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

Pereitą sekmadieni teko 
matyti B r o o k 1 y n o Aido
Chorą vaidinant St. Šim
kaus operetę “Išeivis.” Ope
retės turinys silpnas ir ne
realus. Tačiau joje yra 
daug dainų — chorui ir so
listams — ir tas faktas, 
taip sakant, “išgelbėjo visą 
situaciją.” Klausovai buvo 
pasitenkinę,

Džiugu buvo ir todėl, kad 
chorui, solistams ir orkes
trui vadovavo jaunoji Aido 
Choro mokytoja, Aldona! 
Žilinskaitė.' Tai buvo josios’ 
debiutas ir gražus debiutas.
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ITALIJA GRASINA IŠVIEN SU NAZIAIS 
UŽPULT FRANCUI JEI FRANCI JA 

GELBĖS ISPANIJA
POPIEŽIAUS ‘ORGANAS 
REMIA GEN. FRANCO

iRoma. — Jeigu Franci ja 
! dabar duotų pagelbos Ispa- 
| nijos respublikai, tai karinė 
Romos-Berlyno “ašis” būtų 
pavartota prieš Franci ją,—

Liaudiečių Apsigyni
mo Jėgos Dar Stiprios

ROOSEVELT REIKALAUJA PRAPLA- 
TINT SOCIAL? APDRAUDA DAR 

16-KA1 MILIŪNU ŽMONIŲ

Aldona džiaugėsi patys 
aidiečiai, džiaugėsi publika, 
džiaugėsi ir B. Šalinaitė, 
pas kurią jauna dirigentė 
ilgai studijavo muziką.

Ir kas gi nesidžiaugs 
šviesiais jauno žmogaus 
darbais?!

kaip grūmoja visi Italijos 
fašistų laikraščiai.

Popiežiaus organas “Os- 
servatore Romano” rašo, 
kad katalikai tegalį linkėt 
laimėjimo tik generolui 
Franco’ui.

11 a 1 i j os juodmarškinių 
spauda spiegia prieš Fran
ci ją; sako, kad patys šautu
vai pradėsią savaimi piš- 
kėt, jeigu francūzai ir to
liau “įžeidinės” italus.

(Tūlas Francijos oficie- 
rius Paryžiaus spaudoj iš
sireiškė, ka'd “vienas senas 
Francijos kareivis apsidirb
tų su 10 reguliarių Italijos 
kareivių.”)

Italijos fašistai didžiuo
jasi, kad tai italų divizija 
pirma įžengė į Tarragoną.

* * %
Mussolinio sūnus Vittorio 

šitaip rašo apie tūlus žy
miuosius Hollywoodo žmo
nes:

“Šitie džentelmanai, Ma
yer, Zukor, Cahn, Warner 
ir kino artistai, kaip Joana 
Crawford, Charlie Chaplin, 
Franchot Tone, Ro. Mont
gomery, ir kiti, taipgi ra
šytojai toki, kaip Heming
way, yra suvienytam tarp
tautinio komunizmo bloke 
ir regimai gelbsti Ispanijos 
‘raudoniesiems,’ kurie muša 
mūsų kareivius ir orlaivi- 
ninkus...”

Šitaip tasai gaivalas rašo 
laikrašty “Popolo d’Italia.”

Visi Hollywoodo kino ar
tistai Vittoriui yra niekas 
daugiau, kaip žydai, ir dar
gi raudoni žydai. Jis smer
kia tuos italus, kurie eina 
žiūrėti Hollywoode gamin
tų filmų. ♦ *

Andai “Laisvėje” išspau
sdinome p. Jurginio straips
nį “Barbarizmas ir Kultū
ra.” Autorius pamatiniai 
įrodinėjo, kaip fašistai, di
džiausi kultūros priešai, 
bando aiškinti, jog jie yra 
didžiausi kultūrnešiai!

Ar ne panašiai kalba ir 
Mussolinio sūnelis? Jo nuo
mone, Italijos orlaivininkai, 
draskydami Ispanijos mies
tus ir žudydami nekaltus 
žmones, ten kultūrą sklei
džia. O tie, ką gelbsti Ispa
nijos žmonėms apsiginti 
nuo užpuolikų, yra barba
rai!

Juo tolyn, atrodo, pasau
lis vis mažiau galės susikal
bėti. Ir tai bus tol, kol ne- 
bus nusuktas fašizmui 
sprandas. * *. *

Sing Sing kalėjime laukia 
mirties jaunas vyras Pily
pas Chaleff’as. Jo mirties 
diena—sausio 26-ta.

Bet štai nusmerktasis 
ima ir suserga cukrine liga. 
Dabar gydytojai rūpinasi 
kaip galint greičiau jį pa
gydyti, kad paminėtąją die
ną būtų galima Pilvpas nu
vesti į elektros kėdę ir ten 
nužudyti.

Kokia tai gyvenimo nesą
monė! Kokia ta mūsų civi
lizacija idijotiška!

Italy-Naziy Armijos Is
panijoj Gali Iššaukti

Europos Karą
Geneva, Šveic. — Tautų 

Lygos komisija, paskirta 
prižiūrėjimui i š k raustymo 
svetimšalių kareivių iš Is
panijos, pranešė Tautų Ly
gos tarybai, kad Ispanijos 
respublika jau ištraukė vi
sus tarptautinius liuosno- 
rius iš karo frontų, ir nors 
dar respublikoj lieka 6,000 
svetimšalių liuosnorių, bet 
jie nedalyvauja kare ir 
yra priruošiami išsiunti
mui namo. '

Francijos užsieninis mi- 
nisteris Bonnet reikalavo, 
kad ir Italija ir Vokietija 
ištrauktų savo armijas iš 
generolo Franco valdomų 
plotų ir užreiškė, kad galės 
įvykt tarptautinis susikir
timas, jeigu Mussolinis ir 
naziai to nepadarys.

Šį , Francijos ministerio 
pareiškimą parėmė Sovietų 
delegatas Suritz ir Naujo
sios Zelandijos delegatas. 
Suritz nurodė, jog dabar 
tiktai Ispanijos respublikos 
armija yra šimtaprocenti
niai ispaniška, o generolo 
Franco armija yra žymia 
dalim itališka-vokiška.

Kun. Coughlinas—Italijos 
Juodmarškinių Apaštalas
Roma.— Fašistų dienraš

tis “Regime Fascista” giria 
amerikinį radio kunigą 
Coughliną; sako, jog Coug- 
hlinas supranta fašistų li
niją.

“Regime Fascista” vadi
na kun. Coughliną “tikros 
k r i k š č i o nybės apaštalu” 
prieš prezidentą Roošęyel- 
tą. Italijos fašistai gėrisi 
kunigo Coughlino radio 
šnekomis prieš žydus, prieš 
“raudonuosius” ir prieš 
Naująją Dalybą. Jie garbi
na Coughliną už drąsą, nes 
popiežius ne kartą “mėgino 
nutildyt jo radio kalbas, bet 
veltui.”

FAŠISTAI UŽĖMĖ CER-
VERĄ CENTRALIN1AME 

KATALONIJOS FRONTE
Burgos, Ispanija. .— Fa

šistai paskelbė šventadienį 
su bažnytinėmis pamaldo
mis iš džiaugsmo, kad jie 
atėmė iš liaudiečių Tarra
goną, pietiniame Kataloni- 
jos fronte.

Dabar fašistai užėmę 
Cerverą ir kelis kaimus į 
rytus nuo Cerveros, centra- 
liniame Katalonijos fronte, 
už 40 mylių nuo Barcelo- 
nos, respublikos laikinosios 
sostinės. Šiuo tarpu fašistai 
grumiasi linkon Igualados 
miesto, už 22 mylių į rytus 
nuo Cerveros.

Pietiniame K a t a 1 onijos 
fronte, fašistai, komanduo
jami generolo Solchagos, 
briaujasi linkon Vendrell, 
už 12 mylių į šiaurių rytus 
nuo Tarragonos.

L i a u d i e č iai įsitvirtinę 
stipriose pozicijose ginti 
Vendrell miestą.

PLIENO FABRIKANTAI 
TURĮ PAKELT ALGAS 

DARBININKAM

Washington. — Plieno) 
kompanijos, kurios gauna 
valdžios užsakymų iki $10,- 
000 ar daugiau, turi pakelt 
algas 80,000 savo darbinin
kų, kaip patvarkė šalies 
darbo ministerija. Septy
niolikoje šiaurinių valstijų 
tos kompanijos turi mokėt 
ne mažiau kaip 62 centu ir 
pusę už darbo valandą, vie
nuolikoje vakarinių valstijų 
bent po 560 ’centų už valan
dą, vidurvakarinėse valsti
jose ne mažiau 58 centų ir 
pusės į valandą ir pietinėse 
valstijose bent po 45 centus 
valandai.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai per savo dabartinę 
ofensyvą Katalonijoj laimė
jo pozicijas tik lygumose, 
bet dabar jie susidurs su 
daug stipresnėmis liaudie
čių apsigynimo pozicijomis 
kalnuose.

Šiame fronte fašistai tu
rėjo nepalyginamai dau
giau k a r i u o m e nės negu 
liaudiečiai. Paprastai rei
kia kareivių bataliono per 
kiekvienus 500 iki 600 jar
dų, bet dabar liaudiečiai 
dažnai turėjo su vienu ba
talionu padengt ištisą my
lią. Ale šiomis dienomis 
paskelbus mobilizaciją, bū
siąs greitu laiku papildytas 
kariuomenės trūkumas Ka
talonijoj.

