygos 
specialė komisija, tyrinė
janti bombardavimus iš oro 
Ispanijoj, pranešė Tautų 
Lygai, jog fašistų orlaiviai 
tyčia taiko savo bombas į 
miestų gatves, kur tirščiau
siai būna žmonių.

Taip fašistų lakūnai ma
žomis bombomis bombarda
vo naujų metų išvakarėje 
žmones svarbiausiose Bar
celonos gatvėse, kur ir už
mušė 47 civilius asmenis ir 
sužeidė 91-ną, sako rapor
tas minimos tyrinėtojų ko- luojančių” negrų ir baltųjų 
misijos. Raportą pasirašo randauninkų ir pusininkų 
vienas Anglijos bro Jaivyno su šeimynomis. Vienas jau 
kapitonas ir vienas Franci-' mirė. Jie šaukiasi į prezi- 
jos pulkininkas, tos komisi- dentą Rooseveltą pagelbos. 
jos nariai. Bet buožės savininkai tele-

Jie taipgi atžymi, kad fa-'grafavo Rooseveltui neduot 
paramos šiem tremtiniam. 
Sako, “mes patys Jais apsi
rūpinsime.”

šistų orlaiviai tokiuose at
sitikimuose vartoja mažiu
kes bombas, kurios na
mams abelnai nepavojin
gos, bet jos tinka žudyt ci
vilius žmones.

KONGRESO ATŽAGAREIVIAI ATIMA 
WPA PAŠALPINIUS DARBUS 

IŠ MELIONO BEDARBIU
30,000 Gen. Franco Karei

viu Žuvo Katalonijoj
Barcelona, Ispanija.—Per 

tris savaites fašistų ofensy- 
vos Katalonijoj, respubli- 
kiečiai nukovė' 30,000 gene
rolo Franco kareivių. Dau
giau kaip trečdalis žuvusių 
buvo italai juodmarškiniai 
ir kiti svetimšaliai.

ISPANIJA MOBILIZUO
JA VISUS 1.7-55 METŲ 

PILIEČIUS i
Barcelona, Ispanija.— 

spublikos valdžia 
įsakymą, kad visi sveilff pi

 

liečiai nuo 17 iki 55 n^etų 
amžiaus turi stot į- 
arba dirbti skiriamus jiem 

; darbus.

Uždraudžia Federal? Pašalpą 
Nepiliečiam Ateiviam

Washington. — Respubli
konai ir atžagareiviai de
mokratai kongresmanai 226 
balsais prieš 137 užgyrė lė
šų komisijos tarimą — nu- 
mušt 150 milionų dolerių 
nuo prezidento Roosevelto 
reikalaujamos sumos pini
gų pašalpiniams WPA dar
bams iki liepos 1 d. Prezi
dentas reikalavo tam $875,- 
000,000, o jie nubalsavo tik 

pe_ $725,000,000. Tą balsavimą 
išleido Fe Pervarė kaip “šeškai”i “šeškai” 

bailiai — be vardų iššaukiu 
mo, kad piliečiai rinkikai

i nežinotų, kaip tie kongres-
• • v ! manai snlanvp afivn nriyta-

generolo Juano Yague.
Fašistai čia užėmė 150 i FAŠISTAI GRASINA REUSU1 

ketvirtainių mylių plotą.
Jų armija taip pat įsilau

žė į svarbų miestelį Valls, 
12 mylių į šiaurius nuo 
Tarragonos.

IR TARRAGONAI 
KATALONIJOJ

Pa- 
tai

Chinai Gauna Daugiau Ka- 
nuoliu iš Sovietą

Shanghai, Ųhinija. — Ja- 
ša\įpg Chinijaponai pr 

gauna vis augiįu ginklų ir 
amunicijos iš Sovietų Są
jungos. Šie karo ^reikmenys 
gabenami vieškeliu iš Sibi-! 
ro į šiaur-vakarinę Chini-

Šiomis dienomis chinam 
pristatyta 30 didžiųjų ka- 
nuolių iš Sovietų.

Hitleris Nebandąs Sulaikyt 
Mussolinj nuo Karo Šiemet

Lerida, Ispanija. — 
ssfk fašistų pranešimo, 
jie pasivarę pirmyn Kata- 
lonijos fronte, kad pasiekę 
punkto už 40 mylių nuo 
Barcelonos; o pietinėje da
lyje šio fronto fašistam, 
girdi, telieką tik 9 mylios 
iki Reus, kuris yra ginklų 
ir amunicijos dirbyklų cen
tras už 9 mylių nuo Tarra- 
igonos prieplaukos.

Prieš respublikiečius Ka- 
talonijos fronte grumiasi 
300,000 fašistų armijos: 
italų, maurų, ispanų ir na
zių. Net pasauliniam kare 
artilerija niekada neperkū- 
navo smarkiau kaip dabar 
Italijos ir Vokietijos artile
rija šiame fronte.

* *
Panaši istorija išėjo su 

So. Bostono “Darbininko” 
dievobaimingais redakto
riais.

Dienos kelios atgal savo 
laikraštyje ant pirmo pus
lapio jie pareiškė, kad So
vietų Sąjungoje eina “suki
limai ir žudymai.”

Kur įrodymai? Nebuvo 
jokių. /

Aš šioj vietoje pasakiau, 
jog tai išmislas, niekuo ne
paremtas ir nieko neįrody
tas.

Dabar, sausio 13 d., “Dar
bininkas” sako: “Prašau 
įrodyti, kad Rusijoje nėra 
sukilimų ir žudymų.”

Akurat taip, kaip su tuo 
arklio pavogimu. Vietoj 
įrodyti, kad yra ten sukili
mai, tas redaktorius reika
lauja, kad aš įrodyčiau 
jam, kad nėra sukilimų.

Kai kurie draugai sako: 
Well, tose mūsų organiza
cijose, ypač - Komunistų 
Partijoje, raginama daug 
dirbti, daug atsakomybės 
imti.

Tiačiau kaip pasižiūri 
rimtai, tai jokių tokių di
delių reikalavimų niekas 
nereikalauja. Pridėk savo 
petį, padirbėk tiek, kiek ga
li, ir užtenka.

* * *
Tai viena pusė medalio. 

O kita — kam tos mūsų or
ganizacijos, kam ta mūsų 
revoliucinė partija ir gy
vuotų, jeigu ne veikimui! 
Jei jos būtų gyvas lavonas; 
tai jų visai nereikėtų.

Reikia džiaugtis, kad mes 
esame gyvi, judame, eina
me, dirbame, kits kitą ra
giname. , Tas parodo, kad 
mūsų judėjimas turi didelį 
tikslą.

Anglija Reikalauja Biznio 
Teisią Chinijoj

London. — Anglijos val
džia stipriai pareikalavo, 
kad Japonija turi palikti 
“atviras duris” Anglijos 
prekybai ir pramonei Chi
nijoj, pagal pirmiau pada
rytas sutartis.

H. MARTIN KURSTO 
PRIEŠ AUTO. UNIJOS 

PILDANč. TARYBĄ

Detroit, Mich. — Pildan
čioji Taryba Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos atėmė iš'Homerio Mar
tino vietą redaktoriaus tos 
unijos organcr ib abelnai 
aprėžė Martino galią kaip 
unijos prezidento,) tad jis 
kursto savo šalininkus de- 
monstruot prieš pildančią- 
ją tarybą.

Bedarbis Scutellaro Gal 
Išvengs Elektros Kėdės ■

Hoboken, N. J.—Valsti
jos prokuroras savo užbai- 
giamoj kalboj teisme nerei
kalavo mirties 
(elektros kėdės) bedarbiui 
J. Scutellaro’ui, 
dūręs žiaurų pašalpų virši
ninką Barcką, Hobokene.— 
Barck nedavė būtinai reika
lingos pašalpos šiam bedar
biui, jo žmonai ir dviem 
vaikučiam.

Spėjama, kad gal Scutel
laro būsiąs įkalintas 30 me
tų iki gyvos galvos.

bausmės

kuris nu-

IŠDEGĖ DIDŽIULIS PLO
TAS AUSTRALIJOJ

Melbourne, Australija. — 
Išdegė 1,000 ketvirtainių 
mylių miško Victoria vals
tijoj; sudegė 30 žmonių ir 
300 namų.

Oro karščiai siekia 114 
iki 120 laipsnių.

Berlin. 1— Aukšti nazių 
valdininkai užginčija pir
mesni pranešimą, kad Hit
leris pataręs Italijai šiemet 
dar nepradėt karo. Pasak 
to pranešimo, tai Vokietija 
galėtų kariškai paremt Ita
liją tik sekančiais metais.

Atmesdami šį pranešimą, 
naziai leidžia suprast, kad 
jie bile kada eitų Mu.ssoli- 
niui į talką.

Nepavyko iš “Velnio Salos” 
Pabėgti

manai sulaužė savo priža
dus rūpintis bedarbių rei
kalais. Savo balsais dabar 
jie atima WPA darbus iš 
1,000,000 bedarbių.

Atgaleivio kongresmano 
Woodrumo vadovaujami, 
republikonai ir vice-prezi- 
dento Garnerio demokratai 
atstovai nutarė neduot jo
kios federates valdžios pa
šalpos nepiliečiam ateiviam. 
Jie taipgi panaikino prezi
dento Roosevelto patvarky
mą, pagal kurį 37,000 WPA 
viršininkų ir viršininkėlių 
turėjo būt laikomi regulia
riais civiliais tarnautojais. 
Pasak tų kongresmanų, 
pripažint WPA viršininkus 
civiliais valdininkais tai 
reikštų priimt mintį, kad 
nedarbas šioje šalyje yra ir 
bus nuolatinis reiškinys; 
šie gi kongresmanai nenori 
pripažint tokio fakto.

Vienas tų ponų priimtas 
pataisymas prie viešųjų 
darbų biliaus uždraudžia 
bet kokį politinį veikimą 
bedarbiams, turintiems 
WPA pašalpinį darbą.

Naziy Planai kas Liečia 
Klaipėdą, Danzigą ir Kt.

London. — Anglijos po
litikai sužinojo, kokius pla
nus išdėstė Hitleris, kada'

San Francisco, Calif. — 
Penki kaliniai buvo pas
prukę iš Alcatraz kalėjimo, 
vadinamoj Amerikos “vel
nio saloj,” arti San Fran
cisco. Jie pjūkleliu išpjovė 
štangas lango grotų, išlindo 
iš kalėjimo ir perlipo per jo 
sieną. — Nežinia kas įšmu- 
geliavo jiem tą pjūklelį.

Bėgt šie kaliniai pasirin
ko laiką, kada jūros pakra
štys ir San Francisco mies
tas buvo apgulti ūkanos. 
Bet pabėgt nepavyko. Sar- 

• gybiniai ėmė į bėgančius

60 Naziy Bombininku Falset 
-Tortosa Srityje

Barcelona, Ispanija. —• 
60 didžiųjų Vokietijos bom- 
bininkų “Junkerių” karto
tinai bombardavo respubli
kiečius Falset-Tortosa skly
pe, iki respublikiečių ka
riuomenė iš ten pasitraukė.

Pas 4M Berchtesgadeną. at- gaudyt, tris bėglius sužeidė
silankė Lenkijos užsieninis 
ministeris J. Beck, būtent:

Vokietija (kol kas) neda
rysianti griežtų žingsnių čia buvo įkalintas kaip 

žmogvagis St. Paul banki
ninko Ed. G. Bremerio.

ir visus penkis suėmė. Sun
kiausiai sužeistas, į galvą, 
Arthur (Doc) Baker. Jis

10 ŽUVO NAZIŲ ORLAI
VIO NELAIMĖJE

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Susikūlė į kalno šonų ir 
sudegė Vokietijos lėktuvas, 
ties Rio Bonito; žuvo visi 
5 keleiviai ir 5 įgulos na
riai.

dėlei Klaipėdos ir Danzigo 
krašto. Hitleris palauksiąs 
ir su karu prieš Sov. Ukrai
ną, kol “Stalinas susilpnė- 
siąs”; Lenkija turėtų padėt 
Vokietijai gaut Holandijos 
bei kitų kraštų kolonijų, tai 
esą ir - pati Lenkija (gal) 
gautų kolonijų.

Šį pirmadienį šalčiau 
vakarop snigs ar 
—N. Y. Oro Biuras.

ir 
lis.—

Uruguay Neįsileidžia šim
tų Atplaukusių žydų 
Montevideo, Uruguay.— 

—Valdžia sulaikė tris šim
tus žydų pabėgėlių iš Vo
kietijos; atšaukė leidimus, 
kuriuos buvo davus jiem 
įvažiuot į Uruguayų apsi
gyventi. Panaikins leidi
mus ir kitiem šimtam at
plaukiančių žydų.
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LDS Pastogėje
“Tiesa” rašo, kad nuo pastarojo Seimo 

(įvykusio Pittsburghe pereitą vasarą) į 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimą įra
šyta 400 naujų narių. “Tai nemaža 
skaitlinė,” pažymi LDS organas, “bet to 
nepakanka. Atsiminkime, kad su seka
mu seimu LDS turi pasiekti 10,000 na-, 
rių. O tai galime padaryti, jeigu tiktai 
visi išsijudinsime darban, prirašinėsime 
naujus narius,”

Ir ten pat “Tiesa” nurodo:
“Šiais 1939 metais mes turime įrašyti 

mažiausia 1,200 naujų narių. Pradėkime 
todėl tą svarbų darbą organizuotai, in
tensyviai.

“Atsiminkime, kad šiuo laiku specia- 
lio vajaus su tam tikromis dovanomis 
nebus. Mes turime suprasti, kad ir be 
ofcialio vajaus turime taip lygiai dar
buotis, kaip ir vajaus laiku.

“Centras dabar duoda organizato- 
riamsZdidelį atlyginimą, vietoj seniau 
duodamų dovanų. Organizatorius, prira
šęs naują narį ant $1,000 apdraudos ir 
$12 pašelpos, gauna $4.50 atlyginimo. 
Visos kuopos todėl turėtų suorganizuoti 
organizatorių grupes. Kiekvienas narys, 
nors ir nesivadintų organizatorium, gau- 
na lygų atlyginimą už naujų narių pri
rašymą. *

“Kad palengvinus naujus narius prira
šyti, Centras paskelbė, kad nuo 16 iki 30 
metų galima prirašyti į bile apdraudos 
skyrių be jokio įstojimo (tas neliečia 20 
m. endowment). O jeigu kas norėtų pri
sirašyti ir į pašelpos skyrių, tai turės 
pasimokėti nustatytą aplikacijoj įstoji
mą.

“Kurios kuopos pasidarbuoja, dabar 
lengvai gauna naujų narių. Pavyzdžiui 
galima paimti Montello ir Worcesterio 
jaunuolių kuopas, kurios po glėbį pri
siunčia naujų narių aplikacijų. Kodėl gi 
taip nepadaro ir kitos kuopos?”

Nereikia nei aiškinti! Jei tik visos 
LDS kuopos naujų narių gavimo klausi
mą savo narių mitinguose nuolat svars
tytų, tai 1,200 per metus būtų galima 
gauti lengvai.

■ Nepavyko
Šiuos žodžius rašant, Romos ir Londo

no pranešimai skelbia, jog Chamberlaino 
ir Mussolinio pasitarimai nedavė jokių 
rezultatų. Girdi, Mussolinis nei per colį 
nenusileidžiąs savo pastangoms pasi
grobti Francijos tūlas kolonijas. Bet, 
esą, tosios kolonijos šiuo tarpu grobia
mos nebus, o tik po kiek laiko. Net ir 
Hitleris pasakęs, kad po metų laiko jis 
galėsiąs Mussoliniui ginklu padėti pasi- 
verŽti iš Francijos kolonijas, kurių Mus
solinis trokšta.

Ispanijos klausimu taipgi neprieita 
prie jokių susitarimų. Viskas palikta 
taip, kaip buvo. Matyt, Chamberlainas, 
jausdamas didelį savo krašto žmonių nu
sistatymo 'prieš jo pardavikišką politiką 
Muniche augimą, bijosi daugiau fašisti
niams agresoriams koncesijų atvirai 
duoti.

Nors ši Chamberlaino misija nevaisin
ga, nors ji, veikiausiai, pakenks jo pres- 
tyžui, tačiau nereikia manyti, kad jis 
liausis Mussoliniui paramos davęs.

Tūli spėja, kad neužilgo būsią sušauk
ta Vokietijos, Italijos, Anglijos ir Fran
cijos valdžių konferencija ir ten bus 
“gražiuoju”' Mussolinio grobuoniški ape

titai patenkinti. Tai, žinoma, bus an
troji Municho išdavystė.

Tuojau, kai tik įvyko Municho išda
vystė, mes rašėme, kad labiausiai dėl 
jos nukentės niekas kitas, kaip tik 
Franci ja, kurios reakcininkas Daladier 
taip pataikavo Chamberlainui ir fašis
tiniams agresoriams; kurios reakcinė 
valdžia pardavė fašistams Čechoslovaki- 
ją-

Visi ženklai rodo,- kad taip ir bus!

Paklaidos Pataisymas
Penktadienio “Laisvės” laidos edito- 

riale buvo pažymėta, kad Stilsonas atne
šęs į ALK Brooklyn© konferenciją SS 
kuopelės iškeptą rezoliuciją, kurią bandė 
pravaryti konferencijoj.

Mums vienas rezoliucijų komisijos na
rys dabar praneša, kad Stilsonas pareiš
kęs rezoliucijų komisijoj, jog toji rezolitf^ 
ei ja priimta LDD kuopelės, trockistų.

Tai dar kartą parodo, kad, kol troc- 
kistai nebuvo į ALK priimti, viskas bu
vo gera ir gražu. Kai tik jie įėjo, sude- 
moralizavo kelis socialistus ir juos išsi
vedė iš konferencijos.

Anglijoj sunešta visokių brangių daiktų, kurie bus parduodami ir gautais
pinigais bus remiami Vokietijos pabėgėliai.

Franci j a Socialise Audrose
(Musų Specialio Korespondento)

Pastabos

ti, kad tarimai nepaliktų 
tik tarimais, būtų atsakę— 
neapsiimu, neturiu laiko, ar 
neužsimoka nei bandyti. Vi
si ir visos davė atsakymą—\ 
apsiimu, nueisiu, padary
siu.

Tačiau apskričio komite
tas pageidauja kaip eilinių 
narių, taip ir kuopų komi
tetų pagelbos. Be jūs, drau
gai, pagelbos, be bendro ko- 
operavimo, apskričio komi
tetas, kad ir prie geriausių 
norų, nepajiegs iškelti aps
kričio darbutę iki tokios, 
augštumos, iki kokios jis 
pasiryžęs davesti.

Reikalui esant, kreipki
tės:

Sekr. J. Smith, 5809 N. 
Fairhill St., Philadelphia, 
Pa.

Org. V. J. Jackson, Box 
105, Gibbstown, N. J.

Senas Vincas.

Kova Dėl P. Rimšos “Artojaus”
Kai Amerikoj lankėsi skulptorius P. 

Rimša, jis, nuvykęs į Bostoną, sutaręs 
palikti savo kūrinį “Artoją” Bostono 
dailės muziejuj. Bet jis prašė, kad jam 
vietos lietuviai už tai užmokėtų $1,000. 
Pastarieji sutiko. Bet dar ir po šiai die
nai “Artojas” tebestovi muziejaus skie
pe, o Rimša paminėtos sumos taip ir ne
mato. Jis, matyt, dėlto smarkiai supyko 
ir Bostono inteligentams užpylė už kal- 
nierių ugnies, kadangi dėlto kilo aštrių 
polemikų.

Štai kaip apie tai dr. A. Pilka rašo 
“Tėvynėj”:

“P..Rimša dabar kelia skandalą, kad už 
jo “Artoją” bostoniečiai būk žadėję už
mokėti jam tūkstantį dolerių ($1,000) ir 
neužmoka. Paaiškėjus, kad tą tūkstantį 
turi sudėti Bostono ir apielinkės lietu
viai, kilo dar daugiau trukšmo ir ginčų. 
Iš visuomenės pusės girdisi šūkavimai ir 
protestai, kad girdi kas jam tą tūkstantį 
žadėjo, tegul tas ir užmoka.
t Kame gi dalykas? Čia biskutį pipirų 
reikėtų duoti p. Rimšai ir tam ar tiems, 
kurie vardan visuomenės jam pažadėjo 
tūkstantinę dovaną. Visu pirma, p. Rim
ša privalėtų susitvarkyti savo tempera
mentą ir būt ramiu vietoj rašinėjus ir 
plūdus Bostono lietuvius per spaudą. 
Reikia atsiminti, kad p. Rimša atvažia
vo į Bostoną su savo kūriniais sau asme
niškai pasipinigauti ir turėjo reikalą tik 
su pavieniais asmenimis.

P. Rimša iš Bostono išsivežė apie pusę 
tūkstančio dolerių ir dar tūkstantis pa
žadėta išmokėti už “Artoją.” Kurgi ki
tur jis rado tokią geraširdę lietuvių ko
loniją, kaip Bostonas? Jo paties išsireiš
kimu — niekur!

Todėl p. Rimša turėtų biskutį nusira
minti ir patylėti iki jo paties klaidos bus 
ištaisytos ir reikalinga pingų suma su
kelta.”

Toliau:
“Už ‘Artoją’ p. Rimša užsiprašė $10,- 

000.00 ir darykite ką jūs norite. Paro
dos rengėjai atsidūrė keblioje padėty. 
Galų gale susitarta. P. Rimša sutiko ati- 
duąti ‘Artoją’ už tūkstantį dolerių. Pa
imant ‘Artoją’, jam buvo išaiškinta, kad 
tokio specialio fondo čia nėra greitam iš
mokėjimui sutiktos pinigų sumos. Visas 
reikalas tapo paliktas vėlesniam laikui, 
kaip surasti tūkstantinę.”

Dar toliau:
“Pakol kas, ‘Artojas’ tebėra muziejaus 

skiepe. Reikėtų, kad ta pati komisija, ku
ri dabar rūpinasi sukelti tūkstantinę, 
pirmiausia pasirūpintų ir pasiūlytų mu
ziejaus tarybai lėšų padarymui atatinka
mos stiklinės ar atatinkamo akmens ‘Ar
to j aus’ padėjimo viešoj vietoj. Su p. 
Rimša bus galima atsilygint ir vėliau.”

Lietuvių priežodis sako: “Pažadėti 
kur kas lengviau, negu ištesėti.” Pana
šiai yra ir su Bostono lietuviais profesio
nalais : pažadėti buvo lengva, bet kai rei
kia ištesėti—neįstengia.

Tai jau trečias skaudus su- 
purtymas ištiko Franci ją nuo 
1934 metų. Ekonominis krizis, 
Staviskio afera, kur buvo iš
eikvota šimtai milionų frankų 
valstybės pinigų vasario 12, 
1934 met., sujudino visą liau
dį ir visą kraštą. Antras bur
žuazijai smūgis buvo 1936 me
tų gegužės 26 d., kai rinkimus 
laimėjo liaudies frontas. Tre
čias įvyko 1938 m. per generalį 
streiką.

Liaudies fronto valdžios lai
kais buvo daug kas pagerinta 
darbo masėms, nemažai išleista 
naujų socialinių įstatymų, įves
ta 40 valandų darbo savaitė, 15 
dienų vakacijos, algos pakeltos, 
duota teisė darbininkams lais
vai organizuotis į darbo uni
jas, turėti fabrikuose delegatus 
ir tt. Tai buvo iškovota per 
streikus, .kokių nebuvo buvę vi
soje Francijos istorijoje, kurie 
apimdavo < ištisas pramones: 
Valdžia nekliudė. Patys darbi
ninkai saugojo privatinį ir val
stybės turtą — mašinas, įran
kius ' ir tt., nuo provokatorių. 
Nebuvo siunčiama jokia milita- 
rinė jėga prieš darbininkus, 
Mat, valdžia byvo su liaudimi, 
o liaudis su^valdžia.

Bet buržuazija irgi nesnaudė 
per tą laikotarpį. Ji sabotaža- 
vo liaudžiai naudingus įstaty
mus, ardė darbininkų Konfe
deraciją, suorganizuodama fa
brikantų sindikatą, patraukda
ma silpnagalvius siūlant jiems 
geresnius darbus. Ji taipgi 
brangino gyvenimo sąlygas. 
Štai maža lentelė, kuri parodo, 
kaip pragyvenimas per tą lai
kotarpį buvo buržuazijos pa
brangintas, pakeliant ant pro
duktų kainas:

1936 metais buvo:
Duona, 1 frankas ir 45 cent. 
Vidutinės jautienos kilogra

mas 7-8 frankai.
Pienas, 1 fr. 10c. 

^Tabakas, 2 f r. 50c.
Vynas, 1 fr. 20c.

1938 metais jau buvo:
Duona, 2 fr. 90c.
Jautienos klg. 10-16 fr.
Pienas, 1 fr. 70c.
Tabakas, 3 fr. 50c.
Vynas, 2 fr. 90c.
Ačiū darbininkų pasiryžimui 

ir kovoms, darbininkų algos 
pakilo. Jeigu 1936 metais algos 
būdavo tarpe 25 ir 37 frankų į 
dieną, tai 1.938 metais buvo tar
pe 45 ir 65 frankų.

Daladier valdžia pasidavė 
buržuazijai ir pradėjo puolimą 
ant darbininkų. Ji pasirįžo už
dėti mokesčius ant darbininkų 
ir smulkiosios buržuazijos. Pra
dėjo apkarpyti darbininkų de
mokratines laisves.

Deja, kaip $asųodo, jam ne
kaip sekasi. Tam darbininkai 
griežtai pasipriešino ir kilo vi
sam svietui jau žinomas gene- 
ralis streikas, kuriam vadovavo 
Generalė Darbo Konfederaciją. 
Streiko sėkmingumas priklausė 
nuo to, kur kokios buvo miestų 
valdžios. Kur miestų majorai

Jei Jau Lietuvinti, Tai ir 
Atlietuvinti

Lietuvoj vedamas vajus 
už sulietuvinimą ar atlietu- 
vinimą piliečių pavardžių. 
Bet man regis, kad jau lie
tuvinti, tai ir atlietuvinti, 
kad ir tą*, nelaimingą Lie
tuvos bekoną reikėtų atlie
tuvinti vėl į kiaulę.

Prieg tam dar, juk nerei
kėtų užmiršti ir “poną.” Iš 
“pani,” nunešus raidę “a” 
ir padėjus vietoj raidės “i,” 
o vietoj raidės “a” įdėjus 
raidę “o,” o ant paties galo 
prisegus raidę “s,” pats 
“ponas,” kaip buvo bajoro 
skiauturė, taip ir pasilieka. 
Nuo “proše pani,” vistiek, 
nepabėgama.

Taigi, ar neatsirastų 
toks kalbotyra, kuris ir 
“ponas” sulietuvintų? Vie
nas brolis, gavęs nuo Sme
tonos medalių, paliko pas 
mane ant burdo. Todėl, kas 
sulietuvins ‘ponas,” tas

buvo gaus tą, kaip dūšią be vie
tos, medalį.

Gražiai Pradedame 
Tvarkytis

Pasipiršimas
Jaunikaitis atvyko pas 

merginos tėvą, ir nedrąsiai 
pradėjo kalbėti:

—Aš tamstos dukterį ne
šiosiu ant rankų, jei...

—Jei kas?...
—Jei tamsta pirmiau pa

dėsi man atsistoti ant ko
jų! — prasitarė busimasis 
žentas.

simpatizavo darbininkams, ten 
streikas buvo pasekmingas. O 
kur majorai palaikė Daladier 
valdžios pusę, ten sunku buvo 
kovoti.-

Čia . paduodu įspūdžius iš 
Montlųcon, kur pats savo aki
mis mačiau. Miestas turi apie 
45,000 gyventojų. Didesnė pusė 
žmonių dirba pramonėje — me
talurgijos ir gumos fabrikuose. 
Miesto majoru yra socialistas 
Marx Dormoy, parlamento na
rys, šį rudenį išrinktas į sena
tą, gi 1936 m. buvęs vidaus mi- 
nisteriu. Lapkričio 26 d. de
monstravo 12,000 žmonių, nors 

j buvo labai blogas oras, lijo. 
' žmones šaukė, kad Daladier 
pasitrauktų. Lapkričio 29 d. 
kareiviai užėmė geležinkelio 
stotį, kad neleisti darbininkams 
sustabdyti traukinius bei nu
traukti telegrafų vielas ir tt.. 
Daladier valdžia dar buvo pa- 
gatava pašaukti streiko laužy
mui afrikiečius kareivius, nes 
francūzais nebepasitikėjo. Lap
kričio 30 d, pirmieji sustreika
vo gumos darbininkai.