Suprantama, jog fašistai 
negalės užtekt po 30,000 ka-

nuolinių šovinių į dieną ne
ribotam laikui; o liaudie
čiai dabar gavę nemažai 
karo reikmenų iš užsienio.

Fašistai buvo pasigyrę, 
kad jie suėmę bent “5,000” 
respublikos kareivių į ne
laisvę; bet tai ne tiesa. Jie 
labai mažą ką tesuėmė iš 
liaudiečiių.

Stipriausios, s p e c i a liai 
apdrūtintos liaudiečių apsi
gynimo linijos yra kalnuo
se, gana toli nuo Barcelo- 
nos; ir fašistai negalėtų 
prie Barcelonos prieit dar 
per daugelį mėnesių, jeigu 
jie galėtų veikt net tokiais 
pat daugiais amunicijos ir 
kariuomenės kaip iki šiol,— 
rašo New York Times ko
respondentas H. L. Mat
thews.

VALSTIJŲ POLITIKIE
RIAI KENKIĄ TAM

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas atsikreipė 
į šalies kongresą, kad jis 
praplatintų socialės ap- 
draudos įstatymą nusenu- 
siem ir bedarbiam. Prezi
dentas reikalauja pradėt 
mokėt senatvės pensijas 
1940 m., o ne 1942 m., kaip 
kad nusako ligšiolinis įsta
tymas.

Rooseveltas sako, jog be
darbių ir senatvės apdrau-

da turi apimt dar bent 16 
milionų žmonių, kurie yra 
paliekami nuošaliai pagal 
dabartinį socialės apsaugos 
įstatymą (kaip kad farmų 
darbininkai, raštinių ir na
mų tarnautojai ir kt.)

Prez. Rooseveltas, atsi
kreipdamas į kongresą tuo 
reikalu, kritikavo politikie- 
rišką socialės apdraudos 
mašineriją įvairiose valsti
jose; sako, jog kai kur vals- 
tijinė mašinerija sudaryta 
taip, idant kenkt socialei 
apdraudai.

ORAS

Giedra ir šaltoka.—N. Y. 
Oro Biuras.

Ispanija vėl Prašo Francijos 
Praleist Ginklus

‘Geneva___ Ispanijos res
publikos užsieninis ministe- 
ris del Vayo kreipėsi į 
Francijos užsienio minis- 
terį Bonne tą, kad praleistų 
ginklus ir amuniciją iš 
Francijos į K a t a 1 o n i j ą, 
šiaur-rytinę dalį Ispanijos.

Tajįji- V .| ■- į ' . . ’ : . ' -j

ISPANŲ RESPUBLIKIE- 
Č1A1 ŽYGIUOJA PIRMYN

PIETŲ VAKARŲ FRONTE

I ■ ....................-..........

Atžagareiviai Senatoriai Rasimo jo Išmest 
2,000,000 Žmonių iš WPA Šalpos Darbų
Washington. — Senato

rius Carter Glass ir kiti 
atžagareiviai “demokratai” 
senate stengiasi numušt iki 
$600,000,000 lėšas pašalpi- 
niam WPA darbam iki lie
pos 1 d. Tuo būdu jie iš
mestų apie 2,000,000 be
darbių iš šalpos darbų.

Prezidentas Rooseveltas

reikalavo tiem darbam 
$875,000,000. Kongreso at
stovų rūmas šią sumą “ap
genėjo” iki $725,000,000.

Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO unijos apipylė 
kongresą telegramomis, rei
kalaudamos nemažint lėšų 
WPA viešiem darbam.

Barcelona, Ispanija—Re
spublikos kariuomenė pietų 
vakaruose, Granados srity
je, pralaužė fašistų liniją ir 
užėmė Tozar miestelį ir ke
lias kitas pozicijas.

E s t r e maduroj respubli- 
kiečiai a t m u šė fašistų 
kontr-ataka& ir atėmė iš jų 
Puerto Caladar.

EXTRA!
SOVIETAI NEKLAUSIA, 
KOKIOS RELIGIJOS GY

VENTOJAI YRA

Katalikų Vyskupas Pa
kvies Kukluxy Vadą į 

Katedros Šventinimą
Atlanta, Georgia. — Ka

talikų diecezijos vyskupas 
O’Hara pakvietė Ku-Klux 
Klano galvą H. W. Evansą 
daly vau t ceremonijose, per 
kurias bus pašventinta nau
ja katalikų “Karaliaus Kri
staus” katedra. Ku-Kluxų 
“čyfas” priėmė pakvietimą.

Kukluxai iki šiol skelbė 
karą prieš katalikus, žydus 
ir negrus, bet dabar jie ve
sią bataliją ypač prieš ko
munistus ir CIO unijas.

Chinai Atmušė Japonų Ata-

Fašistų Laimėjimas Ispanijoj 
Reikštų ir Tunisijos 
Praradimą Francijai

Geneva. —- Jeigu Franci- 
ja nepagelbės Ispanijos re
spublikai ir taip leis fašis
tam laimėt, tai Franci j a tu
rės atsisveikint ir su savo 
afrikine kolonija Tunisija, 
sako Ispanijos ministeris 
del Vayo, primindamas Ita
lijos įsigalėjimą Balearic 
salose. .

30,000 Fašistų Kannolių 
Šovinių per Dieną

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistąi tu
rėjo kur kas daugiau ka
riuomenės už respublikie- 
•čius Tort osos-Tarragonos 
srityje, kuomet jie šturma
vo ten respublikiečių pozi
cijas.

Lerida, Ispanija. — Fa
šistai muša po 30,000 šovi
nių per dieną iš vokiškų ir 
itališkų kanuolių visame 
Katalonijos fronte.

Fašistų lėktuvai pasėja 
milionus plakatų su atsi
šaukimais, kad žmonės pa
siduotų, nes, girdi, fašistai 
vis tiek laimėsią^

Klero-Fašistinės Telegramos 
Roosevelhii prieš Ispanijos

Respubliką
Washington. — Per ke

lias dienas prezidentas Roo
seveltas gavo 100 tūkstan
čių telegramų, sakoma, nuo 
katalikų, kad ir toliau ne
praleistų karo reikmenų Is
panijai. Dauguma šių tele
gramų sumobilizuota fašis- 
tuojančio kunigo Coughli
no ir kitų panašių.

Maskva, saus. 17. — Da
bartiniame gyventojų skai
čiavime Sovietai visai ne
klausia, kokios religijos pi
liečiai laikosi. Spėjama, jog 
Sovietų Sąjunga turi jau 
200 milionų gyventojų.

FAŠISTAI ESĄ TIK Už 
25 MYLIŲ NUO BAR

CELONOS
Hendaye, saus. 17. — Is

panijos fašistų komanda 
skelbia, kad jiem telieka 
tik 25 mylios iki Barcelo-

kas ir Atgriebė Miestą
Shanghai, Chinija, saus. 

17. — Chinai atmušė dvi ja
ponų atakas linkon pietų 
vakarų Shansi provincijoj, 
ir atėmė iš japonų Luyi 
miestą rytinėj Honan pro
vincijoj.

Chinų partizanai sudaužė 
japonų karinį traukinį, už
mušė 20 japonų ir sužeidė 
30.

“Katalonija Niekada Nepri
klausys Italijai!”

Barcelona, Ispanija.—De
monstravo tūkstančiai mo
terų su plakatais: “Apgin
kime Kataloniją!”

nos.
Respublikiečiai smarkiai 

sumušė fašistus Queralt ir 
Collada kalnuose ir atmetė 
juos atgal.

AIRIŲ BOMBOS PRIEŠ 
ANGLIJĄ

Hankow, Chinija. — Ja
ponai konfiskavo trokus 
amerikonų maisto.

)

Visur mirga iškabos ir 
plakatai su obalsiais: “Gin
sime Kataloniją iki pasku
tinio vyro, iki paskutinio 
šovinio!”' “Katalonija nie
kad nepriklausys Italijai!”

Moterys apgulė fabrikus 
užimt vietas vyrų, kad pa- 
liuosuot juos į karo frontą.

Išgelbėjo šuniuką, bet Mirė
nuo Jo Įkandimo

Detroit, Mich. — Begel- 
bėjant Stellai Kronbergie-
nei savo šuniuką iš upės, jis 
įkando jai ranką, šuniuką 
jinai išgelbėjo, bet dabar 
pati mirė nuo jo įkandimo.

USA STOVI TIK 6-toj 
VIETOJ ORE

St. Louis, Missouri. — 
Jungtinės Valstijos savo ap
siginklavimu ore stovi tik 
šeštoj vietoj tarp didžiųjų 
valstybių, — pareiškė ge
nerolas Fr. M. Andrews, 
šios šalies oro laivyno gal
va.

FEDERALIS TEISĖJAS
UŽDRAUDĖ PIKIETUS 
Philadelphia, Pa. — Fe-

deralis apskričio teisėjas 
Dickinson pareiškė, kad va
dinamas “ramus streiko pi- 
kietas” esąs tik pasaka, ir
jis uždraudė CIO unijos 
streikieriam pikietuot de
šimt T r i - P1 e x čeverykų 
krautuvių.

London. — Manchestery, 
Londone, Liverpoolyj, Bir- 
minghame ir Belfaste spro
go bombos elektros stotyse 
ir'kitose svarbiose įmonėse. 
Sprogimas užmušė žmogų 
Manchesteryje ir sužeidė 
du. Anglų valdžia sako, kad 
tai teroras daromas Airijos 
respublikiečių armijos, kuri 
uždrausta ir tik slapta vei
kia.