Šiame mieste streikas
tikrai sėkmingas. Miesto majo
ras Dormoy padėjo darbinin
kams. Visi statybos darbai bu
vo sustabdyta, visa miesto ko
munikacija taipgi sustojo. Bu
vo net daug krautuvių ir kavi
nių uždaryta, žmonių buvo pil
nos gatvės per streiką. Visi ra
miai gatvėmis vaikštinėjo lig 

1 ko laukdami. Nei policijos, nei 
: žandarų tarpe darbininkų nesi- 
maišė. Jų neleido miesto majo
ras.

Vieną kareivį stotyje trau.ki- 
i nys sutrynė, kitą ant geležinke
lio sužeidė.

Panašiai buvo po visą Fran- 
ciją: vienur smarkiau streika
vo, kitur silpniau. Aukų buvo 
per visą šalį. Buvo nemažai iš 
darbininkų ir policijos žuvusių.

Tai vis dėl kapitalizmo: dar
bininkai kovoja už duoną, o .ka
pitalistai už kapitalą.

Kova dar neužbaigta. A. 
Gruodžio 24, 1938.

Į Ispanijos Armiją Šaukiami 
Vyrai iki 45. Metą

Barcelona. — Ispanijos 
respublika šaukia armijon 
visus tinkamus vyrus iki 45 
metų amžiaus. Tuo būdu 
gaus dar 200,000 kariuome
nės.

Į tvirtovių, apkasų ir ke
lių darbus šaukiami vyrai 
iki 50 metų amžiaus.

Japonai Bandysią Atimt iš 
Francijos Paracel Salas
London. — Pranešama, 

kad Japonija nusprendė 
prijungt sau Paracel salas 
Chinijos Jūroj. Tos mažiu
kės salos skaitėsi niekam 
nepriklausomos iki praeitos 
vasaros, kol Franci ja užė
mė jąsias liepos mėnesį.

Literatūros Draugijos 6- 
to Apskričio komiteto posė
dis, atsibuvęs 18 gruodžio, 
Philadelphijoj, pravedė ke
li atą gražių tarimų ir drau
gai su noru apsiėmė tuos 
tarimus vykdinti gyveni
ni an.

Nepaprasta Kantrybė
Pėr vieną labai gausiai 

lankytą paskaitą kažkas 
Plikiui atsistojo ant kojos, 
Kai atėjo pertrauka, Plikis 
tarė savo kaimynui:

—Malonusis tamsta, iš- 
leiskite mane truputį, aš tik 
noriu išgerti stiklą alaus. 
Kai grįšiu, tamsta vėl galė
si atsistoti savo vietoje.

Tik Formalumas
—Kodėl jaunavedžiai

prie altoriaus paduoda vie
nas kitam ranka? v

Kas pagirtina, tai tas, —Tai tik paprastas for- 
jog neatsirado iš komiteto malumas. Ir boksininkai 
narių tokio ar tokios, kuris prieš pradėdami kovoti taip 
buvo užklaustas ar sutin- pat pasisveikina.
ka tą ar kitą užduotį atlik-1 (Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Mačiau “Laisvėje” rašėte, 
kad kai Maskvoje laidojo la
kūną Čkalovą, tai jj lydėjo ir 
jo palaikus nešė patsai Stali
nas. Be abejonės, dalyvavo ir 
kiti aukšti vadai.

Dabar aš klausiu, ar tie va
dai taip garbingai palydi “j 
aną svietą” eilinius darbinin
kus, kurie numiršta? Jei ne, 
tai kur ta lygybė ir demokra
tija?

G.

Atsakymas:

Jūs demokratiją ir lygybę 
be galo keistai suprantate. 
Jeigu Stalinas ir kiti Sovietų 
žmonių vadai turėtų dalyvau
ti kiekvieno mirusio darbinin
ko laidotuvėse, tai jie ir dieną 
ir naktį turėtų sėdėti laidotu
vėse ir tai jiems neužtektų lai
ko.

Paimkim Amerikos pfeziden- 
tą. Jis dalyvauja laidotuvė
se tiktai savo artimų draugų, 
arba giminių, arba aukštų val
dininkų federalinėje valdžioje 
bei jos departmentuose. Visai 
kvaila būtų reikalauti, kad

prezidentas dalyvautų laido
tuvėse kiekvieno žmogaus, mi
rusio net tik tokiam vienam 
nedideliam Washington© mie
ste.

Taip ir Sovietų Sąjungos 
valdžios ir Komunistų Parti
jos vadai gali suspėti daly
vauti tiktai savo artimų drau
gų bei giminių laidotuvėse, ar
ba aukštų viršininkų, bei taip 
labai atsižymėjusių žmonių. 
Ir tai nėra ir negali būti pra
sižengimo prieš jokius lygybės 
bei demokratijos principus.

Drg. čkalovas nebuvo net 
joks aukštas valdžios viršinin
kas. Jis tiktai buvo nepapras
tai pasižymėjęs drąsa ir pasi
ryžimu lakūnas, kuris savo žy
giais darė garbę visam kraš
tui ir visam padorajam pasau
liui. Be to, jis buvo nuoširdus 
bolševikas. Kad tai visa tin
kamai pripažinus ir įvertinus 
varde visos šalies, varde So
vietų Valdžios ir Komunistų 
Partijos, jojo laidotuvėse da
lyvavo ir drg. Stalinas ir kiti 
valdžios ir partijos vadovau
janti draugai.
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Kaip Gyvena Jau Dvejus Metus 
Apgultas Madridas

Pereitą lapkr. mėn. suėjo 
dveji metai kai su dideliu 
triukšmu pradėtoji gen. 
Franko ofensyva prieš Ma
dridą sustojo ir suižo ties 
pat jo vartais. Prancūzų sa
vaitraštis “Match” ta pro
ga savo pask. n-ry išspaus
dino labai įdomų, sudėtinį 
ir objektyviai parašytą ra- 
portažą iš Madrido gyveni
mo, o to Madrido, kuris mo
derniojo karo istorijoje yra 
pirma sostinė, sudaranti 
dalį tikro fronto..

Tiesa, ta sostinė, rašo 
“Match,” jau senokai nete
ko visų sostinės privalumų. 
Vyriausybė, ministerijos, 
centrinės valdžios įstaigos 
iš jos išsikėlė ir įsikūrė sau- 
gesnėj vietoj — iš pradžių 
Valencijoj, dabar gi Barce- 
lonoj. Madrido gatvėse ne
matyti nei taksių, nei pri
vatinių automobilių. Naktį 
gatvės neapšviestos ir elek
tros stočių teikiama tokia 
silpna elektros srovė, kad 
lemputės butuose vos be- 
spinkso. Ką nors į Madridą 
pristatyti yra taip sunku, 
kad nė vienas namas jau 
dveji metai nekūrenamas, 
niekas sočiai nepavalgo, .o 
pieno davinys vaikui, jau
nesniam kaip trys metai 
amžiaus, yra vienas kilo
gramas pieno miltelių per 
savaitę. Krautuvių langai 
stovi tušti.

Tačiau nežiūrint tų var
gingų materialinio gyveni
mo sąlygų, nežiūrint bom
bardavimo, nežiūrint, kad 
kai kurios miesto dalys sis
temingai ardomos, Madrido 
gyventojai- atsisakė kraus
tytis iš savo butų. Jų skai
čius dargi padaugėjo apie 
400,000 žmonių. Čia subėgo 
aplinkinių kaimų gyvento
jai ir Madride dabar pri- 
skaitoma 1,200,000 žmonių.-

Vidudienį didžiojoj Mad
rido arterijoj Gran Via gali 
stebėti ryškiausią kontrastą 
tarp karo ir taikos,—kurių 
Madride neatskirsi vieno 
nuo kito. Šaligatviai pilni 
vyrų ir moterų, tramvajai 
rieda po kaitriais saulės 
spinduliais prisikimšę žmo
nių. Tuo tarpu už kokių tri
jų kilometrų dusliai dunda 
gaubicos, traška sausu tra
škėjimu kulkosvaidžiai, su
darydami /-aplink apgultą 
Ispanijos sostinę lyg kokią 
kasdien besikartojančią 
bjaurią simfoniją.

Madrido universiteto 
miestas 1936 m. buvo ką 
tik baigtas statyti. Spalių 
mėn. jame įsikūrė studentai 
su profesoriais, — o sekan
tį mėnesį jis jau pasidarė 
aršiausių kovų objektas 
tarp gen. Franko kareivių 
ir Respublikos milicininkų, 
kovojant dėl Madrido. Kele
tą kartų kruvinuose mū
šiuose universiteto miesto 
pastatai ėjo iš rankų į ran
kas ir dabar didžioji jų da
lis yra vyriausybininkų 
rankose. Kai kurie trobesiai 
tačiau iki šiol iš dalies už
imti sukilėlių, iš dalies res
publikonų. Mūšis tokiais at
vejais eina tojiau po pama
tais. Atskirti vieni nuo kitų 
vos kelių metrų žemės prie
šai rausia tunelius minoms 
padėti ir stengiasi įvairio
mis kohtrminų sistemom — 
kas primesnis — paversti 
niekais kito planus.

Į universiteto miestą ga
lima patekti tik per visą eilę 
prakasų, išraustų gretimų 
namų rūsiuose, tunelių. Kai 
kurie avanpostai sujungti 
telefonų vielom su pačia 
sostinės telefonų centrine. 
Karininkai ir kareiviai gali

tokiu būdu tiesiog pasikal
bėti su savo šeimomis. Vie
ną kartį savaitėje kariai 
gauna čia dieną atostogų, 
kurias gali praleisti mieste. 
Sekančią dieną požeminiu 
traukiniu ar tramvajumi 
jie grįžta vėl į savo barą.

Ka/ kurios Madrido gat
vės pasidarė visai netinka
mos susisiekimui. Iš grindi
nio sukrautos barikados lai
ko jas kai kur užtverusios 
visu pločiu. Barikados daž
nai buvo sukrautos be tiks
lesnio plano, pirmųjų kovų 
karštligėje; paskui taip jos 
pasiliko. Karo vadovybė bu
vo susirūpinusi apsauga, jei 
pirmosios linijos būtų pra
laužtos ir mūšiai persikeltų 
į miesto vidurį.

Bet išskyrų^ tas, kurios 
supa karo zoną ir vaidina 
lyg fortų vaidmenį, daugu
mas tų primityvių barikadų 
niekieno nedabojamos* suįž- 
ta, griūva. Jų akmens daž
nai paimami lopyti granatų 
išdraskytus namii mūrus.

Civiliai gyventojai apsi
prato, susigyveno su tais 
revoliucijos bastionais. Ba
rikadų papėdėje žaidžia sau 
vaikai, moters ant lietaus 
nupraustų aknfenų džiausto 
baltinius. Kai ateina vaka
ras, kūmos susėda ant iš
džiūvusios žemės suolų — 
prasivėdinti ir papliotka- 
voti.

Slaptoji Madrido .drama, 
tai badas. Nebėra daugiau 
maisto krautuvių, nebėra 
restoranų. Paskirtomis va
landomis atskiruose miesto 
kvartaluose mitybos centrai 
išduoda patiekus kortelę 
maistą: duoną, lęšius, ša- 
balbonus, menkes. Nei mė
sos, nei makaronų, nei cuk
raus negausi. Ir nekartą at
sitinka, kad ilgas valandas 
išstovėję prie krautuvės, 
žmonės grįžta namo tuščiom 
rankom: į centrus šiandien 
nepakankamai pristatyta 
maisto.

Laimingi tie, kurių sūnūs 
ar broliai — kareiviai: jie 
pasidalina su jais savo gau- 
sesenėmis porcijomis. Kiti 
priversti eiti pėsti j apylin
kės kaimus, trisdešimt kilo
metrų aplinkui, ir pasisten
gti gauti maisto produktų 
Tnainais už įvairius daik
tus. Jei mainikavimas pa
vyko, tuomet reikalinga dar 
patiems ant savo pečių par
sinešti bulvių maišus į mie
stą.

Todėl Madrido gyvento
juose plačiai pasklidęs pa
sakymas :

—Dorą žmogų pažinti 
nesunku: tai tas, kurs nuo 
1936 m. yra netekęs bent 
dešimt procentų savo svo
rio.

Paskutinis smarkus Ma
drido bombardavimas įvyko 
lapkričio 2 d., vakare. Jis 
prasidėjo 9 vai. 15 min., lio
vėsi apie 10 vai., prasidėjo 
vėl 10 vai. ir pasibaigė 11 
vai. šeši šimtai penkiasde
šimt patrankų sviedinių 
nukrito per tą laiką į sosti
nę.

Tą vakarą Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus dele
gatai, posėdžiavę Madride, 
buvo pakviesti į didelį, šim
to dvidešimties vietų ban- 
kietą, į centrinius Pagalbos 
namus Abascal gatvėje. De
vintą vai. besėdant delega
tams už stalo, prasidėjo 
bombardavimas. Vakarienė 
buvo atidėta vėlesniam lai
kui. Dešimtą valandą, kai 
buvo manyta, kad pavojus 
bus jau praėjęs, svečiai vėl 
susėdo prie stalo. Nesant

pakankamai personalo, pa
tarnavimas ėjo lėtai. Vos 
paduota pirmasis patieka
las — lęšiai? kai pro pirmo
jo aukšto langą įlėkė gra
nata, pramušė lubas, atsi
daužė į geležinę siją. Tris
dešimt du žmonės buvo su
žeisti ir septyni užmušti ne
gyvai, jų tarpe ir Prancū
zijos atstovė Agnes Dumay.

“Match” fotografui, ke
lioms valandoms praslin
kus, pavyko nutraukti pro 
pramuštas pirmojo aukšto 
grindis tragingosios salės 
vaizdą. Tirštas sluoksnis 
kalkių dulkių apgulė stal
tieses, indus, sulaužytas kė
des ir išsiliejusį latakais 
ant grindų kraują. Išlikęs 
kažkokiais stebuklais svei
kas elektrinis sietynas švie
tė toliau ties tuo nejaukiu 
reginiu.

Madride kasdien atidary
ta daugiau negu šimtas kL 
nu ir apie dvidešimt teatrų. 
Juose kas vakaras eina Vai

Great Neck, N. Y.
Sausio 4 d. vietinių draugi

jų bendro veikimo komitetas 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
V. Zablackas, tik ką sugrįžęs 
iš Ispanijos karo lauko, ir D. 
M. šolomskas.

Nors šios prakalbos buvo 
surengtos ant greitųjų, tačiau 
žmonių priėjo pilna Kasmo- 
čių svetainė.

Pirmasai kalbėjo drg. D. M. 
šolomskas, pabrėždamas da
bartinę Europos situaciją, apie 
tą vokiečių fašizmą, ėdantį 
mažųjų tautų nepriklausomy
bę, kuris rengiasi grobti ir 
Lietuvą.

Pertraukoj Pirmyn Choras 
sudainavo keletą dainelių, po 
vadovybe drg. G. Kazakevi
čiaus.

I
Sekantis kalbėtojas buvo d. 

V. Zablackas. Publika lau
kė ir žingeidavo, ką tas jau
nuolis turės pasakyti apie Is
panijos karą su žiauriuoju 
fašizmu. Drg. V. Zablackas 
kalbėjo šalto plieno rimtumu. 
Dėstė faktus, jam patirtus ten 
per veik du metus laiko ko
vojant.

.Apart kitako, vyriausiai jis 
pabrėžė, kad Ispanijos liaudis 
nepasiduos fašistams, kad Is
panijos valdžia dabar turi ga
lingą armiją ir liaudis pasi
ryžus geriau mirti karo lau
ke, negu visą amžių ant ke
lių klūpėti. Sakė kalbėtojas, 
kad jei liaudiečiams netrūktų 
ginklų ir maisto, tai karas 
būtų jau užbaigtas.

Apie karo lauko scenas ir 
baisius įvykius apipasakojo 
bendrai, be jausmo. %

Mano supratimu, tas nege
rai. Abelnai imant, klausy
tojai yra didžiumoj tingūs 
sau gilintis į tuos vaizdus, į 
tas kančias, kurias pergyvena 

■ kareiviai ir civiliai gyventojai 
—po tragiškų bombų ugnim, 
sėjančia mirtį.

Veikiausiai drg.. Zablackas 
buvo per daug apsipratęs su 
tragedijomis mirties karo lau
ke. Tačiau klausytojas norė
tų jausti ir p.ersistatyti dau
giau ir gilesnių vaizdų apie 
karą.

Tarp prakalbų buvo ren
kamos aukos. Aukavo se
kanti: Po.$l—J. Bartkus, A. 
Canard, F. Lideikis; po 50c— 
E. Marson, J. Baranauskas, 
Karaziejus, A. Česnis, Virbic
kas ir Virbickienė, A. Kli- 
mienė, M. Lipskienė, M. Mi- 
kionis; po 25c—F. Griškevi- 
čia, A. Grigaliūnienė, J. Kup-

dinimai ir visi iki vieno bi
lietai išperkami.
Pirma didžioji “premjera” 

įvyko lapkr. 2 d., švilpau
jant ties Madridu grana-
tonis, Zarzuellos teatre. Bu
vo statomas didelis revju, 
“Paryžius vidunakty.” Ar
tistai buvo pirmos rūšies, 
dekoracijos ir kostiumai 
puikūs, apšvietimas ultra- 
moderniškas.

Neretai tačiau atsitinka, 
kad granatos sutrukdo vai
dinimą. Taip antai, prieš 
porą savaičių sprogo grana
ta Prado Kinematografe per 
pirmąjį seansą, ir sužeidė 
didelį skaičių žiūrovų. Bet 
valandai praslinkus, kai 
prasidėjo antrasis seansas, 
salė jau ir vėl buvo kimšti- 
nai pilna.'..

Labiausiai karą ir jo ne- 
dateklius, primena tas da
lykas^ kad užuot mėtę šokė
joms ar dainininkėms gėlių 
puokštes, jų garbintojai 
svaido joms scenon cigare
tes. Dėl tabako stokos ken
čia ne tik vyrai, bet ir mo
ters; dovana papiroso pavi
dale Madride yra pats auk
ščiausias ženklas savo pasi
tenkinimą išreikšti.

' (L. ū.)

činskas, F. Klaston, Ch. Lau- ‘ižaitis K. Pūzara, K. Sauseris. 
Viso su smulkiomis suaukau- 
ta $13.

Prakalbas surengt lėšavo 
$6.50, o $6.50 tapo perduota 
per D. M. šolomską į Ispa
nijos sergančių veteranų pa- 
gelbos fondą. F. Klaston.

S5000 ‘LAISVES’ BAZARAS $5000
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

Dienraščio “Laisvės” Bazare $5,000 vertės daiktų bus parduota visai žemom 
kainom už pusdykiai. Naudokitės Proga!

Bazaras bus 10r 11, 12 ir 15 Vas-Feb.
Kiekvieną vakarą šokiai. Penki y ka vaiky orkestrą.

»
. Penktadienį 

Vasario-Feb. A

--.................................- \

f Bus duodama 1939 metą gražūs kalendoriai dovanai. Didelis išpar- 
davimas visokią maisto produktą visai pigiai. Bus muzikalė pro
grama, dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir A. Velička su P. Gra
bausku duos duetą. Šokiai prasidės 7 valandą vakaro. .

Į Įžanga
< Tiktai 10c

t*

šeštadienį f
Vasario-Feb. 1 A

f Programoje dalyvauja Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujamas 
1 Geo Kazakevičiaus ir Brooklyno mišrus oktetas “Ensemble,” vad. 
( B. Šalinaitės. Išleidimas brangią daiktą, bei proga kiekvienam iš- 
Į bandyti savo laimę. Šokiai prasidės 6-tą valandą vakaro.

Įžanga
> Tiktai

•» Į

20c

>
Sekmadienį
Vasalio-Feb. A d£l 1

Programoje dalyvaus Merginą Oktetas iš Philadelphia, Pa., vado
vaujant Nellie Statkevičiutei. Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., va
dovaujamas Aldonos Klimaitės. Dieną, nuo 1 iki 6 vai. vaikam 
dovanos skiriama. Šokiai 6-tą valandą vakare. 1 į

Įžanga 
Tiktai 20c

•

Pirmadienį IW <
Vasario-Feb. A J

Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Pro
gramoje dalyvauja Ispaną Šokiką Grupė. Brooklyno Aido Choras, 
vad. A. Žilinskaitės. Vaikam bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną. Šokiai*
nuo 6-tos valandos vakare. Visuotinas išpardavimas daiktą.

Įžanga
* Tiktai 15c

BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avc. (Vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.

k

Važiuojant Jamaica “L.” reikia išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš New Jersey, va
žiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. Nuo tilto iki Manhattan Avenue 
yra apie 12 blokų.

Bus Patarnaujama Geriausiais Valgiais ir Gėrimais
Dienraščio “Laisves” bazaras kiekvienam reiškia: proga išbandyti laimę; proga pigiai nusipirkti 

gerų daiktų; proga gauti dovanų; proga išgirsti gerų programą, pasišokti, pasimatyti su daug 
žmonių ir pasivaišinti gerais valgiai ir gėrimais. -

Pittsburgh, Pa.
Įvairios žinios.

Sausio- 9 d. buvo laikytas su
sirinkimas Komunistų Partijos 
miesto tarybos. Susirinko apie 
šimtas veikliausių draugų. Pir
mininkas B. Croather atidarė 
susirinkimą ir paaiškino jo tik
slą. Dienotvarkyje buvo tiktai 
vienas punktas, būtent, Darbi
ninkų Mokyklos reikalai.

Dalykas, mat, tame, kad Dar
bininkų Mokyklos patalpos sa
vininkas graikas uždėjo spyną 
ant durų. Jis apačioje laiko 
smuklę ir valgyklą. Jis buvo 
namo viršų išrendavojęs dėl 
partijos mokyklos net trim' me
tam. Ir viskas buvo gerai. Bet 
kada republikonai laimėjo rin
kimus, tai jį pradėjo bombar
duoti Amerikos Legionieriai ir 
rytmetinis laikraštis “Post Ga
zette.” Į mokyklą įsiskverbė 
šnipas jr pradėjo visokias me
lagystes rašyti apie Darbinin
kų Mokyklą.

Ten mokyklai vieta buvo pa
ranki. Būdavo laikoma susirin
kimai ir krutami paveikslai ro
doma. Dabar reikia išsikrausty
ti.. Be to, tos vietos ištaisymas 
gana daug kaštavo.

Po tam susirinkime partijos 
sekretorius drg. J. Higgens 
perbėgo visą partijos veiklą ir 
ką turime daryti dabar. Paaiš
kino, kas daroma, kad atremti 
minėtą kapitalistų laikraštį. 
Buvo išleista bent šimtas tūks
tančių lapelių, kurie turi būti 
paskleisti.

Toliau perstatyti trys nariai,1 
ką tik sugrįžę iš Ispanijos, tai! 
draugai B. Finley, D. Hoffman j 
ir J. Pennrod. Draugai kalbėjo 
trumpai ir išaiškino Komunis
tų Partijos rolę kovoje prieš 
fašizmą. \

Po tam kalbėjo distrikto or
ganizatorius Martin Young. Jis( 
aiškino atsiekimus pereitais1 
metais.

Sausio 9 d. pasimirė Juozas 
Kižas, pirmininkas Lietuvos 
Sūnų Draugystės. Jo liga buvo 
aukštas kraujo spaudimas. At
sikėlęs iš lovos porą kartų par
griuvo ir mirė. Buvo 55 metų 
amžiaus. Buvo karštai tikintis. 
Paliko nuliūdime moterį ir vai
kų. Laidotuvės atsibuvo sausio 
12 d.

Sausio 21 d. pas mus atsibus 
paminėjimas Lenino mirties su
kaktuvių. Įvyks Carnegie Hall, 
kampas Federal ir Ohio Sts. 
Vyriausiu kalbėtojum bus 
“Daily Workerio” redaktorius 
iClarence Hathaway.

Lietuvius raginame atsilan
kyti ir išgirsti daug naujų da
lykų.

Sausio 29 d. lietuvių komu
nistų frakcija rengia dideles 
prakalbas ir labai šaunią vaka
rienę. Kalbės drg. A. Bimba iš 
Brooklyno. Viskas įvyks Mok
slo Draugystės svetainėj, 142 
Orr St. Prakalbos prasidės 2 v. 
po pietų.

Kviečiame visus Pittsburgh© 
ir apylinkės lietuvius dalyvauti.

D. P. Lekavičius.

Hartford, Conn.
Biskis iš Praėjusio “Laisvės” 

Vajaus.
Mums nepavyko taip, kaip 

buvo manyta. Teisybė, iš pat 
pradžios buvome ir mes užėmę 
garbingą vietelę, bet mūsų kai
mynai waterburieciai tuom la
bai susirūpino, ir užtūpė ant 
mūsų. Tai ištikrųjų sena patar
lė yra teisinga, ba ji sako: 
“Nekask duobės kitam, ba pats 
įkrisi.” Kaip tik sykis tas wa- 
terburiečiam atsitiko. Draugas 
Stripeika užtūpė ir dar kaip. .. 
Kągi padaryti, visi vajininkai 
gavome nuo drg. Stripei.kos pa
moką, būsime gudresni sekan
čiam “Laisvės” vajuje.

Mūsų vajaus kapitonas turi 
išpildyti tą rezoliuciją, kurią 
priėmėme, pradėdami vajų, bū
tent, parengti tinkamas už- 
baigtuves ir likusį pelną pasių
sti mūsų “Laisvei”. Tada 
“šiur” turėsime nodieją daly
vauti ir ateinančiam vajuje.

Ir, be to, turėsime gerą pro
gą visi pasitarti apie dabartinį 
vajų, tai Meno Sąjungos, kaip 
tinkamiau išnaudoti ir palikti 
pirmoje vietoje.

Kapitono Slūga^.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Nemunui, Hartford, iConn.— 

Jau net dvi korespondencijas 
gavome pirmiau apie tą šaunų 
torringtoniečių parengimą. To
dėl atleisite, kad jūsų .korespon
dencijos tuo pačiu reikalu ne
galėsime sunaudoti.
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nois valstija išleis apie $75,- 
000,000 del pašelpos gyvento
jams. 18% visos valstijos gy
ventojų atsiduoda ant val
džios, vien tik iš to pragyve-

Waterbury, Conn. Elizabeth, N. J.

(Tąsa)
Jie įėjo į didelę salę ir pasuko į šoną. Prieš juos 

buvo didelės durys.
“Hamilton,” ištarė Fredukas.
“Taip, pone,” atsakė tas.
“Kas yra valgomojo rūmo durims?”
“Nieko joms nėra, pone.”
“Tai kodėĮ jų neatidarai?”
Žmogus atidarė jas ir Jurgis pamatė prieš save kitą 

didelį kambarį. “Žiburius,” paliepė Fredukas; tarnas 
paspaudė guziką ir aiškios švieso^tvanas pasipylė nuo 
elektriškųjų žiburiu iš viršaus taip, kad Jurgis iš sykio 
mažai ką galėjo įžiūrėti. Jis žiūrėjo nežinodamas, ką 
daryti; išlėto jis apsižiūrėjo, kad tai buvo didelis rūmas, 
su išgaubtomis lubomis, nuo kurių pylėsi šviesa, o sie
nos tai buvo ištisas milžiniškas piešinys—ten girių dei
vės šoko pilnoje gėlių prošvaistėje,—Diana su jos kur
tais ir arkliais puolasi, norėdama persigauti per upelį 
kalnuose,—būrys merginų maudosi klane girioje,—o vis 
tokio didumo, kaip gyvi,' taip, kad Jurgiui rodėsi, jog 
jįs atsirado kokioj užkerėto j vietoj. Paskui jis patėmijo

Paduok mums iš aštuoniolikos šimtų ir trisdešimtų me
tų Madeiros. Girdi, ką sakau?”