Primėtyta a t s išaukimų, 
kad Anglija turi visiškai iš
traukt savo kareivius ne tik 
iš Airijos respublikos, bet 
ir šiaurinės protestoniškos 
Airijos, kurios vyriausybė 
laikosi išvien su Anglija.

DAUGIAU AUKSO

London. — Skaičiuojama,
jog 1938 m. pasaulyje paga
minta $1,284,500,000 vertės 
aukso; tai pusšešto procen
to daugiau negu 1937 m.
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Badas šiandien talkininkauja Italijos 
fašizmui, draskančiam Ispanijos kūną.

Tik nesenai, prezidentas Rooseveltas 
pripažino tą faktą, kąd Amerikos neu- 

, tralybės įstatymas nepatarnauja tai
kai, o priešingai—agresoriams. Taigi jis 
davė suprasti, jog tasai aktas reikia pa
keisti.

Amerikos žmonės nori, kad jis kuo- 
veikiausiai būtų pakeistas. Jie nori, kad 
nuo Ispanijos respublikos būtų tuojau 
nuimtas embargo.

Jei tik tai bus padaryta greit, tai vi
sos galimybės yra, jog Ispanijos respub
lika sukriušins įsiveržėlius, sukriušins 
barbarus.

Reikia todėl siųsti raginimai Baltajam 
Namui ir valstybės departmentui, kad 
embargo būtų nuimtas tučtuojau!

Tom Mooney po 22 Mėty Kalėjimo Sugrį
žo Atgal Iškilmingai į San Francisco

Vengrija Nuėjo
Pranešimai skelbia, kad Vengrija jau 

įstojusi į Tokio-Berlyno-Romos “ašį”. ži
noma, tai nėra smagi žinia demokrati
niam pasauliui, pasauliui, nusistačiu
siam prieš fašistinius agresorius.

Jau tūlas laikas atgal Budapešto val
džia buvo padariusi pareiškimą, kad ji 
tuos žygius darysianti. Tūlą laiką ji vis 
vilkino, bet pastarieji tarptautiniai įvy
kiai ją, matyt, pastūmėjo žengti pasku
tinį žingsnį.

Tasai valdančiose sferose Vengrijoj 
elementas, kuris buvo priešingas dėji- 
muisi prie Berlyno-Romos-Tokio, pralai
mėjo po to, kai Chamberlainas nuvyko į 
Romą, kai jis dar kartą bandė prisilai- 
žinėti fašistiniams agresoriams. Laimė
jo atvira reakcija, agresorių talkininkai.

Be abejo, Vengrijos keliais gali nueiti
ir kitos mažesnės valstybėlės, jei Angli
ja ir Franci ja neišstos griežtai prieš ag
resorius. Tai stiprins tarptautinį bandi
tizmą ir silpnins demokratiją.

Aišku!
L. Pruseika “Vilnyj” rašo:
“Kai grupė Brooklyno “socialistų,” 

vadovaujant trockiniam - lovestoniniam 
politiniam šarlatanui Stilsonui, pasitrau
kė iš Amerikos Lietuvių Kongreso broo- 
klyniškio skyriaus, kam jie pasitarna
vo? Smetonos valdžiai, kurios agentai su 
pasitenkinimu užregistruos tą faktą.

“Smagu, kad ne visi socialistai eina su 
ta grupe.”

Kad šis trockistų žygis patinka fašis
tams/ tai jau aišku: tuojau, kai tik anie 
iš konferencijos išmaršavo, Brooklyno 
lietuviai fašistai pradėjo džiaugtis. Kai 
toji žinia pasieks Kauną, bus daugiau 
džiaugsmo. Matysit, kokias jie žinias 
paduos.
j Na, tegu fašistai džiaugiasi. Mumš tik 
svarbu, kad Brooklyno pažangioji visuo
menė skaldytojams nepritaria.

“Konsolidacija”
Lietuvos tautininkų spaudoj šiuo tar

pu labai daug kaišiojamas žodis “konso
lidacija,” atseit, tautos konsolidacija, 
ap vienijimas, sujungimas. Šį terminą fa
šistų rašytojai vartoja prieš liaudinin
kus ir krikščionis demokratus, kurie, ei
dami išvien, tebereikalauja sudarymo 
koalicinės valdžios.

Aišku, Smetonos žmonės koalicinės 
valdžios bijosi, kaip nelabasis šventinto 
vandens, anot to posakio, nors paminė
tosios partijos koalicijos reikalauja gan 
siauros. Tautininkai skelbia, jog, kai tik 
“tauta bus konsoliduota,” tai nereikės 
jokios koalicijos.

Bet juk Smetona “konsoliduoja” Lie
tuvą nuo 1926 metų ir kur jis ją “nu- 
konsolidavo”? Išsižadėjo Vilniaus ir ei
na prie Klaipėdos krašto praradimo. Tuo 
pačiu sykiu geriausios Lietuvos jėgo’s 
yra atstumtos nuo bent kokio krašto rei
kalų rišimo; joms burna uždaryta; ge
riausi Lietuvos sūnūs ir dukterys sukiš
ti į kalėjimus bei koncentracijos stovyk
las. Tai štai kokią konsolidaciją Smeto
nos saldžia Lietuvai suteikė.

Amerikiečiai lietuviai be jokių svyra
vimų remia liaudininkų ir krik-demų 
reikalavimus . sudaryti koalicinę vyriau
sybę!

Turi Būti Nuimtas Tuojau!
Nepaisant plieninės valios ir pasirįži- 

mo, kurį per pustrečių metų parodė Is
panijos respublika, Italijos-Vokietijos 
fašistams pavyksta prasimušti šian ir 
ten ir laimėti. Jie laimi ne todėl, kad 
resphblikieČiai nenorėtų kariauti, kad 
jie pasiduotų. Jie laimi vyriausiai todėl, 
kad Respublikai trūksta duonos, trūksta 
gyvenimo produktų.

Lietuviai Komunistai Lukiškių 
Kalėjime

Paskutiniam “Mūsų Vilniaus” nume
ry telpa įdomus rašinys tūlo asmens, sė
dėjusio Lukiškių kalėjime Vilniuje.

Baisiomis spalvomis jis piešia tą sun
kų gyvenimą, kuris tenka panešti pa- 
kliuvusiems į Lenkijos ponų nagus poli
tiniams nusižengėliams. Rašytojas, ma
tyt, buvo pakliuvęs nekaltai ir neužilgo 
tapo išleistas. Jis ten, tačiau, pažymi vie
ną ypatingą faktą, būtent, kad Lukiškių 
kalėjime sėdi nemaža lietuvių komunis
tų—Vilniaus krašto lietuvių komunistų, 
su kuriais jam teko susipažinti ir sykiu 
kalėti.

Deja, iki šiol mes neturėjome jokio 
susisiekimo su tais mūsų draugais kovo
tojais. Ir bendrai mūsų ryšiai labai silp
nučiai su Vilniaus krašto lietuviais ko
munistais ir visais antifašistais kovo
tojais.

Reikia atsiminti tai: jeigu Lukiškių 
kalėjime yra lietuvių komunistų, tai jų 
daug yra ir “laisvėje,” veikiančių, kad ir 
prie labai nepalankių sąlygų.

Be abejonės “Laisvės” skai
tytojams yra žinoma apie ga
lutiną paliuosavimą Tom 
Mooney iš San Quentin kalėji
mo, todėl apie tai čia ir ne
kalbėsime. čia pabriešiu tą, 
ką savo akimis mačiau ir gir
dėjau.

Sausio 8 diena pasitaikė la
bai graži ir kaipo šventadienį, 
tai daugelis darbininkų pra
dėjo rinktis anksti į demons
tracijos vietą iš miestų San 
Francisco, Oaklando ir pro
vincijos miestelių. Apie 12 vai. 
buvo jau tiek daug žmonių, 
kaip skurzdėlių skruzdyne.

Visa tvarka buvo Vedama 
per garsiakalbį, šimtinis spe- 
cialis Tom Mooney laukimo 
komitetas—tvarkdariai ir vie
tinė pdlicija, visi sušilę dirbo, 
kad publiką nors kiek apra
minti ir ją sutvarkyti. Iš Ferry 

’Budinko buvo duodami signa- 
l lai gatvekarių pašalinimui nuo 
Market gatvės. 15 minutų 
prieš vieną valandą davė sig
nalą pradžiai demonstracijos.

Čia Tom Mooney pasirodė 
pirmoj eilėj su savo Molde- 
rių UnijU, su šypsą ant veido, 
•pilnas gyvumo ir energijos 
sveikino visą publiką ir pra
dėjo maršuoti. Publika sukė
lė didžiausias ovacijas ir mar- 
šavo su Tom Mooney. Plati 
Market gatvė buvo pilna. Ko
mitetas ir policija paliko be
jėgiai. Tik komitetas ranka 
rankon susirakinę apie Tom 
Mooney šiaip taip atrėmė pu
bliką ir taip maršavo porą 
mylių gatve į Civic Center 
prie San Francisco milioninės 
miesto Rotušės.
Tom Mooney, eidamas Market 

gatve, visas muotikių vietas 
ranka atžymėjo, kur 'bomba 
eksplodavo ir žuvo 10 nekal
tų ir tapo 40 sužeistų 1916 
metais. Ties ta vieta benai 

I praeidami negriežė ir publika 
praeidama pagerbė žuvusius.

Einant pro Gazo ir Elek
tros budinką, Tom Mooney 
ranka pažymėjo, kad ta kom
panija jį nuteisė nekaltai ir 
per 22 metu ir pusę laikė už
darius San Quentin kalėjime. 
Čia publika eidama švilpė ir 
baubė didžiausiu balsu.