“Taip, pone,” atsiliepė tarnas, “bet, pone Frederik, 
jūsų tėvas įsakė...”

Ir “ponas Frederik” išsitiesė, žiūrėdamas išdidžiai. 
“Mano tėvo įsakymai palikti man, o ne tamstai,” pa
sakė jis. Paskui apėmęs Jurgį už kaklo stipriai, jis iš
svyravo iš kambario. Einant jam užėjo kita mintis ir jis 
užklausė: “Ar nėra... hik... man jokios telegramos, 
Hamilton?”

*‘Ne, pone,” atsiliepė tarnas.
“Gubernatorius, tur būt, keliauja. O kaip dvynukai, 

Hamilton?” / V
“Jie gerai išrodo, p^ne.”
“Gerai!” ištarė Fredukas; ir smarkiau pridūrė:

“Lai Dievas palaimina tuos avinėlius!”

na, gaudami pašelpą. 
—o—

Chrcaga dabar turi 3,677,- 
700 gyventojų, tai virš 300,- 
000 daugiau, negu 1930 me
tais. Tai gan greitas priau
gimas miesto.

—o—
Per pereitus ištisus metus 

Chicagoj tik $5,700,000 ver
tes namų, turto sudegė. Tai 
gana geras reiškinys. Kredi
tas priklauso ugniagesiams. 
Buvo gaisro aliarmų duota per 
ištisus metus 25,168. Pereitą 
metą policija sugaudė kelio
lika žmonių už padegimus, iš
kurių jie raketą turėjo. Ypač

_ vl. ,. , .. . , . . . . v _ .po suėmimo didelės “gengės”
Jiedu užlipo dideliais laiptais, palengva žengdami i “arsonistų” porą metų atgal, 

nuo-Jaipto ant laipto; užlipus ant viršaus, iš tamsos pa-*suma2ėjo ir gaisrai.
sirodė pavidalas nymfos, pritūpusios ties šaltiniu—labai | _ 0—
dailus paveikslas, padirbtas taip, kad kūnas rodosi pil- Sausio 8, tik per vieną die
nas gyvybės. Ten buvo didelis rūmas su aukštai išgaub- na, Chicagoje 8 žmones už-

vidury rūmo didelį, ilgą stalą iš juodo medžio su viso
kiais padabinimais. Ties stalo vidįriu stovėjo didelis 
indas, visokiais marginiais išraižytaš, pilnas paparčių ir 
šiltų šalių augalų, žibančių nuo šviesos, kuri išėjo kur 
ten iš jų vidurio.

“Tai mūsų valgomasis rūmas,” patėmijo Fredukas. 
“Kaip jis tamstai patinka, žmogeli?”

Jis vis norėjo išgirsti atsakymą į savo pastabas, 
atsikreipdamas prie Jurgio ir šypsodamasis prieš jį. 
Jurgiui, žinoma, patiko viskas.

“Per didelė, tačiau, vieta valgyti joje vienam” pa
tėmijo Fredukas, “didelė kaip pragaras! Ką tamsta ma
nai, ei?” Čia jam matomai užėjo kitokia mintis, nes, 
nelaukdamas atsakymo, traukė toliau: “O gal niekados 
pirmiau neteko matyti vietos, kaip ši? Ei, žmogeli?”

“Ne,” atsakė Jurgis.
“Iš kaimo pribuvai, gal—ei?”
“Taip.”

tomis lubomis, o iš šonų ėjo durys į įvairius kambarius. 
Tarnas staptelėjo žemai, prisakyti kitiems, o vėliau ėjo 
paskui juodviejų; jis paspaudė guziką ir viršuj viskas 
nušvito. Atidarė duris priešai juodu ir paspaudė kitą 
guziką, jiemdviem įsvyravus į kambarį.

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
M (įsų valstijos gubernato

rius Horner gana sunkiai ser
ga, ir dabartiniu laiku gydosi 
Floridoj. Jis gana reikalingas 
čionai, nes republikonai nori 
savo majorą įstatyti, ir abel- 
nai demokratus sumušti, o be

Gana turtinga ir sena chi- 
nietė Mrs. May Wong, naš
lė, tapo rasta užmušta savo 
kambaryj sausio 9, po adre
su 1443 W. 63rd St. Poli
cija suėmė tris chiniečius dėl 
tardymo. Notoje, rašytoje sa-

“Aha! Aš taip ir maniau! Daug žmonių pribūna iš to, demokratų partijoj yra su- 
kaimų, kurie tokios vietos nematė. Gubernatorius parsi- siskaldymas/tarpe Hornerio ir 
gabena juos—už dyką pamato—tikras cirkas! Sugrįžę Nash-Kelly mašinų. Kandi- 
namop, pasakoja žmonėms apie tai. Senio Jones’o vieta ■datuoja į majorus ir valstijos
—Jones skerdyklų savininkas—mėsos trusto narys. Pra
lobo iš kiaulių, senas niekšas. Dabar mes matome, kur 
mūsų centai nueina, numažintas mokėjimas ant geležin
kelių ir privatiškų vagonų linijos, po šimts! Šauni vieta 
vienok — verta pamatyti! Ar teko kada girdėti apie 
Jones, skerdyklų savfninką, ei, žmogeli?”

Jurgis, nenoromis, susijaudino; tas, žiūrėdamas į jį, 
patėmijo tai, ir užklausė: “Kas yra tokio, ei? Girdėjai 
apie jį?”

Jr Jurgis, mikčiodamas, ištarė: “Aš dirbau jarduose 
pas jį.” ■>

“Ką!” Fredukas riktelėjo. “Tamsta! Jarduose? Cha, 
cha! Na, tai gerai! Sveikas už tai, žmogeli... po šimts!. 
Gubernatorius turėtų čia būti—džiautųsi pamatęs. Didis 
žmonių draugas, gubernatorius... darbas ir kapitalas, 
vienodumas reikalų ir viskas tas... hik! Keisti dalykai 
pasitaiko šiame pasaulyje, ar ne, žmogeli? Hamilton, 
aš supažindinsiu judu... mūsų šeimynos draugas... se- 
nas^gubernatoriaus draugas... dirba jarduose. Atėjo 
perleisti naktį su manim, Hamilton,—smarkiai pasilinks
minti. Mano draugas, ponas... kaip tamsta vadiniesi, 
žmogeli? Pasakyk mums savo pavardę.” .

“Rutkus... Jurgis Rutkus.”
“Mano draugas, p. Rudnose, Hamilton,—pasisvei

kinkite.”
Išdidusis tarnas linktelėjo galva, bet nei lūpų neati

darė; veikiai Fredukas smarkiai nukreipė pirštą į jį. 
“Aš žinau, kas tau yra, Hamilton... statau dolerį, aš 
žinau! Tau rodosi,... hik... tau rodosi, kad aš girtas! 
Ei, na!”

Ir tarnas vėl linktelėjo galva. “Klausau, pone,” atsa
kė jis, ką išgirdęs Fredukas apkabino Jurgį už kaklo ir 
smarkiai pradėjo juoktis. “Hamilton, tu prakeiktas se
nas latre,” net kriokdamas sakė jis, “aš atstatysiu tave 
už begėdiškumą, pamatysi, jeigu aš to nepadarysiu! Cha, 
cha, cha! Aš girtas! Cha, cha!”

Jie laukė, kol jam perėjo tas linksmumo ūpas ir 
žiūrėjo, ko jis vėl stversis. “Ką nori pradėti?” veikiai 
jis užklausė. “Nori pamatyti vietą, žmogeli? Nori, kad 
aš būčiau gubernatorium—parodyčiau tau viską? Sa
liomis... Liudviko Penkioliktojo... Liudviko šešiolik
to... kėdės po tris tūkstančius kiekviena. Arbatai gerti 
kambarys... Marionettes... paveikslas šokančių pie-

gynėjas Courtney, kuris yra 
jaunas, bet žymi ypata demo
kratų partijoj. Tai bus 2 de
mokratai į burmistrus, balsus 
suskaldys, o tuo republikonai 
gali pasinaudoti. Courtney ir 
Green, republikonų kandida-
tai, kuriuos remia abu di
džiausi Chicagos dienraščiai. 
Jie nori Kelly išmesti iš vie
tos. Ateinantį balandžio mė
nesį bus primaries. Be to, 
buvusis majoras Thompsonas 
irgi kandidatuoja, kaipo re- 
publikonas.

Į aldermanus 11 ir 13 war- 
do yra ir lietuvių kandidatų.

—o—
Chicagoj, prasidėjo tyrinė

jimas policijos ir politikierių, 
už kyšių ėmimą nuo žmonių, 
prižadant jiems darbus įtaisy
ti, policijanto arba šiaip mies
to darbą. Tie grafteriai pa
imdavo nuo 300 iki 1,000 do
lerių nuo žmonių už įvairių 
darbų prižadėjimą.

vo sūnui į Californiją, jinai 
jį perspėjo, kad būk “tongas” 
jo j ieško ir kad dabotus nuo 
jo. Tai gal tarpusavinė chi- 
niečių kova.

—o—
Trys banditai sausio 9 ap

vogė Henry Dill Creamery 
Co., 354 W. Huron St. Jie 
išvogė 352 dolerius ir pabėgo 
į automobilių susėdę.

Du banditai sausio 8 pa
laukė, kuomet į A. & P. krau
tuvę po num. 2421 N. Har
lem Ave. “porteris“ atėjo į 
darbą, būtent, 2 vai. ryto, 
paskui jį įėjo ir privertė krau
tuvėje esantį manadžerį ati
daryti “safe” ir paėmę virš 
$1,330 pabėgo.

—o  j
Mrs. Mary Me Callum 

Schuch, 36 metu moteris, nur- 
sė, kuri gruodžio 21 buvo 
bandžiusi apvogti banką, tapo 
nuteista nuo 1 metų iki 10 me
tų. Jinai, priėjusi prie Drexel 
Banko prezidento, 3944 Cot
tage Grove Ave., liepė jai 
duoti $5,000, o kitaip jinai su
sprogdins banką, nes rankose

mušė automobilių nelaimėse. 
Jau 32 žmonės tapo užmušti 
vien tik Chicagoj automobilių 
nelaimėse ir 526 žmonės su
žeisti nuo sausio 1 dienos. .Tai 
gana didelis skaičius. Jauni ir 
seni, biedni ir turtingi, visi 
vienodai žūsta nelaimėse. Vis 
tai bandymas greitai nuvykti, 
ir už tai netenka savo gyvy
bės.

Pernai 671 žmogus žuvo 
Chicagos mieste automobilių 
nelaimėse.

—o—
žydai ypač subruzdo su

kelti kelius milionus dolerių 
dėl savo tautiečių, idant pa
gelbėti jiems nuo vokiečių, 
italų, lenkų ir kitų kraštų 
valdžių persekiojimo. Chica
goj jie rengė didelius mitin
gus, bankietus ir jau surinko 
gana daug pinigų, ir daug pa
sižadėjo sukelti, kaipo ypatos, 
nuo $10,000 ir aukščiau.

Antanas.

Svarbios Lietuvių Prakalbos
Kalbės Vytautas Zablackas 

iš Brooklyno, kovotojas už de
mokratiją, tik sugrįžęs iš Is
panijos,- kur jis išbuvo karo 
fronte apie 2 metu. Baisūs 
mūšiai šiandien eina Ispani
joj. Ispanijos fašistai, prieša
kyje su generolu Franco, re
mianti Italijos fašistų ir Vo
kietijos nazių, pasirįžę pa
vergti Ispanijos liaudį ir su
grąžinti dvarininkų Vergiją.

Vytautas Zablackas, kuris 
buvo nuvykęs Ispanijon pa
gelbėti liaudžiai kovoti prieš 
tarptautinį fašizmą, matė ten 
savo akimis baisų karo vaiz
dą ir jo baisenybes, turė
jo viską patirti, pergyventi. 
Jisai galės daug svarbių 
mums lietuviams nežinomų 
baisenybių pasakyti.

Vytautas Zablackas kalbės 
sekantį trečiadienį, sausio 
18, Venta svetainėje/ 103 
Green St. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare.

Taipgi reikia priminti, kad 
Vytautas Zablackas šiomis 
dienomis dalyvavo Washing
ton, D. C., Amerikiečių Kon
grese Dėlei Taikos ir Demo
kratijos. Tad jis pranešimą 
duos ir iš to kongreso veiklos. 
Visi lietuviai dalyvaukit pra
kalbose. Praneškit savo kai
mynams ir visiems lietuviams.

Kas šiandien vyksta Ipani- 
joj, Chinijoj, tas gali įvykti 
Lietuvoj, ir jei mes nebudė- 
sim, tas gali įvykti ir šioj 
Amerikos demokratinėj šalyj. 
Reakcija galės bile kada pas 
mus sukilti ir užpulti demo
kratinę santvarką Amerikoj, 
ir turėsim civilį karą. J. Ž.

B

Wilkes-Barre, Pa.

menėlių... Ruysdael’io... dvidešimts trys tūkstančiai. 
Šokiams salė... balkono pilioriai... hik... marmuras 
pargabentas iš Europos... ypatingai nusamdytas lai
vas.. ./šešiasdešimts aštuoni tūkstančiai! Lubos nutep
liotos Tlomoje... kaip tas vyras vadinasi, Hamilton... 
Mattatoni? Makaroni? O paskui ši vieta... sidabrinis 
indas... Benvenuto Čellinio—senovinis italas! O vargo
nai—trysdešimts tūkstančių dolerių, tamsta... paleiski 
juos Hamilton, lai ponas Rednose (Raudonnosis) paklau
so. Ne,—na tai tegul... visiškai pamiršau... sako, kad 
jis alkanas, Hamilton, duokite mums vakarienės. Tik... 
hik... nepaduokite čia—eiva aukštyn į mano vietą, žmo
geli—dailu ir smagu. Į čia... laikykis dabar, neparpulk 
ant grindų. Hamilton, pritaisysi šaltų užkandžių ir pa
duosi šnypščiančio—nepamiršk, šnypščiantį, po šimts!