Einant pro Hearst išleistu
vės gel’tonlapio budinką, Tom 
Mooney ranka atžymėjo, kad 
tai yra priešas visų darbinin
kų, darbininkaį turi apsivieny- 
ti ir bendrai vesti kovą iki 
pergalės. Publika garsiu bal
su Hearstui davė “bū”. Einant 
pro budinką, kur Tom Moo
ney su savo žmona buvo laike 
parodos 1916 metais, Tom 
Mooney ranka parodė, kad jis 
čia buvo laike eksplozijos ir 
nieko bendro su bomba netu
rėjo. Tą patvirtina ^tuomet

imtos fotografijos ir žino vi
sas pasaulis, kad tai buvo 
koftspiracija.

Kiek publikos dalyvavo de
monstracijoj, sunku pasakyti, 
bet sprendžiant plotu galima 
sakyti, kad buvo ne mažiau, 
kaip šimtas penkiasdešimt 
tūkstančių.

Atmaršavus prie miesto ro
tušės, nUo įvairių organizacijų 
nešėjai vėliavų suėjo į rotušės 
rotundą ir papuošė miesto na
mą darbininkiškomis vėliavo
mis. Apačioj prie rotušės ant 
gatvės buvo platforma, kitaip 
sakant, prie republikoniškos ro
tušės ant gatvės buvo demo
kratiška platforrha, nuo ku
rios daug kalbėtojų kalbėjo ir 
didžiavosi didžiausia diena ir 
reikšmingiausio svečio susi
laukę tarpe savęs.

Tai bent istoriška Šventė!
Pirmas kalbėjo Robert Mi

nor, paskui Lieutenant Gover
nor Ellis E. Patterson, Assem
blyman Paul Richie. Nuo 
Gelžkeliečių Brolijos kalbėjo 
H. C. Carrasco. John Lewis 
C.I.O. vardu prisiuntė pasvei
kinimo telegramą. Ją perskai
tė Harry Bridges. Paskui kal
bėjo George Kidwell, John 
F. Shelley, Herbert Resmer, 
George T. Davis.

Virš paminėti kalbėtojai 
yra veikėjai — vadai darbi
ninkų kovose. Visi Užima at- 
sakomingas vietas prie valsti
jos. vairo ir organizacijų, tik
ri demokratai. Bet nuo miesto 
administracijos nė vienas vir
šininkėlis nosies* neparodė. 
Mat, miesto majoras Rossi yra 
italas. Jis eina su Mussoliniu 
ir “Heli” Hitleriu.

Sarmata visai Californijos 
valstijai ir Amerikai turėti to
kius majorus!

Paskutinis kalbėjo Tom 
Mooney apie valandą. Jis savo 
kalboj prižadėjo pašvęsti sa
vo gyvenimą dėl darbininkų 
gerovės, pirmiausiai paliuo- 
suoti Warren K. Billings ir ki
tus politinius kalinius, kovoti 
prieš karą ir fašizmą, už ge
resnę socialę santvarką, už 
apvienijimą darbininkų, ypa
tingai Amerikos Darbo Fede
racijos su C. I. O. į vieną or
ganizaciją.

Mooney visiem širdingai 
ačiavo už parėmimą finansiš
kai ir vedamą kovą už galu
tiną paliuosavimą. Taipgi nu
rodė, ką darbininkai gali at
siekti, kada jie nutaria veikti 
bendrai rinkimų metu. Tą pa
rodė Californijos valstijoj per
eitais rinkimais išrinkimas 
gubernatoriaus Culbert L. Ol
son.

žmonės atydžiai klausėsi 
prakalbų iki ketvirtai valan
dai po pietų.

Pirmadienį Tom Mooney ap- 
laikė daugybę pasveikinimų iš 
visų dalių pasaulio. Taipgi 
viena kompanija pasiūlė 20 
tūkstančių dolerių už 20 sa
vaičių patarnavimą — darbą. 
Daug kompanijų siūlo visokių 
kontraktų. Californijos valsti
jos1 seimelio atstovas Paul 
Richiex davė pasiūlymą, kad 
valstija atmokėtų Tom Moo-1 
ney vieną milioną dolerių, 
kaipo atlyginimą už padarytą 
jam skriaudą. Bet Tom Moo
ney pasakė, kad jam pinigų 
nereikia ir jis pinigais nesiin- 
teresuojasi. Jis interesuojasi 
vien darbininkų gerove.

Tą pačią dieną Mooney nu
ėjo pikietuoti Kress krautuvę, 
kur Amerikos Darbo Federa

cijos darbininkai streikuoja ir 
pikietuoja. Tom Mooney gavo 
$10 dolerių išeidamas iš San 
Quentin kalėjimo, juos paau
kavo dėl streikierių—$5 dėl 
vietinių Kress streikierių ir $5 
dėl Hearsto darbininkų, kurie 
dabar streikuoja Chicagoje.

Tom Mooney nepyksta už 
padarytą skriaudą. Jis jokio 
atlyginimo nereikalauja nė 
nuo vieno. Jo tikslas yra, ant 
kiek jo sveikata jam leis, ap- 
vienyti darbininkus ir kovoti 
už įsteigimą geresnės santvar
kos dėl geroves visų.

Todėl rengkimės ir būkime 
prisirengę padėti jam atsiekti 
jo užsibriežtą tikslą.

. Pacific.

Vis Dar Mokame už Naują 
Intertype po $100 per Menesį

Nesenai vienas geras 
draugas klausia: už ką da
bar turite mokėti, tai gale 
metų gavęs bonus paauko
siu kiek. Už naują mašiną, 
raidėm rinkti vis dar te
bemokame po $100 kiekvie
ną mielą mėnesį. Jau arti 
metai, kai mašiną naudoja
me. Tai dar tris metus tu
rėsime už ją mokėti po 
$100 į mėnesį.

Tai didelė našta mūsų 
dienraščiui. Ją gali paleng
vinti draugai visose koloni
jose surengdami ką nors 
“Laisvės” /naudai arba pa
aukodami. Šiomis dienomis 
drg. J. Bendoravičius iš 
Philadelphijos prisiuntė ly
giai du šimtu, dolerių. Tai 
pelnas nuo “Laisvės” nau
dai surengto bankieto, ku
ris įvyko 4 d. gruodžio, 
1938 m. Tas turėtų būt pa- 
akstinimu visoms koloni
joms ką nors surengti “Lai
svės” naudai.

Apie porą mėnesių atgal 
šuniniai buvo paminėta An
tano ir Agnieškos Jurevi
čių 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktis. Draugai 
buvo surengę jiems parę. 
Gi patys Jurevičiai, savo 
vedybinio gyvenimo sidab
rinio jubilėjaus-proga pa
sveikino dienraštį “Laisvę” 
su $2 dovana.

Daugiau dovanų gavpme 
nuo šių draugų: Stasys Do
veika, Montreal, Canada, 
$2.00. Po $1.50: J. Moskai- 
tis, Spring Valley, Ill., To
ny Yakavich, Roundup, 
Montana ir A. Orlauskas, 
W. Webster, N. Y.

Po $1.00: Peter Frayer, 
Summerlee, W. Va., A. Ver-

kutis, Woodhaven, N. Y., S. 
Povilaitis, Baltimore, Md. 
ir drg. Warwick, Elizabeth, 
N. J.

Po 50c: O. Jasulaitienė, 
Shelton, Conn., V. Urbienė, 
Phila., Pa., A. Kubilskis, 
Coal Center, Pa., L. Men
kus, Waterbury, Conn., V. 
Navašinskas, B r i d g eport, 
Conn., G. Kvetkus, Cam
bridge, Mass., J. Augulis, 
Billerica, Mass., J. Jakas, 
Raymond, Wash., M. Gry
bas, Aberdeen, Wash., M. 
Yanavičienė, W a s hington, 
Pa., N. Rogers, Newark, N. 
J., Adam Matthews, McDo
nald, Pa., D. Norwich, Mon
treal, Canada ir M. Shep- 
ley, Naugatuck, Conn., A. 
Navikauskas, New Canaan, 
Conn., 40c.

Laikai blogi, nedarbas 
slegia darbininkų klasę. 
“Laisvės” vajus šiemet bus 
72 naujais skaitytojais ma
žesnis negu pernai. Pinigų 
mažiau, o išlaidos dar di
desnės, nes kai kurios me
džiagos pabrango. Tuom 
privalome visi susirūpinti. 
Būtinai turime gauti dar 
nors 100 naujų skaitytojų 
savo dienraščiui iki balan
džio (April) 16-tos! Balan
džio (April) 16-tą įvyks 
“Laisvės” bendrovės suva
žiavimas. Šiemet sukanka 
20 metų kaip “Laisvė” eina 
dienraščiu. Padarykime en
tuziastišką s u v a ž i avimą! 
Gaukime nuo naujų metų 
iki balandžio 16-tos 100 
naujų skaitytojų! Tai pa
darydami atsieksime su 
kaupu skaičių pernai gau
tų naujų skaitytojų.

Mūsų dienraštis turi ma- 
tarįalių sunkumų ir tai yra 
rimtas dalykas. Tačiau mes

Klausimai ir Atsakymai
Išdeportavimas Visuome

niškos Sunkenybės
Klausimas. — Nesenai 

džiova užpuolė mano drau
gą. Gyvena Jungt. Valsti
jose per penkis metus. Gy
dytojai sako, kad jį gali iš
gydyti, ir jo giminės ir 
draugai nori kiek gali prie 
to prisidėti. Ar jį gali išde- 
portuoti iš Jung. Valstijų?

Atsakymas: — Po įstaty
mu ateivį galima išdepoli
tuoti, jeigu jis tampa vi
suomeniška sunkenybe į 
penkis metus po jo pasku
tinio atvažiavimo nuo ligos, 
kurią turėjo prieš atvažia
vimą.

Jeigu šitas ateivis pasi
duotų įstaigai, kurią užlai
ko viešais pinigais, ir jeigu

jis turėjo ligos apsireiški
mus prieš atvykimą į Jung
tines Valstijas, tai jis de
portuojamas. Bet jeigu jo 
draugai ar giminės gali ir 
užmoka už medikališką pa
tarnavimą arba laiko jį 
privatiškoj sanatorijoj, tai 
nekils jokis išdeportavimo 
klausimas.

F. L. I. S.

piliečiu. Žinoma, jis turi at
sižadėti šios šalies piliety
bės.

Berods penkius metus 
toks žmogus turi išgyventi 
Kanadoje be jokios per
traukos. Paskui jis turi iš
pildyti aplikaciją ir laukti 
tris mėnesius, kol jo aplika
cija bus oficialiai apsvars
tyta.

KLAUSIMAS:
Ar galėtumėte man pa

aiškinti, ar gali Jungtinių 
Valstijų pilietis tapti Kana
dos piliečių? Kaip ilgai ji
sai turėtų laukti pilietinių 
popierių? Pilietis.
ATSAKYMAS:

Taip, Jungtinių Valstijų 
pilietis gali - tapti Kanados

Vytauto Universiteto Cho
ras Į Ameriką

Kaunas. — Vytauto Uni
versiteto Choras ruošiasi 
vykti į Ameriką ir dainuo
ti įvairiose lietuvių koloni
jose.

Varšava. — Naujai pa
skirtas Lietuvos pasiunti
nys Varšavoj dr. šaulys 
įteikė savo įgaliojimus pre
zidentui Moscickiui.

delphijoj apsvarstyti, 'kaip ją organizacija (American Friends Service Com- 
inittee) galėtą daugiau padėti Vokietijos pabėgėliams.

iš Kauno abrako netykome. 
“Laisvė” sako tiesą apie 
viską. Niekam nepataikau
ja iš nieko almužnos ne
maldauja. “Laisvė” yra pa
žangus lietuvių liaudies 
dienraštis. Pažangioji lietu
vių visuomenė pergalės vi
sus finansinius sunkumus 
ir žygiuos pirmyn su savo 
prožektorium (švyturiu) — 
dienraščiu “Laisve.”

Dėkojame už gražias do
vanas draugam, kurių var
dai aukščiau paduoti ir ti
kime sulaukti pagalbos iš 
daugelio kitų draugų.

P. Buknys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
“Korespondentui,” Bingh

amton, N. Y.—Jūsų korespon
dencijos nesunaudosim. Viena, 
neapsimoka bartis su tais pli
kais senberniais, antra—ne- 
prisiuntėte savo vardo ir pa
vardės redakcijos žiniai. Neži
nome, su kuomi turime reika
lą.
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Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIENĖ /
(tąsa)

“Taip, jūs turite eiti su manim.”
Sonia įpuolė į sumišimą. Ji bandė uždėti 

miltelių ant veido, bet iš skubėjimo sudaužė 
veidrodėlį. Patylomis ji sukeikė ir išėjo su 
komandantu.

Tuo tarpu Kapitonas jieškojo Sadovskio 
kambario. Senukas su akiniais nurodė ranka: 
“Tenais!”

“Tenais? Ten randasi Fįnlandija!” šaukė 
senukui Kostia, įširdusiai, “Ar tu durnas, ar 
kas?” j

Bejieškant kapitonas susitiko su komandan
tu ir Sonia. Apsimainė žvilgsniais tie du va
gys, bet Sonia nudavė napžįstanti jo.

“Ar jūs žinote, kur inžinierius Sadovskist 
gyvena? ,

“O ko jūs norite iš jo?” užklausė koman- I 
dantas.

“Esu jo pusbrolis.”
“O ką čia turi po pažasčia?” klausinėnėjo 

komandantas* pamatęs paką.
“Tai yra siuntinys, kuris per klaidą man ( 

buvo priduotas, nes mūsų pavardės yra pana
šios.” >

“Ar ir jūs esate inžinierius?”
“Ne, aš esu lakūnas — pergalėtojas ledinių 

jūrų, didelis draugas čuchnovskio. Niekad 
negirdėjote apie mane?” didžiavosi Kostia.

Ir viskas tas buvo sakoma su dideliu rimtu
mu. Jokis raumuo nesijudino Sonios veide.

“Pirmas namukas po dešinei, netoli miško.” 
Nurodė komandantas.

Kapitonas saliutavo militarišku būdu ir nu
ėjo savo keliais.

“Na, kalbėkime, kaipo vyras vyrui, So
nia,” įtikinančiai kalbėjo koncentracijos 
stovyklos vadas.

“Apie ką mudviem kalbėti?” juokėsi Sonia. 
“Ir kam jums reikalinga taip kalbėti į mane?”

“Jūs pavadinote mane Sovietų generolu. 
Na, ar norėtumei išgirsti mano istoriją?”

Sonia visaip traukė ir raišiojo kertelę sa
vo nosinaitės, kurią laikė rankoje.

“Jūs ir aš paeiname iš tokių pat žmonių.
Keno tai kaltė, jeigu jūs likote...”

“Vagimi, oh, taip, aš žinau. Aš esu tas 
prakeikimas draugijai, o jūs. . .”

“Nesijaudinkite, aš žinojau, kad jūs bu
vote vagimi, nereikia jums eiti išpažintį.”

“Mes nekenčiame jūsų! Mes esame vil
kai ... ir mes nesiduosime glostyti, kaip ko
kie naminiai šuneliai,” rėkė Sonia, jau su 
ašaromis. “Mūsų dienos užsibaigė, ir mes 
žinome tai, ir todėl nekenčiame xjūs. Neno
riu jūsų arbatos!” ji isteriškai užbaigė.

Ji atsisėdo, kramtė savo lūpas ir parau
dusiomis akimis žiūrėjo į kampą už jo nu
garos.

“Nusiramink. Tas greitai praeis,” tarė 
vadas, bet ar jis kalbėjo jai, ar kam kitam, 
sunku buvo suprasti.

* ♦ ♦
Kapitonas įėjo į Sadovskio kambarį. “Pra

šau jūsų atleidimo, bet aš padariau didelę 
klaidą. Nepykite, meldžiu. Malonėkite per
žiūrėti paką, ar viskas randasi tvarkoje.”

Sadovskis tiek buvo nustebintas, kad ati
darinėjo paką mechaniškai.

“Būkite tokis geras peržiūrėti viską su- 
lyg čia įdėto sąrašo,” tarė Kostia.

“Taip, viskas yra tvarkoje,” greitai užti
krino jį Sadovskis. x

“Taigi, atleiskite man už trukdymą jū
sų.” Kostia rengėsi išeiti.

“Bet aš nesuprantu!” užprotestavo Sa
dovskis. “Kas jūs esate ištikro?”

“Aš esu žmogus daugelio profesijų.”
“Bet ką tas reiškia?”
“Mano elgęsis niekuomet nereikalauja 

paaiškinimo. Sudiev!” Ir Kostia išėjo, pa
likdamas sumišusį Sadovskį šu rūkyta dešra 
rankoje. 

* ♦ *

Komandantas įėjo į vado kambarį ir laukė 
įsakymo.

“Pasakykite jiems, kad prisiųstų daugiau 
karštos arbatos.”

“Ir lai ji būna šį kartą daug stipresnė,” 
dadūrė Sonia.

“Taip, atnęšk stiprios arbatos šį kartą,” 
tarė vadas. “Ir pasakyk jiems, kad pri
siųstų šešius stiklus ant syk.” ,

Komandantas paliko juos vėl vienus.
“Ar tęsti mano pasakojimą?” klausė So

nia. Ji pakėlė savo nosinaitę, kuri buvo jos 
nerviškų pirštų sudraskyta į juosteles. Ji 
pažvelgė į ją, nusijuokė ir paslėpė.

Kapitonas bandė įeiti į moterų barakus, 
bet tapo sulaikytas prie durų.

“Vyrai čia neįleidžiami.”
“Su kuo tu kalbi ? Manim ? Na, aš gi esu 

elekrikierius. Man sakė, kad jūsų šviesos 
plastai dega.”

“Taip, šviesos nepergeriausios.”
(Bus daugiau)

Padavėjos Laiškas 
Iš Lietuvos

Visų fabrikų ar šiaip įmo
nių darbininkai yra jau pa
kenčiamai aprūpinti darbo są
lygomis. Dėl mažiausio darb
davio netakto galima skųsti 
atitinkamiems organams. Ta
čiau yra viena darbininkų rū
šis, tikriau pasakius, darbinin
kių, tai Kauno r e s to r a n ų 
padavėjos (veiterkos), kurių, 
mano spėjimu, yra apie 200. 
Apie jas, kurių kategorijai ir 
aš priklausau, ir noriu žodį 
tarti.

Nors Kauno restoranai sa- 
įvo rūšimi ir nevienodo laips
nio, bet padavėjos, pasakysiu, 

I vienodai traktuojamos. Jos 
turi vieną, daugelio sakoma

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Lenino Motina —Marija 
Aleksandrovna Iljinična

Būsimo Suvažiavimo
Reikale

' Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kuopos Moterų 

Skyriaus Susirinkimo
Sausio 6-tą dieną įvykęs su

sirinkimas, pas drg. A. Žemai
tienę, buvo gana gyvas, vi
sos dalyvavusios draugės ėmė 
dalyvumą visuose kalbamuose 
klausimuose. Tas labai ge
rai, kad draugės pratinasi kal
bėti.