—o—
Springfielde (III.) susirinko 

valstijos seimelis, kame svars
tys įvairius bilius ir valst. pro
blemas. Nemanoma, kad ką ge
ro jie ten išsvarstys, kad tik 
dar didesnės naštos su mokes
čiais neuždėtų gyventojams. 
Gubernatorius Horneris pri
siuntė savo pranešimą-kalbą, 
kuri susidėjo iš 7,000 žodžių. 
Jis pranešė, kad valstijos sko
las sumažino virš $21,000,000, 
ir jis priešingas naujų mokes
čių gyventojams uždėjimui. 
Sako, nereikia daugiau, per
daug ir taip. Sako, reikia 
valstijos gyventojus šelpti, 
kiek galima, nors yra sunki 
našta valstijos iždui. Jis no-

paketbuke laikė buteliuką ni
troglycerine. Pinigus gavusi 
jinai išėjo, bet tuojaus ją su
ėmė. Jinai sako, kad vargas 
ir neturėjimas pinigų privertė 
tą padaryti. Jinai turi 8 me
tų dukterį. >

—o—
Kuomet Rudolph Morąvec, 

83 mėtų senumo, 1826 S. 
Fairfield Ave., numirė, lovoj, 
tai jo paliktas šuo nei vieno 
žmogaus neprileido prie lovos 
prieiti, labai urzgė, šiaušės, 
lojo. Nors ir mirusio sūnus ir 
jo pažįstami bandė visaip šunį 
nuraminti, bet negalėjo. Pa- 
galiaus, policija turėjo šunį 
nušauti, kad galėtų prieiti 
prie lovos. Tai bent ištikimu-

ri, kad valstijos policiją dar 
padidinti, kad geriau galėtų 
apsaugoti gyventojus nuo va
gią.

—o—
Per paskutines kelias die

nas 4 žmonės tapo užmušti 
Chicagoj ir už Chicagos ribų, 
kurių užmušimų policija nega
li išaiškinti. Visi užmuštieji 
surišti su gemblėryste, ir ma
noma, kad jie tapo nužudyti 
raketierių gengsterių už vien 
tik jiems žinofnus dalykus. 
Kažin kodėl negali išaiškinti 
ar suimti užmušikų?

mas. Tai kai kurioms žmo
nėms pamoka.

—o>—
William Cunningham, 60 

metų, 1612 W. Jackson Blvd., 
numirė ligoninėj, per nelai
mę. Jisai, betrindamas kairę 
ranką ir petį alkoholiu, užsi
minė užsirūkyti ir jam be- 
briežiant degtuką, tuoj visas 
kūnas suliepsnojo ir pusėtinai 
apdegė. Pasikamavęs, pasir
gęs dvi savaites, numirė. Tai 
kitiem »žmonėm pamoka.

“°““k Per ateinančius metus IIli-

Sausio 9-tą dieną čia buvo 
gana didelės prakalbos, ku
rias surengė Amerikos Laik
raštininkų Gildijos vietos 
streikuojančių darbininkų sky
rius.

• Buvo visa eilė kalbėtojų, 
vietos ir iš kitur, kaip tai, 
John Brophy, Kennedy ir kiti. 
Visi kalbėtojai pasakė geras 
prakalbas, - įvertindami CIO 
nuveiktus darbus ir ragino 
kaip galint remt šią organi
zaciją.

Pabaigoj kalbėjo guberna
toriaus pagelbininkas Thomas 
Kennedy, plačiai išdėstydamas 
unijos veiklą, ir kvietė darbi
ninkus organizuotis, nebūt 
palaidais, nes tik vienybėje 
darbininkų galybė.)

Reikia pripažint, kad jis 
pasakė gana gerą prakalbą, 
taipgi ir kitų kalbomis publi
ka buvo patenkinta. /

Prakalbos buvo gerai gar
sintos, tai ir publikos buvo 
apypilnė Armory svetainė.

Mūsų mieste jau 14 savai
čių gyvenama be -savo laikraš
čių, tenkinamasi importuotais 
iš kitų miestų. Streikuojanti 
darbininkai gerai laikosi savo 
kovoje ir yra viltis, kad jie 
laimės.

Sausio 29-tą dieną čia įvyks 
labai didelės prakalbos, masi
nis susirinkimas dėl paminėji
mo Lenino mirties. Bus svar
bių kalbėtojų, kaip tai, Bob 
Minor, Mike Gold, ir kiti. 
Taipgi bus grupė artistų iš 
New Thnater, iš Philadelphi- 
jos, kurie suvaidins gana įdo
mų veikalą.

Pradžia, 7:30 vai. vakare.
Todėl vietos ir apielinkės 

lietuviai darbuokimės, kad 
užpildytum Armory sausio 29 
dieną. Aš Būsiu.

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

Susižeidė drg. Petras Vai- 
čionis, Meadow Grove parko 
savininkas. Susižeidė darbe, 
nukrisdamas penkias pėdas 
aukščio ir išsilauždamas ran
ką. Taipgi susižeidė veidą.

Dabar Petras Vaičionis ran
dasi Christ* Hospital, Jersey 
City, N. J.

A. Skairus.

Lakūnas Prijungė 80,000 
Mylių Plotą Amerikai

Amerikietis lakūnas tyri
nėtojas Lincoln Ellsworth 
atrado 80,000 ketvirtainių 
mylių dar neištirtą plotą, 
sniegynus-dykumas, šalto
joj srity j nepertoli nuo 
Pietų Poliaus ir numetė 
ten Jungtinių Valstijų vė
liavą, kaip ženklą, kad tas 
plotas priklausys Amerikai 
pagal atradimo teisę.

Mexico City. — Praneša
ma, kad Meksikos kariuo
menė kautynėse užmušė ne 
tik fašistų sukilėlių vadą 
gen. Cedillo, bet ir jo sūnų.

Telephone: E Vergreen 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.

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.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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.

Telefoiia^ EVergreen 7-1661
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LIETUVOS ŽINIOS
o kad toje lentoje buvo vinis, 
tai jis tamsoje nematęs. Mušęs 
Kacą todėl, kad radęs jį savo 
žmonos — sugyventojos lovoje. 
Tą patį patvirtino ir jo sugy
vento j a Jonaitytė. Kad čia būtų 
koks antisemitiškas išsišoki
mas, negalima pasakyti, o už
mušimas įvyko dėl .vaidų. Tas 
įvykis sujaudino ne tik žydų vi- 

Gricių ' suomenę, bet ir lietuvius. Kacas 
Gricius pagrobęs iš J Telšiuose buvo pažįstamas, 

ir ramaus

TELŠIAI 
Užmušė Žydą

Gruodžio 12 d. buvo užmuš
tas žydas Kacas Maušas. Ka
cas tarnavo Valkinienės ir 
Braudės parduotuvėje prekių 
pakuotoju. Baigęs kasdieninį 
darbą, apie 23 valandą, nuėjo į 
S. Daukanto g-vę 17 nr., kuria
me gyveno jo panelė. Ten susi
tikęs žinomą mušeiką E 
Steponą. Gricius pagrobęs iš; Telšiuose buvo 
tvoros atplėštą lentgalį, kuria-1 kaipo mapdagus 
me buvo vinis, du kartu smogė 
Kacui per galvą, esą už tai, kad 
šis būk ėjęs pas jo žmoną — 
sugyventoją Jonaitytę. Vinis 
dviejose vietose Kacui sulindo 
į galvą ir- vienoje vietoje į ran
ką. Kacas sužeistas atbėgo pas 
daktarą Blatą, kuris apžiūrėjęs 
jį nieko ypatingo neradęs. Esą 
buvęs tik lengvas kūno sužalo
jimas. Po apžiūrėjimo Kacas 
parėjo namo į Iždinės g-vę 11 
Nr., tačiau čia pasijuto blogai, 
tada atėjo pas daktarą Juurję, 
pas kurį pradėjo silpti ir suma
žėjo pulsas. Dr. Lurje sužeistą 
pristatė į žydų ligoninę, kur ji
sai 4 vai. ryte mirė.

Užmušėjas Gricius Stepas su
imtas ir kaltu prisipažino, ta
čiau aiškinasi, kad norėjęs Ka- kaipo įtariamasis vienas Var- 
cą tik primušti, bet neužmušti, nių miest. šoferis.

būdo žmogus.

asmenis-: 
gyv. Jucaičių km. ir 
gyv. Venckiškių km., 

dviem šūviais peršauti 
ir Venckui trimis šū-

RIETAVAS
Vagis Peršovė Du Žmones
Vagis, norėjęs apvogti kelyje 

Rietavas—Laukuva, apie 4 km. 
nuo Rietavo, paliktų sugedusį 
autosunkvežimį, peršovė vagy
stę sutrukdžiusius 
Šimkų 
Venckų 
Šimkui 
viduriai
viais peršautos kojos. Peršovęs 
šiuos asmenis vagis pabėgo.

Peršovėju buvo įtartas Rie
tavo miest. gyv. Leonauskas ir 
Rietavo policijos tuojau sulai
kytas, bet pravedus kvotą, Leo
nauskas paleistas, o suimtas,

Torrington, Conn
Iš Gražaus Koncerto—Choras 

Atgyja
Dėka LMS 4-tam Apskri

čiui ir Laisvės Stygų Orkestrai

■■■-g-- ----------- --- 1----------- ' -- ■' ■ e

skričio šeima, tai šio apskri
čio pradžia vajaus.

Torringtoniečiam norisi su-' 
teikti patarimas. Choro pa
laikymas daug priklauso nuo 
augusių žmonių priežiūros. 
Todėl reikia augusiem ne tik

iš Hartfordo, čia buvo duotas dėl jo dirbti, bet sykiu jame
. prigulėti ir įvairiose komisijo- 

Nut se veikti. O ar augę nariai
I bus garbės nariais, ar jie sy- 

kad ■ kiu dainuos, tas nedaro skirtu- , . 1 1 • *

žavėjantis koncertas 8 d. sau
sio, Lietuvių Svetainėj. 
stebino ir rengėjus, Lietuvių 
Piliečių Kliubo narius, 
tiek apščiai žmonių prisirinko 
į koncertą pasiklausyti muzi
kos ir dainų.

LMS Apskričio organizaty- 
vė komisija ir 
draugai, priešakyje 
kausku ir Visockiu, 
galimas pastangas 
torringtoniečiams, kaip žy
giuoja jaunimas meno srity
je, ir tikrai puikiai pasirodė. 
Tuo pat kartu norėta torring- 
toniečius padrąsint, kad jie 
atsteigtų iš naujo chorą, ku
ris čia yra buvęs pavyzdingai 
didelis, iki tam tikri -elemen
tai iš kitur atvykę iš pavydo ■ palaužti, ten viskas \per au- 
chorui padėjo pamatą sugriūti 
ir jis tapo sugriautas. Mes 
žinome, kad sugriaut chorą 
bile koks neišmanėlis £ali, bet 
jį sutvert, tai reikia gabumo 
ir spėkų. • Tačiau atgaivini
mui choro spėkų Torringtone 
yra.

Apie choro atsteigimą teko 
kalbėti su E. Struckauskiene, 
Lietuvių Piliečių Kliubo se
kretore, ir su pirmininku Fe
liksu Grigu, taipgi kalbėjausi 
su pažangių tėvų duktere Bu- 
deliūte, su keliais vyriškiais 
jaunuoliais ir augumais žmo
nėmis, katalikais, bepartyviais 
ir progresyviais. Jie visi, kaip 
vienas, tos minties, kad chorą 
reikia atsteigti. Priedan, ypa- 
tiškai daug davė pasižadėji
mus, kad dirbsią dėl choro at- 
steigimo ir jo palaikymo.

Tokias mintis išgirdus iš 
vietos žmonių, mūsų vedėjas 
V. Visockis po koncerto ir po 
užkandžių, kuriuos rengėjai 
suteikė, sugrupavo vįsus jau
nuolius į ratą ir taip pradėjo 
dainų pamokas. Pirmiau dai
navęs chore jaunimas ir kai 
kurie pirmu kartu šiose pamo
kose dalyvavę, likos užintere- 
suoti dainavimu. Jie pasiža
dėjo atsikviesti savo artimus 
draugus ir kaimynus į seka
mą dainų pamoką. O augę, 
kurie dar vis laukė, kaip su 
nauju vedėju prasidės dainų 
pamokos, po trumpo paaiš
kinimo per LMS Apskričio 
vieną narį, irgi prisižadėjo 
atsiųsti narių į choro pamo
kas 9 d. sausio.

Vadinasi, užsimezga naujas 
choras, didinas LMS 4-to Ap-

Hartfordo 
su Pil

dė jo visas 
parodyt 

kaip

mo, bet augę daug gali pasi
tarnauti dėl choro, būdami ja
me. Juk pirmasis choras ne
būtų pakrikęs, jei jame būtų 
buvęs augusių, kurie jaunuo
liam būtų galėję išaiškinti tą 
įveltą chore suirutę.

Geriausią pavyzdį galima 
paimti iš Hartfordo Laisvės 
Choro. Jame yra daug jau
nimo, bet dikta dalis ir au
gusių.
sykiu su jaunimu, o kiti yra 
tik garbės nariais, bet jie vi
si sykiu sudaro stiprų choro 
nugarkaulį, jo niekas negali

Vieni iš jų dainuoja

su- 
jei 
sti-

gusius jaunuoliam išaiškina
ma. j Net atsiradus chore 
spragai — prasišalinus vie
nam ar kitam nariui iš choro, 
augę nariai sumedžioja nau
jų į jų vietas. Ir taip Lais
vės Choras niekados nariais 
nemąžta, atpenč, jis nariais 
sykiu ir turtu didėja. Už tai 
taip yra, kad yra žmonių, ku
rie supranta pilnai organiza
cijos reikšmę ir daug dirba 
toj srityj. Tą patį galite 
lošti ir torringtoniečiai, 
jūs norite matyti didelį, 
prų chorą jūsų mieste.