Moterų Skyriaus komiteto 
raportai išklausyti ir priimti. 
Pasirodė, kad Moterų Skyrius 
turėjo 7 įvairias pramogas, 
apart paskaitų, kurios buvo 
skaitytos (įvairiais klausi
mais) laike susirinkimų ir 
dviejų prakalbų.

Visos draugės išsireiškė di
delį pasitenkinimą dr. J. Kaš- 
kiaučiaus prakalba, kuri įvy
ko gruodžio 18-tą dieną.

Jaunų Mergaičių Chorelio 
palaikymui pramogos rengimo 
komisija pranešė, kad bus su
ruošta iš vietos įvairių draugi
jų pramogų Judami paveiks
lai, kuriuos visienls žinomas 
paveikslininkas draugas A. 
Klimas- sugabiai sutaiso ir 
aiškiai, galima matyti, ši pra
moga įvyks sausio 27-tą dieną, 
Lietuvių Svetainėj (skiepe).

Buvo daug kalbėta, kaip su
sitarti su kitų pažiūrų lietu
vėmis ir pradėti rengtis prie 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Suvažiavimo. Kaip tas dar
bas mums pavyks, ateitis pa
rodys.

Skaityta du laiškai. Vienas, 
nuo Komunistu Partijos, kvie
čiantis dalyvauti drg. Lenino 
njirties paminėjimo masiniame 
mitinge, kuris įvyks sekmadie
nį, sausio 22-rą dieną, Lietu
vių Svetainėje. Pradžia 7 :30 
vai. vakare. Įžanga 15c ypa- 
tai. ‘ Visos draugės pasižadė
jo dalyvauti. Ir antras laiš
kas, kur kvietė dalyvauti CIO 
masiniame mitįnge. Minėtas 
laiškas buvo gana plačiai 
svarstomas ir visos draugės iš
sireiškė savo mintis tame klau
sime. Nutarta dalyvauti ir li
kosi išrinkta delegatė, kuri 
atstovaus Moterų Skyrių tame 
svarbiame mitinge.

Mūsų ligonės, drg. E. Mas- 
lauskienė ir J. Navalinskienė, 

x kurios gana ilčiai sirgo, dabar 
jau pasveikusios ir dalyvavo 
šiame Skyriaus susirinkime. 
Tiktai nedalyvavo drg. A. Si- 
monaitienė, kuri iš antro sy
kio apsirgo. Moterų Skyrius 
linki jai greito pasveikimo.

Dėl padidinimo Moterų Sky
riaus narių skaičiumi Skyriaus 
šių metų pirmininkė, drg. U. 
Šimoliūnienė, išsireiškė, kad 
visos draugės gautumėm nors 
po vieną naują narę. Suma
nymas . geras, bandykime jį

Sausio 21 d. viso pasaulio 
proletariatas apvaikščios drg. 
Lenino mirties sukaktuvių die
ną. Tačiau negalima praleis
ti nekalbėjus ir apie revoliu
cijos vado Lenino motiną Ma
riją Iljinična, kuri buvo ne tik 
šeimynos motina, bet ir drau
gė savo vaikams. Marija II- 
jinična kankinosi rūpesčiais 
ne tik dėl savo vaikų, bet ir 
dėl visos darbininkų klasės. 
Ji per visą savo gyvenimą ne
tekdavo jei ne vieno vaiko, 
tai kito. Vienas neišėjęs iš 
kalėjimo, tai kitą' ištremia į 
Sibirą. Tačiau ji buvo neap
sakomai stipri motina. Ji ne
sistengė savo vaikus atitrauk
ti nuo klasių kovos, o atbulai, 
ji padėjo visame kame ne tik 
vaikams, bet ir draugams.

Lenino motina visų pirma 
pergyvena skaudžias valandas 
po savo vyro ir jaunutės duk
ters Olgos mirties, o vėliau ir 
pakorimą vyriausio sūnaus 
Aleksandro Uljanovo, taipgi 
antro sūnaus Vladimiro Ulja
novo buvimą kalėjime, emi
gracijoj, ištrėmime į Sibirą. 
Tuo laiku Marijai Uljanovai 
buvo 50 metų. Tačiau ji at
rodė daug jaunesnė. Skau
džiai tragiškos valandos jos 
nenusendino, o tai todėl, kad 
ji buvo geležinės valios žmo
na, aukštai kultūriška ir atsi
davus revoliucijai. Kuomet 
cjw’b valdžia suareštavo sūnų 
Aleksandrą ir pranešė moti
nai, kad jis laukia paskirtos 
valandos pakorimui, Lenino 
motina nuėjo į policijos stotį 
reikalauti, kad jai leistų pasi
matyti su sūnumi paskutinį 
kartą. Policijos skyriaus di
rektorius pradėjo kolioti, sa
kydamas, kad ji turinti sarma
tytis toj<ių vaikų. Marija II- 
jinična sviedė jam išdidžiais 
motiniškais žodžiais: “Aš di
džiuojuosi savo vaikais.”

Caristinė reakcija atėmė 
gyvybę jaunam, daug žadėju
siam ateičiai Aleksandrui Ul- 
janovui. Tačiau Vladimiras 
Leninas, jo motina ir dvi se
serys Anna ir Marija dar la
biau užsiartavojo kovot 1 
nuvertimą caristinės sistemos. ’ išdirbiniais, būkite laiku ir at- 
Leninui ir jo įsteigtai Komu-1 sineškite po “sampalą. 
nistų Partijai vadovaujant, I moka tęsis 
per revoliuciją tap# panaikin-' 
ta Rusijos pusiau karinė feo- 
dalistinė valdžiA, įkurta darbi
ninkų valdžia ir ant šeštos 
dalies pasaulio pabudavotas 
socializmas. Be abejonės, vi
sas pasaulis eis tuo keliu, ku
riuo nuėjo Sovietų Rusija.

Lenino motina, apart savo 
gimtos kalbos, žinojo vokie
čių, francūzų kalbas ir pui
kiai buvo susipažinus' su mu
zika. Kuomet susirinkdavo 
jos vaikai ir idėjos draugai, 
ji ^ visuomet palinksmindavo 
juos skambindama pianu. Ra-

svar- 
neap- 
kons- 
daug 
o tik

suvažiavimai 
ne dėl praleidimo 
dėl pasilinksminimo, 

naudingo darbo, 
neleiskim brangaus

Ateinantis moterų suva
žiavimas turi būt pasekmin
gas. Visuotini 
šaukiami 
laiko, ne 
bet dėl 
Draugės,
laiko bereikalingai, stokim vi
sos prie darbo. Visokį kliubai 
ir rateliai kVieciami prisidėt 
prie šio prakilnaus darbo.

Per paskutinius kelius me
tus mes, Amerikos lietuvės 
darbininkės, nelabai daug 
kreipėm domės bendrai dirbti 
su kitų sriovių moterimis. O 
reikia ne tįk bendrai dirbti su 
kitų sriovių moterim, bet bū
tinai turim daugiau domės 
kreipt ir į tarptautinį veikimą, 
kuris yra taip svarbus, kaip 
ir tautinis. 1

Man rodos, mes nedirbam 
gana sparčiai dėlto, kad mūs 
gyvenimo aplinkybės ne tokios 

{sunkios. Padėkim mes save į

maus būdo ir ’neišsišokanti be 
reikalo, ji daug ir be reikalo 
nekalbėdavo, o daugiau klau
sydavo revoliucionierių pasi-' 
kalbėjimų. Į mažmožius ji 
nesigilindavo. O kas 
biausia, Lenino motina 
sakomai mokėjo laikyti 
piraciją '(slaptybę). • Ji 
ir garsiai nesijuokdavo,
lyg žvakės šviesa nusišypso
davo.

Marija Uljanova ėjo lankyt 
savo vaikus į katorgas ir iš
trėmimų vietas; ji padėjo ir 
revoliuciniam darbe. Ji bu
vo toks žmogus, kokiu retas 
gali būti. Ji pasirinko vieną 
kelią ant visados ir juo ėjo, 
kol jos gyslose tekėjo kraujas. 
Leninas labai mylėjo savo mo
tiną ir pasiėmė visas jos ypa
tybes. O Lenino motina ne
apsakomai didžiavosi savo 
vaikais.

Šių žodžių skaitytojos moti-, Ispanijos moterų padėtį. Kiek 
nos, ir 1 . „
kurių sūnūs yra žuvę Ispani
joj ir kurių sūnūs sugrįžo 
skaudžiai sužeisti, turėtų im
ti pavyzdį tos motinos, pa
saulio revoliucijos genijaus 
draugo Lenino motinos. Mo
tinai nėra didesnio smūgio, 
kaip kad netekti sūnaus. Bet 
kiekviena motina turi žinoti, 
kad jų sūnūs žuvo už darbo 
žmonijos laisvę. Ir motinai valstybėmis.
nėra didesnės garbės, kaip reakcinės spėkos ir šalys stoja 
kad duoti darbo žmonijai did-1 prieš demokratines kaip kir- 
vyrius. Didvyrių motinos pri- | vis prieš akmenį.
valė didžiuotis šavo sūnumis, 
kaip kad didžiavosi revoliuci
jos vado Lenino motina, saky
dama: “Aš (didžiuojuosi sa
vo vaikais.”

J. Bondžinskaite.

ypatingai tos motinos,1 jos turi perkentėt vargo! Ir 
dar nesimato galo tam skur
dui, vargui ir širdies skaus
mui. Mes, gyvendamos pakol 
kas dar ramioj šalyj, ne pilnai 
atjaučiam tą viską, ką turi 
pergyventi Ispanijos motinos- 
moterys.

Pakol kas, paviršutiniai žiū
rint, atrodo ramu šioj šalyj ir 
jos santikiuose su kitomis 

O tikrenybėje,

So. Boston. Mass.»

Litęratūros Draugijos 2-ros 
kuopos moterų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, sausio 19 
d., 7:30 vakaro, 376 Broad
way. Nuo 7:30 iki 8:30 bus 
mezgimo-siuvinėjimo pamoka, 
vadovybėj d. M. Piešinienės. 
Todėl visos moterys, kurios 

už tiktai interesuojatės minėtais

įvykdyti gyveniman. Kurios 
būsime pirmutinės gauti nau
jų narių?

Sekantis Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks pas drg. O. 
Mikolajūnienę, 47 Hazel 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 
sos draugės pasirūpinkime 
lyvauti šiame susirinkime,
girdėsime raportą iš CIO ma
sinio mitingo, kas visom svar
bu. /

Pabaigus svarstyti Skyriaus 
reikalus, drg. A. Žemaitienė 
pavaišino drauges saldžiu vy
nu ir skaniais pyragaičiais. 
Ačiū jums, drauge.

Korespondentė O. G.

st.

da
nes

Pa- 
vieną valandą, 

susirinkimas prasidės 
Jame turėsime aptarti

Pats 
8:30. 
daug svarbių, dalykų, todėl vi
sos draugės būtinai dalyvau
kite. Atsiveskite ir naujų na
rių. Org. H. T.

Rochester, N. Y
Sunkiai susirgo d. Ona Pul- 

tin. Serga jau 3 mėnesiai. Pir
miau buvo namie ir jau buvo 
pagerėjus. Sausio 1 vėl susir
go ir liko išvežta į Municipal 
ligoninę. Dabar vėl jaučiasi 
geriau.

Draugė Pultin yra aktyve j 
nare darbininkiškam veikime. 
Buvo LDS 11 kp. finansų sek
retorė ir LLD 50 kp. užrašų 
sekr. Ir šiaip visur kiek gali*- ; 
dama dirbo. Taigi, mes, Ro- 
chesterio visi progresyviai, laį 
bai apgailestaujam mūsų geij-; 
biamą draugę O. Pultin įr vės
imam kuogreičiausia pasveikti! 
ir darbuotis su mumis.

Draugai ir draugės, palink- 
sminkim draugę Pultin atlan- 
kymu., Valandos yra nuo 1 iki 
2 po pietų ir nuo 7 iki 8 va
karais. Sekmadieniais nuo 1 
iki 3 po pietų.

L. Bekešiene.

Ir mes, ma
tydamos ir suprasdamos karo 
pavojų, negalim sėdėt- ramiai. 
Mūsų obalsis: “Už demokrati
nes teises, už pasaulinę tai
ką,” turi būt vykinamas gy
veniman.

Mes; darbininkės moterys, 
galim atlikt daug naudingo 
darbo, tik turim subendrint 
savo spėkas. Jeigu mes tu
rėsim užtenkamai energijos 
pasiekt plačias minias moterų, 
išaiškint tikslą, šaukiantį prie 
bendro darbo, kiekvienas as
muo, turėdamas sveiką protą, 
pritars šiam prakilniam dar
bui, nepaisant kokių būtų įsi
tikinimų, nes kiekvienas su
pranta, kad kova už demokra
tiją ir pasaulinę taiką visiem 
turėtų būt svarbu.

Ne tik darbuotė už pasau
linę taiką, bet ir daug įvai
rių kitų klausimų bus padėta 
ant dienotvarkio ir turės būt 
apdiskusuota.

Kultūros klausimas taipgi 
svarbų, nes apšvieta-kultūra 
reikalinga visiems. Suvažia
vimo iniciatorės dirba labai 
rūpestingai, kad padaryt su
važiavimą pasekmingu. Ta
čiau nepaisant, kaip gerai ko
mitetas dirbs, suvažiavimui 
reikia bendro visų darbo. Tad 
mes, draugės, suprasdamos 
šio darbo svarbą, taipgi dė- 
kim pastangas, kad būtų at
siektas tikslas, prie kurio ei
nam. Kiekvienas kliubas ar
ba ratelis gali prisidėt prie 
išdirbimo planų ateinančiam 
suvažiavimui ir nelaukim, kad 
kas kitas padarytų.
S E. K. Sliekiene.

LANKĖSI D-GĖ SIMANS
Draugė Eva Simans, cleve- 

landiečio d-ro J. N. Simans’o 
žmona, lankėsi Brooklyne. Ta 
proga užėjo ir “Laisvėn”. Ji 
buvo nuvykus į Pittston, Pa., 
laidotuvėsna savo brolio, o bū- 
Sima uoli meno rėmėja-mylė- 

ja patraukė ir toliau į ry
tus, kad pamatyti Aido Choro 
Statytą operetę “Išeivis.” 
Y : D-gė.

JI DIRBS
j Kas Ką Sako apie “Laisves”’ Bazarą

Marion Grozan, jauna “Laisvės” angliško 
skyriaus bendradarbė, iš Cranford, N. J., 
rašo:

“...Sąryšyje su ‘Laisvės’ bazaru, kaipo nie
kad nebuvus bazare, nežinau, *kaip kas daro- • 
ma, tačiau norėčiau paremt taip svarbų tikslą. 
Norėčiau žinot, ar jūs turėsite būdelę, kur 
parduos rankdarbius, kaip, pavyzdin, gražias 
paduškaites, naktinius drabužius ar kūdikiams 
sukneles? Mat, aš galiu siūt, ir jeigu toki 
dalykėliai tiktų, tai aš galėčiau pradėt juos 
dabar, kad jie būtų gatavi vasario mėnesį.

“Taipgi aš manau atvykt vieną vakarą lai
ke bazaro. Aš galiu iškept pyragą (keiką)— 
ar galiu atvežt pyragą? Matote, gyvendama 
taip toli aš negaliu kitaip padėti, tad gal 
galėčiau minėtais būdais.”

Tikrai rūpestingas ir draugiškas pažadas, 
kuris, mes iš anksto žinome, bus išpildytas. 
Daugiau tokių!

Draugei Marion ir kitoms draugėms atsa
kome : visi virš minėti dalyjcai yra labai nau
dingi bazare. Lauksime.

i M. Maželienė, brooklynietė, pažadėjo 10 va
zonų gražių gėlių, kurias jinai specialiai aukli 
jau nuo senai.

Brooklyn© Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bo narės atskiromis grupėmis kalbasi ir atei
nančiame susirinkime, sausio 19-tos vakarą, 
svarstys “Laisvės” bazaro reikalus. Reikia ti
kėtis, kad jos ką nors turės pasakyt tuo klau
simu.

Tankesnių pranešimų apie “Laisvės” bazaro 
reikalus bus New Yorko ir Apylinkės žinių 
puslapyje.

Rengiasi. Kovo 8-tai
Naujosios Anglijos lietuvės- moterys ren

giasi iškilmingai minėt kovo 8-tą, Tarptauti
nę Moterų Dieną. Daugelyje jų ruošiamų 
prakalbų-pramogų, veikiausia, galės dalyvaut 
ir Alice Jonikienė, kuri apie tą laikotarpį 
maršrutuos toj apylinkėj. Ją ten kviečia 
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis.

B. E. Senkevičienė, eastonietė, jei neklystu, 
apie tą pat laikotarpį vyksta į Chicagą ir apy
linkę.

Binghamtonietės rengiasi minėt tą dieną su 
šaunia prakalbų ir meno programa. Rengia
si ir brooklynietės^ Senai prie tos dienos ren
giasi lietuvės moterys Chicagoj, Bostone ir ki
tuose miestuose.

Norinti pakviest iš toliau drauges kalbėt 
Moterų Dienos minėjimo prakalbose ir pra
mogose, prašomi tai padaryt iš anksto, nes 
kiekviena iš sutinkančių išvažiuot į kolonijas 
draugių turi eilę pareigų ir savo išvažiavimą 
turi pritaikyt prie sąlygų.

Seniau yra pasižadėjusios ir, tikimės, dabar 
neatsisakys sąlygoms leidžiant) patarnaut K. 
Petrikienė, J. Bondžinskaite, M. Paukštienė, 
E. Vilkaitė, M. Ražanskienė ir eilė kitų drau- 

. gių Brooklyne ir apylinkėj, M. Sukackienė, 
worcesteriete; B. E. Senkevičienė, eastonietė; 
E. K. Sliekiene, pittsburghietė. Taipgi drau
gės chicagietės (ten yra keletas kalbančių 
viešuose mitinguose), dd. detroitietės ir kitų 
vidur-vakarinių ir rytinių kolonijų drąsesnės 
draugės turėtų būti raginamos kalbėtojaut.

Brooklyne ir apylinkėj, greta vyrų kalbė
tojų, tankiai yra statomos ir moterys kalbė
to j os-agitato rėš. Tas padeda draugėms lavin
tis ir įgyti kalbėjimui reikalingos praktikos. 
Visur kitur galėtų tą padaryt. Greta iš kitur 
atkviesto žymesnio .kalbėtojo, reikėtų statyt 
ant pagrindų savo apylinkės drauges. Ypatin
gai apvaikščiojant Moterų Dieną, kovo 8-tą, 
taipgi Motinų Dieną, kuri pripuola 2-rą sek
madienį gegužės mėnesio, reikėtų pasirūpint, 
kad neliktų kolonijos, kur nebūtų viešuose 
mitinguose-pramogose pasirodžiusios moterys 
nors su trumpa agitacija-atsišaukimu į mote
ris.