Jau iš pat pradžios šio cho
ro organizavimosi matosi vi
sose pusėse kylantis entuziaz- 
rhas, pasirįžimas pas pačius 
jaunuolius. Viena jaunuolė 
davė žodį, kad ji rašinės ži
nutes į “Laisvės” jaunuolių 
anglišką skyrių apie choro 
progresavimą, apie jo darbuo
tę ir augimą. Tai pagirtinas 
dalykas, kad randasi tokio 
jaunimo.

Dąr daugiau: Jei pasi
reikštų chore koks neaišku
mas ar nesutikimas, kad vie
tos draugai negalėtų jį išrišti, 
tai privalo kreiptis į LMS 4- 
to Apskričio Komitetą, kuris 
atsiųs narį ir prigelbės išriš
ti sunkesnes problemas. Juk 
tam yra Apskritis ir tam skir
tas komitetas.

Vėliname torringtoniečiams 
geriausio pasisekimo choro 
darbuotėje, nes mes jau dabar 
jaučiame, kad chorui atgijus, 
atgys ir abelnai visas Torring
ton© lietuvių judėjimas, žy
giuodamas progreso keliu.

Valencijos miesto (Ispanijoj) majoras,, atvykęs j 
Ameriką pasakyti eilę kalbų ir parinkti aukų Ispa- v 
nijos respublikai gintis nuo Mussolinio ir Hitlerio 

fašistinių banditų.

1939 Mėty Kalendoriai

Paulsboro, N. J
Apie Žmones ir Įvykius
Kaip visur, taip ir pas mus 

gyvenimas nestovi ant vietos. 
Kaip kas iš lietuvių tai leng
viau, tai sunkiau suserga. 
Kaip ką ir mirtis atlarikius, 
gyvybę pasigrobus nusineša. 
Pastaruoju laiku sunkiai bu
vo susirgęs senas Paulsboro 
gyventojas Adomas Jurgelis. 
Bet dabar jau kiek, pasveikęs. 
Linkiu ir pilno pasveikimo su 
visais geroj nuotaikoj sugyve
nusiam piliečiui.

Kaip čia seniai, po ilgos ir 
įkyrios ligos, pasimirė O. 
Vaskinienė. Tai buvo dar vi
sai jauna vietinio biznieriaus 
žmona. Paliko 3 sūnelius, vy
rą ir savo seną motinėlę dide
liame susikrimtime. Dabar J. 
Vaskinas,. pardavęs biznį, per
sikelia gyventi į Philadelphi- 
ją. Girdėjau, kad eina į part
nerius su kokia tai našlele, 'ku
ri turi saliūno biznį. Laimin
gos kloties
glaudžios santaikos 
partnerka. , . „ t.

—o—

Vaskinui 
su

ir 
nauja

daug 
visai 
išva-

Anta- 
seni 

skaitytojai ir geri 
ant

ir 
tai

Dabar
jaučiasi
pečiaus.
mėgsta

o Anta-

Jonas Knystautas 
nas Malaškevičius, 
“Laisvės 
mano frentai.
antšpyžės gyvendami, 
kaip pas dievulį už 
Jonas, vasaros metu, 
grybauti ir krepsauti,
no mėgiamiausias užsiėmimas, 
tai iš Deleware upės “veliori- 
bas” meškerioti. Kaip vienas, 
taip ir antras nesiskundžia sa
vo nepasisekimais.

—o—
Čia yra dedamos pastangos, 

kad tarp 'Paulsboro ir Gibbs- 
towno lietuvių sutverus Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopelę. Kaip tas darbas pa
vyks, priklausys nuo vietos 
lietuvių supratimo, kad jau 
metas ir mums išeiti į svietą 

j ir pasirodyti kitų kolonijų lie- 
1 tuviams, kad ir pas mus ran- 
i dasi lietuvių, kurie yra dalimi 
, to didžiulio Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo.

—o—
Mūsų apielinkės farmerius 

pastaruoju laiku ne juokais 
pradėjo gąsdinti gaisrai. Jau 
žuvo liepsnose net trijų far- 
merių galvijinės. Sausio 7, 
apie 11 vai. vakaro, gaisro 
rykštė skaudžiai nuplakė far- 
merį Lednerį. Gaisre žuvo ne 
tik patsai budinkas bei paša
ras, bet — 3 
čiai, veršelis 
kiaulių.

Keistumas 
tame, kad jie 
ir tuom patim laiku, t. y., 
apie 11-tą valandą vakaro. 
Apielinkės farmeriuą tas la
bai surūpino ir nemažai bai
mės įvarė. Yra manoma ir 
galima daleisti, kad tokie pa
deginėjimai tai kokio pakvai
šėlio darbas ir iki jis bus su
čiuptas, dar ne vieno farme- 
rio, trobesį gali paskandinti 
liepsnose. Įsibauginę farme- 
riai gula su baime ir, šuneliui 
sulojus, šoka iš lovos, ar jo 
trobesiai neliepsnoja ?z

arkliai, 3 raguo- 
ir, rodosi, pora

su gaisrais yra 
kyla veik vienu 

laiku, t. y.,

Jei pereitais metais

nesiskubina, geria sau arbatą. 
O žmonės juos keikia. Ant 3 
po pietų uždaro raštinę. Jeigu 
tavo numerio neparašė ant sie
nos tą dieną, tai turi ateit kitą 
dieną.

Toks patarnavimas 
trukdo žmonėms, bet jie 
nepaiso. Jeigu nori kur
žiuot, tai turi eit į raštinę ko
kias 3 dienas pirma laiko.

žmonės kaimuose visai mažai 
nuprogresavę. Kaimuose išei
namų vietų visai nėra, nešvaru
mas, koks buvo 30 m. tam at-| 
gal, taip 'ir dabar. Miestuose' 
išeinamos vietos randasi tik’ 
stotyse, o kaimiečiai tai už 
kampų atlieka savo reikalus. Į 
Miestuose, koks buvo nešvaru-! 
mas, taip ir tebėra. O lytiškų 
ligų išsiplėtojimas nesvietiškas. 
Moterys ir vyrai per naktį kar- 
čiamose geria ir paleistuvauja.

Tas yra tarp jaunų ir senų, 
o kunigų ir bažnyčių daugybes.! 
Ir paleistuvysčių daugybės. Da
bar 3 kartus paleistuvysčių 
daugiau, negu 30 metų tam at-

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

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

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

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-Kaip visur, taip ir čia su 
darbais nei kiek nepasistumta 
pirmyn.
pastatė vieną įrengimą ar ma
šiną, kurie išmetė pusę darbi- 
ninikų iš
padarė tris syk tiek daugiau
produktų, tai šiemet jau būda- tas ligas galėtų sustabdyt.
voja kitą, dar tobulesnį įren
gimą, kuris vėl likusią pusę 
darbininkų išmes iš darbavie
tės ir tris syk tiek padaugins 
produkciją.

Senas Vincas.

darbo, o įrengimas gal buvo.
Gydytojų mažai randasi, kad

Seattle, Wash
Dviejų Moteriškių Prityrimai.

Pereitais metais iš mūsų 
miesto 2 lietuvės moterys su
manė aplankyt Lietuvą, savo 
gimtinę šalį. Abidvi buvo baž
nytinės. Važiuojant tokią kelio
nę, reikėjo turėt visokių doku
mentų, pasportų nuo visokių 
šalių ir daug susidūrimo <su tų 
šalių atstovais. Jos pasakoja, 
kad patarnavimas pas svetim
taučius buvo labai mąlonus, iš
skiriant Lietuvos atstovybę, 
kur turėjo reikalą Chicagoj su 
konsulatu.- Jos parodė savo pas- 
portus, kad važiuoja į Lietuvą 
ir reikia Lietuvos atstovui pa
sirašyti ir prispausti savo žirg- 
vaikį. Rado raštinėj pagelbinin-’ 
ką. Jis pakišo joms blankas ir 
sako: “išpildykite.” Jos sako, 
kad jos nesupranta visų klausi
mų. Tai tas vaikėzas atsakė: 
Jūs turite blankas po nosim ir 
išpildykite. Bet jos sako, kad 
jos nesupranta visų tų klausi
mų. Jis atsako: “Lietuviškai 
mokate, tai galite ir išpildyti.” 
Tas vaikėzas ir vėl atsisėdo 
sau, gurno burną prisikimšęs 
kramto, o padėt nepadeda. Gal 
girdi, jis norėjo, kad mes jam 
duotume kokį kyšį, kaip visur 
Lietuvoj tai yra.

Matyt, Lietuvos atstovybė ro- 
kuojasi save labai aukštoj vie
toj esanti.

Toliau, jos paklausė, kur len
kų konsulis yra. Tas vaikėzas 
jom nurodė tokį ir tokį būdin
gą. Bet jos nurodytoj vietoj 
jokio kunsulio nerado. Tai išro
do, kad tie poneliai mažai 
žino ir žmonėm visai -nenori 
tarnaut.

Jos sako, kad kitur 
ras patarnavimas.

Dabar keli žodžiai 
tuvos tvarką. Labai
Lietuvos; tvarką stotyse, kaip 
ten žmonės laukia traukinio ar
ba buso, tai atidaro tikietų’ofi
są tik 15 minutų prieš trauki
niui išeinant. Tai pusė žmonių 
turi likt, negauna tikieto nusi
pirkt. O pakol kitą traukinį 
gauni, tai turi laukt -kitaę 24 
valandas. Tai turi imi kambarį 
ir nakvot pakol gauni kitą 
traukinį.

Bankuose ir labai prastas pa
tarnavimas. O valdžios raštinė
se tai -visai betvarkė. Kaip įeini 
į raštinę, pasakai, kad nori ko
kį reikalą atlikt, tai išduoda 
numerį ir liepia žiūrėt ant sie
nos, .kada tą numerį užrašys, 
žmonių prisigrūdę pilnos rašti
nės, laukia, kada jų numeris 
bus užrašytas ant sienos. O tie, 
kurie dirba tose vietose, visai

visur

ką 
pa

ge-

apie Lie-
nupeikė

Mokyklų, teisybė, yra daug, 
ir vaikai visi turi eit mokytis. 
Tas tai daug aukščiau pakelė 
Lietuvą, negu pirma buvo.

Bet pas kaimiečius tai nesi
mato jokio progreso. Kaip 
braidžiojo purvyne, taip ir 
bar braidžioja.

Tai toks pasikalbėjimas 
tomis moterimis.

Senas Grinorius.

Ant lietuviškų kalendorių 
vos valstybines šventės, menesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje.

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

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

jie
da-

su

Barcelona, Ispanija.—Už
imdami miestelius Katalo- 
nijoj, fašistai sušaudė ne
mažai civilių žmonių, kaipo 
respublikos pritarėjų. To
dėl žmonės iš anksto bėga 
nuo fašistų į Barcelona ir 
kitus tolesnius užfrontės 
miestus.

A

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAVERHILL, MASS.

ALDLD 85 kp, svarbus susirinki
mas įvyks trečiadieni, 18 d. sausio. 
Lietuvių Piliečių Kliubo kambaryje, 
pradžia 7:30 v. v. Nariai, būtinai da
lyvaukite susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. — 
P. Pečiukonis, rast. (12-13)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

18 d. sausio, LDP Kliubo, 408 Court 
St. Pradžia 8 v. v. Visi nariai būkite 
šiame susirinkime, atsiveskite ir 
naujų narių prisirašyti. — P. Poš
kus, sekr. (12-13)

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmadienį, sausio 16 d., ALDLD 

63 kp. rengia prakalbas, bus Liet. 
Jaunų Vyrų Dr-jos Svct., 407 La
fayette St. Pradžia 7:30 v. v. Pra
kalbą sakys Vytautas Zablackas iš 
Brooklyn, N. Y., apie savo patyri
mus Ispanijoj. Vytautas išbuvo Is
panijoj 20 menesių ir daug turės ką 
pasakyti. Todėl' kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. (11-12)

NEW HAVEN, CONN.
Antradienį, sausio 17 d. įvyks pra

kalbos, Lietuvių Svet., 243 Front St. 
Kalbės Vytautas Zablackas, nesenai 
sugrįžęs iš Ispanijos. Įžanga voltui. 
Pradžia 8 v. v. Ruošia ALDLD ir 
LDS kuopos. Prašome visų skaitlin
gai dalyvauti ir išgirsti Vytauto 
prakalbą apie Ispaniją. — Komisija.

(11-13)

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergrecn 4-6485

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

Open Day and Night

Managed by 4F

RHEA TEITELBAUM

j f Vapor Room, Turkish Room, Russian j
\ 1 Room, Largo Swimming Pool, Fresh /

Artesian Water, Restaurant, Barber JK
S>hop, Sleeping Accomodations. Chmmi

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

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11298 has been' issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 211 1 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH FINGERER & MAX LENOBEL 
241 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7416 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 170 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of -Kings, to be coh- 
cumed on the premises.

CHARLES KUCHLEWSKI
170 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1645 
St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JULIA SAMILOWITZ
1645 St. Johns Pl. Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas ‘

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

TarfF Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

i Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Šeštas puslapis LAISVĖ

NewWto^<ž8g^ferZintoi
Lietuviy Liaudies 
Teatro Vaidinimai

Lietuviai Nesiduoda 
Balon Vedami 

—o---
Vienas žymus Brooklyno lie

tuvių veikėjas kartą 
“Vieškeliu vest bile 
bet vadovaut vedant 
sunku.” Tikra tiesa,
lon—keliauk sau sveikas vie
nas, minios paskui tave ne
seks, nežiūrint, kaip tu besi- 
tituluotum. šiomis dienomis 
man tai priminė sekami, du

Pasaulinėj Parodoj Bus 
Vokiečių Pavilionas

Ispanijos Kovose
Krite Amerikiečiai

pasakė:Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras vaidina ne tik Brook
lyne, bet ir apylinkėse. Dra
ma “Mirtų Vainikas” bus vai
dinama Elizabethe, sausio 22 
dieną.

Generalė repeticija prisiren
gimui prie šio vaidinimo .įvyks 
penktadienį, sausio 20. Pra
šome visų vaidintojų gerai įsi-1 dalykai:
tėmyti. šiam veikalui režisuo-; Am. Liet. Kongreso konfe- 
ja Juozas Kačergius. irencijoj, sekmadienį, Stilsonui

So. Brooklyne, vasario 18 j nepavykus varu užkart konfe- 
Teatras rencijai savo rezoliucijos, ku-d., Lietuvių Liaudies 

vaidins komediją “Pusseserę 
Salomėją.” ši komedija buvo 
vaidinta pereitais

į balą— 
Eini ba- r

ri, mano manymu, yra pra
žūtinga Lietuvos nepriklauso- 

metais į rnybei, Stilsonas šaukė: “Vy- 
Brooklyne, po režisūra A. Jos-; rai, eikime į apačią'” Ir vy- 
kevičiūtės. į rų ir moterų milžiniškoji di-

Tolimesni Lietuvių Liaudies i džiuma pasiliko konferencijoj, 
Teatro vaidinimai ir vakarai į išėjo tik grupelė, LDD ir tūli 
taip pat jau ruošiami. Pir-| lss nariai.
mas įvyks paminėjimui Kons- į 
tautino Stanislavskio, 
vakarui ruošiama 
apie Stanislavskį. ir 
kelių žymių veikalų 
nių Sodo,” “Rudens 
“Bury the Dead” ir kitų. Sce
nų primosime darbuojasi re
žisierius Jonas Valentis.

Toliaus manoma ruošti dau
giau tokių meno kultūros va
karų. Geras vakaras galima 
suruoštį atžymėjimu 40 metų 
sukakties nuo įsteigimo Mask
vos Meno Teatro. Po vado
vybe Stanislavskio ir kitų vei
kėjų, Maskvos Meno Teatras 
sukūrė naują teatro meno mo
kyklą, įnešė į teatrą kaip ir 
naują gadynę ne tik rusuose, 

• bet ir pasauliniai.
Taip pat planuojama ruošti 

vakaras atžymėjimui F. Šilerio 
(Schiller) ir jo rybos. Šile
rio vaidmuo varnoje ir ben

 

drai visuomenėje yra didelis. 

 

Lietuvių kalbojeXąipgi turime 
keletą Šilerio veikalų.

Lietuvių Liaudies Teatras 
tik tuomet ir atliks savo par
eigas, kuomet imsis rimtesnio 
darbo meno srityje. Nuolati
nis lavinimasis, liaudies šokiai 
ir galybės kitų kultūrinių dar
bų tarpe lietuvių išeivijos veik 
visai dar nepajudinti. Tuos 
klausimus turi imti, vieną po 
kitam, teatro organizacijos. 
Be to, Lietuvių Liaudies Te
atras turi įnešti į mūsų visuo
menę tų nau. anybių, kurios 
dabartiniu laiku taip sparčiai 
vystosi amerikonų teatre. Tai 
yra kūrinių, už demokratiją, 
prieš fašizmą, satyros prieš 
agresorius. Teatras negali gy
venti tik praeitimi, jis turi būt 
veidrodžiu ir dabarties.

Pradėta vajus sukelt lėšų 
Pasaulinėj Parodoj įsteigt vo
kiečių pavilioną, kuriame bus 
parodyta prieš nazių įsigalėji
mą buvusi vokiečiu tautos kul
tūra.

Vokietijos hitlerinė valdžia, 
kaip žinia, nedalyvaus Pasau
linėj Parodoj, nes ji pabūgo 
demokratiškų amerikiečių, 
ypatingai new,yorkiečių boiko
to, kuris buvo paskelbtas prieš 
jos dalyvumą ir kuris būtų iš
sivystęs į milžinišką judėjimą, 
jei naziai būtų spyręsi daly
vaut. Dar prieš Vokietijos pa
sisakymą nedalyvaut, New 
Yorke jau buvo surinkta šim
tai tūkstančių parašų, kad 
zių valdžia nebūtų įleista 
rodon.

Lincolno Brigados Draugai 
paskelbė vardus dar 17-kos 
Amerikos liuosnorių, kurie pa
dėjo gyvybę gindami demo
kratiją nuo fašizmo Ispanijoj.

Brooklyniečiai: Harry Ain, 
Jack Freeman, Wilfred Men
delsohn, Abe Moskowitz, Le
on Rosenthal.

Newyorkieciai: Nelson Fish- 
elson, Ralph Wardlow, Paul 
Wendorf.

na- 
pa-

SULAIKĖ RENDŲ KĖLIMĄ

K
r

Trys nariai pabėgėlių iš Vo
kietijos šeimoj, Prospect Ave., 
Bronx, rasti be sąmonės nuo 
anglinio pečiaus dujų. Juos 
atgaivino.
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gra-
GRADUATION SPECIALS

$3-50Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliu) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

Magdaline Vitkus, 45 m 
amžiaus, 361. Bushwick Avė. 
mirė trečiadienį, sausio 11 d. 
Jewish Hospital,
namuose. Laidotuvės 
sausio 16 d., Kalvarijos 
nese.

Laidotuvėmis rūpinasi 
bortus J. Garšva.

Pašarvota 
įvyks 
kapi-

$1.50
Waterman Fontaninės Plunksnos įfrr Paišeliai nuo $1.50

Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN *

MENAS VISIEMS
Kalbėdamas 1,200 liaudies 

mokyklos muzikos studentų su
eigai, majoras LaGuardia pa- 
pareiškė, kad iki šiol muzika 
buvo tik “aprubežiuotiem ke- 

Jiem,” bet jo švietimo progra
ma siekia padaryt meną pasie
kiamu visiems žmonėms.

Bronxieciai: Ben Barsky, i 
David Lipton, Aaron Lopoff.

Ralph Blanchard iš Meriden, 
Conn.; John Corrigan, iš New
ark, N. J.; Maxwell’Hall iš 
Covington ir George Lighton, 
abu iš Kentucky; Sidney Ro- 
senstein iš Canton, Ohio; 
Ralph 4Sollenberger, nepažy
mėta iš kur.

Tel. Stagg 2-2178

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šalinskas su lais- 
niuotu graborium.

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti šalinsko šerme
ninėje.

šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų, • 
kokius jūs patys pasirenkate *

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

A

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamPV1' 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS

Antruoju priminimu buvo 
Šiam j tą pat dieną įvykęs SLA 242 

kp. susirinkimas, kuriame bal
suota SLA Centro kėlimo 
klausimas. Balsai pasidalino 
po 7 už ir prieš.

Palikimas Centro New Yor
ke, kaip žinia, reikštų pridė
jimą desėtkų tūkstančių do
lerių SLA pinigų remontui 
laužymų, į kurias jau sudėta 
desėtkai tūkstančiu doleriu.

Svoris šios kuopos tarimo 
tame, kad joj susispietė 
pabėgėliai iš 38-tos kuo- 
kada ta kuopa nustojo 
spokesmanu “Vienybės”

paskaita 
scenos iš

Smuiko,

East Side ir Yor.kvillės gy
ventojai, susiorganizavę į Ren- 
dauninkų Tarybą, sulaikė kėli
mą rendų penkiuose apartmen- 
tuose. Stubos randasi: 215 E. 
2nd St., su 7 šeimynom; 170

Atiduodami pagarbą kritu
sioms didvyriškiems kovoto
jams, nepamirškime visomis 
išgalėmis paremt sugrįžusius, 
kare nukentėjusius draugus, 
taipgi pasidarbuoti už nuėmi- 

Delancey St., su 22 šeimynom ;'mą embargo nuo lojalistų Is- 
139 Essex St., su 18 šeimynų. | panijos.
Norėta pakelt rendas nuo $2 iki 
$4 į mėnesį, nors namai yra se
noviški, be reikalingos nuo gai
sro apsaugos ir parankumų.

I

yra
tūli
pos,
būt
reikalams Susivienijime.

ž. R.

Aktoriai įsteigė Virtuvę 
Atleistiems iš Darbo

Eilė žymių aktorių, prieša
kyje su Tam iris, Leif Erick
son, Zorina, įsteigė atleidžia
miems iš WPA Meno Projek
tų darbininkams šelpt virtuvę, 
užvadinta “Pink Slip 
325 W. 41st St., N. Y.

Inn,”

Kongresmanas Bruce Barto 
Savo Rinkėjams Palinkėj 

Eit iš Darbo ir Badant

Jack Benny, komikas, įkai
tintas ponios Lauer ir Chape- 
reau byloje kaipo savininkas 
tūlų įšmug.eliuotų 
Aktorius kaltinimų 
mė. y

Liaudies Šokių Mokykla
New School for Social Re

search, 66 W. 12th St., New 
Yorke, mokina įvairius socia
lius mokslus — istoriją, lite
ratūrą, dramą, muziką ir dau
gelį kitų. Ten gana prieina
mai mokinama ir liaudies šo
kiai. Liaudies šokiai moki
nama masiniai. Be amžiaus 
skirtumo ir kvalifikacijų gali 
lankyti šias šokių klases kiek
vienas, kas tik myli.

Pamokos įvyksta sekmadie
niais, 8:20 vai. vakarais, vir
šuj minėto j mokykloj. Ypa
tingai, kuomet mes norime 
organizuoti liaudies šokit] bū
rius, tai ši mokykla yra he- 
pavaduojama. šios apylinkės 
chorai ir kitos organizacijos 
turėtų pasiųsti savo studentus 
į šią mokyklą. Tai gera pro
ga naujų 
mui.

Sugrįžusi iš WashingtoIio, 
Workers Alliance . delegacija 
raportavo, kad ji tenai a an- 
kė visus New Yorko-Brobkly- 
no kongresmanus. Jų prašė, 
kad jie pasisakytų už prezi
dento Roosevelto programą 
palaikymui WPA viešųjų dar
bų. WPA darbai milionarris 
bedarbių yra tuo, kuo būtų 
skęstančiam 
rio įsitvėręs 
krantan.

mestas lynas, kū
jis ištraukiama

Visi kiti pasisakė remsią 
Roosevelto programą, tik ne 
Bruce Barton, Brooklyno re- 
publikonas. Jis pasisakė griež
tai priešingas esąs Roosevelto 
programai. Balsuotojams tai 
svarbu’ įsitėmyt ir atsimint. 
Nedalyvaujantieji rinkimuose 
taip pat privalo pagalvot, kad 
mūsų šalyje rinkimai daug 
paliečia kasdieninės duonos ir 
pačios gyvybės palaikymo 
klausimą, turėtų pasiruoši da
lyvaut sekamuose rinkimuose.

Pasirodo, tokių kaip Bruce 
Barton kongrese buvo didžiu
ma, paskyros WPA darbams 
nukapotos. Milionui šeimų 
gręsia badas ir visiems WPA 
darbinifikams
niekas nežino, kuris bus iš
mestas iš darbo. B. D.

nerimas, nes
meno jėgų auklėji-

V. Bovinas,
L. L. T. Sekr.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y., 

IR APIELINKĖ
Pranešam Brooklyno ir apylinkės 

Draugijoms ir visom organizacijom, 
Kivninindo , kad §v> Jurgio Draugystės piknikai 
blizgučių. I įvyks sekanciom dienom: Pirmas, 

berželio-June 24, 1939, antras rug- 
pjūčio-August 13 d. Abu piknikai 
įvyks Clinton Park, Maspethe. To
dėl prašome kitų organizacijų bei 
draugijų nieko nerengti viršminėtom 
dienom, — J. Kairys. (12-13)

Dr. Herman Mendlowitz 
38 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

\t

neprisiė

Browderis Kalbės Town 
Hall Forume

Komunistų 
sekretorius, 
pakvietimą 
diskusijose

Clement Vokietaitis

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd StreetEarl Browder, 
Partijos generalis 
paskelbė priėmęs 
kalbėt - dalyvaut
klausimu : “Ar Amerikai ken
kia užrubežinė propaganda.” 
Forumo programa įvyks sau
sio 19-tą ir bus transliuojama 
oro bangomis po visą šalį per 
National Broadcasting Co. nuo 
9:30 iki 10:30, Eastern Stand
ard laiku. New Yorke bus 
perduodama iš stoties WJZ.

Apart Browderio, progra
moj dalyvaus Morris L. Ernst, 
Channing Pollock ir J. B. 
Matthews. George V. Denny, 
Jr., Town Hall prezidentas, 
vadovaus programai. Kalbė
tojams duos po 8 minutes kal
bėt, o paskui iš publikos bus 
klausimai paliestomis temo
mis.

Paradas Protestui prieš 
WPA Darbų Mažinimą
Penki tūkstančiai CIO ir AF 

of L unijistų maršavo New 
Yorko “downtown” gatvėmis 
iki Federalio Meno Adminis
tracijos bildingo, 95 Madison 
Ave., protestui prieš atleidi
mą darbininkų iš meno pro
jektų ir nukapojimą paskyrų 
WPA darbams.

Parade dalyvaujanti unijis- 
tai atstovavo unijas, turinčias 
75,000 narių. Unijų komite
tas pasiųsta vidun pas admi
nistrator! ų Paul Edwards. Pa
skui įvyko prakalbos prie 29th 
St. ir Madison Ave. Kalbėto
jai pareiškė, kad “kova dar 
tik prasideda,” kad milionai 
amerikiečių nesutiks badaut 
dėlto, kad to nori ponai re
akcionieriai.Nacionalė Advokatų Gildija 

įspėjo savo narius neremt Unit
ed Lawyers Service,Tnc., koltą 
įstaiga nesusitars su savo dar
bininkais, United Office and. Frost, 33 m 
Professional Workers Unijos vės traukiniu Roosevelt Ave. 
nariais. Streikas iššaukta ket- stotyje ir tapo sutrintas į 
virtadienio rytą.

Iš liūdesio dėl žmonos ir 
dviejų sūnelių mirties, Hans 

nušoko po šub-

šmotelius. .

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61*1

paveiks-

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 2-3842

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų Ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA 

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

' AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO 
PAIN-EXPELLERIS! GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Didžiausia Drabužiui Krautuve 
c Williamsburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po ......... $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50
Visi $28.50 vertės dabar po .... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertes puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS 
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimti lengvų išmokėjimų planų.

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.

4

Kitchen Sets
Tel. Evergreen 7-8451
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