S. SASNA, ALDLD C. Mot. Kom. Sekr.

ISPANIJOS VAIKŲ MIESTAI

Įvairių šalių geros valios žmonės, tame 
skaičiuje ir amerikiečiai, rūpinasi įsteigt Is
panijoj Vaikų Miestus, kad išgelbėt nuo karo 
ir jo pasekmių tūkstančius vaikų. Sudaryta 
planai vienam mieste piljiaj aprūpinti 1,000 
vaikų nuo 8 iki 14 metų amžiaus. Visus 
miestų reikalus ves patys vaikai su priežiūra 
ir patarimais labai mažo skaičiaus suaugusių 
tos srities darbo specialistų.

JOS‘GIMTADIENIS

Mrs. Carrie (Chapman Čatt sulaukė 80 me
tų amžiaus sausio 9-tą. Ji ir dabar dar ener
ginga taikos šalininkė ir moterų teisių čampi- 
onė. Mrs. Catt sako, kad susivienijusios mo
terys gali laimėti taiką.t
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pa-

ne- 
Aš 
ne-

(Tąsa)
“Iškelk rankas,” suurzgė jis per dantis. Jurgis žen

gė vieną žingsnį atgal, sugniaužęs savo sveikosios ran
kos kumščią.

“O tai kam?” šuktelėjo jis; bet supratęs, kad 
vyras norį jį iškrėsti, atsakė: “Tu pirmiau pragare 
sijusi.”

“Ar tu nori eiti į kalėjimą?” užklausė tarnas 
triai. “Aš pašauksiu policiją...”

“Pašauk!” suriko Jurgis, gana įpykęs. “Bet tu 
prikiši savo rankų prie manęs, kol nepasišauksi! 
nieko nepajudinau jūsų prakeiktuose namuose ir aš 
siduosiu tau kišti prie manęs savo rankų!”

Tarnas, bijodamas, kad jo jaunasis ponas nepa
bustų, veikiai priėjo prie durų ir atidarė jas. “Laukan 
iš čia!” ištarė jis piktai; o Jurgiui einant pro jį, taip 
smarkiai spyrė, kad šis ‘tekinas nubildėjo didžiaisiais 
laiptais ir panėrė į sniegą.

SKYRIUS XXV
piKTUMO apimtas, Jurgis pakilo, bet durys buvo už-1 
1 darytos ir didysis rūmas neprieinamas. Šaltas vėjas 
pūstelėjo, ir Jurgis, apsisukęs, tekinas leidosi tolyn.

Kada jis apsistojo, tai labiau todėl, kad įėjo į gat
ves, kur daugiau žmonių maišėsi ir jis nenorėjo visų 
atydą į save atkreipti. Nepaisant paskutiniojo pažemi
nimo, jo širdis visgi gana linksma buvo.' Visgi gerai iš
ėjo! Tarpais jis įsikišdavo ranką į kelinių kišenių pa
čiupinėti, ar brangioji šimtadolerinę dar vis ten yra.

Vienok jis buvo nesmagiame padėjime. Keistame ir 
net baisiame padėjime, geriau apsižiūrėjus: Daugiau jis 
nei cento neturėjo be šimtinės! O jam reikia rasti prie
glaudą tą naktį—jis turi ją iškeisti!,

Jurgis praleido apie pusę valandos vaikščiodamas ir 
jT Ali • T ’V • • • i • n t _ .

Žmogus linktelėjo ir stiklas pralėkė kokia puse colio 
aukščiau galvos; jis išsitiesė priešai Jurgį, kuris su savo 
sveikąją ranka siekė per barą, ir taip jam davė su 
kumščia tiesiog į burną, kad šis nusirito ant grindų. 
Kada Jurgis pašoko ant kojų ir leidosi aplink barą ptie 
jo, jis pradėjo rėkti, kiek tik gerklė .išneša: “Gelbėkite ! 
Gelbėkite!”

Jurgis, bėgdamas, pagriebė bonka ir kada anas šoko 
barą, paleido bonka paskui kiekper barą, paleido bonka paskui kiek tik savyje pajėgos 

jautė. Ji vos biskelį palietė tojo galvą ir su tėškė j o į 
tūkstantį šmotelių, atsimušusi į staktą. Jurgis puolėsi 
atgal ir užpuolė anąjį karčiamos vidury, šiuo kartu, bū
damas pasiutiškai įpykęs, išbėgo, neturėdamas/ bonkos 
rankose, o didysis gėrimų pardavinėtojas to tiktai ir 
norėjo—jis pasitiko Jurgį priešai ir taip smogė su kumš- 
čia į tarpakį, kad šis krito ant grindų. Durys prasivėrė 
ir du vyru įbėgo į vidų tą valandą, kada Jurgis bandė 
atsikelti, net apsiputojęs iš piktumo ir besistengdamas 
nuplėšti apraišiojimą nuo kitos rankos.

(Bus daugiau)

PADAVĖJOS LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
(TĄSA IŠ 3-čio PUSL.)

gan žeminantį vardą “padavė
ja.” Manau, ne kiek apsi
riksiu, kad 90% restoranų 
lankytojų į padavėjas žiūri, 
kaip į žemos doros moteris. 
Tai esu patyrusi per daugelį 
metų. Neseniai vienos kavi
nės padavėja skundėsi, kad 
ponas ją palydėjęs ir griežtai 

svarstydamas tą klausimą. Nežinojo nieko, prie ko būtų reikalavęs užeiti “svečiuosna,” 
galėjęs Kreiptis, ’ jieškodamas pagalbos—jis turi viens' priešingai, ji tuoj iš tos kavi- 
apie tai pasirūpinti. Iškeisti ją nakvynės namuose, tai “v1"’ J ” 
būtų savo gyvastį išstatyti pavojui—jis iš anksto gali ži-! 
noti, kad jį apvogs, o gal dar ir užmuš. Jis galėtų nu-' 
eiti kur į viešbutį arba geležinkelio stotį, kad jam iš-’ 
mainytų, bet ką jie manys, pamatę valkatą kaip jis, su 
šimtu dolerių? Greičiausiai jį gali suimti ir jis patektų 
į teismą; o ten ką jis galės papasakoti? Ant rytojaus 
Frederick Jones apsižiūrės, kiek jam trūksta, ir jie pra-L;
dės jo jieškoti p jis neteks savo pinigų. Vienatinis bū-’vėjos, 
das, kokį jis matė, tai pabandyti karčiamoje. Jis galėtų duonos kąsnio ir atsidurti gat- 
užmokėti jiems už išmainymą, jeigu jau kitaip negalima, j vėj, turi su šeimininkų reika- 

Eidamas, pradėjo žiūrėti į karčiamas; keliose matė davimais sutikti, žodžiu, mū- 
perdaug žmonių viduje, pagaliau jis patėmijo, kad vieno-’ Sll padavėjų moralinė būklė 
je buvo tik vienas darbininkas, taigi pasirįžo tenai įeiti.' apgailėtina: tu padavėja, tau 

Ar negalėtum tamsta man išmainyti šimtadoleri- kiekvienas drįsta duoti viso- 
nę?” užklausė jis. Ikil^ Pasiūlymų, o tie pasiūly-

TTv *t_ , ,. , .. v. , . 1 mai nėra kuklūs.U z baro buvo didelis, šiurkštus vyras, įsrodąs kaip 
vienas iš tų, ką mušasi kumščiomis ir kokias tris savai
tes nesiskutęs. Jis atydžiai pažiūrėjo į Jurgį. “Ką tokio 
tamsta sakei?” užklausė jis.

“Aš klausiu, 
šimtadolerinę?” 

“Kur tamsta 
j imu.

“Tas nieko,”

ar negalėtum tamsta išmainyti man

nes “išlėksianti”. . . Tiesa, yra 
! vienas kitas restoranas, kur
■ padavėjos laikomos žemesnės 
i doros. Taip pat nepaslaptis,
kad daugumas šeimininkų iš 
padavėjų reikalauja, kad šios, 
svečiams pasiūlius, kartu ger- 

i vienokį ar kitokį branges-
■ nį gėrimą. Aišku, kad pada- 

>. nenorėdamos nustoti

ją gavai?” klausė jis su neužsitikė-

atsakė Jurgis, “aš ją gavau ir noriu 
išmainyti. Aš užmokėsiu, jeigu išmainysi.”

Tas dar atydžiau žiūrėjo į Jurgį. “Parodyk ją,” iš
tarė pagaliau.

“Ar išmainysi ją tamsta?” klausė Jurgis laikydamas 
ją sugniaužęs kišeniuje.

“Kaip po velnių aš galiu žinoti ar ji gera, ar ne?” 
atrėmė tas. “Kuo tamsta mane tokiu laikai, ei?”

Jurgis palengva ir vangiai priėjo artyn, jis išsiėmė 
šimtadolerinę, ištaisė ją, kuomet anas žiūrėjo į jį per 
Barą su neprietelingomis akimis. Pagaliau padavė ją 
anam.

Tas pasiėmė ir pradėjo apžiūrinėti; ištiesė ir išly
gino ją tarp pirštų ir žiūrėjo prieš šviesą; apžiūrėjo jos 
vieną ir kitą šoną. Tai buvo nauja ir dar stipri, taigi 
tas ir abejojo. Jurgis visą tą laiką dabojo jį, kaip katė

“Hm,” ištarė tas pagaliau, ir pažiūrėjo į pribuvėlį, 
pervesdamas jį akimis, apskuręs, atsiduodąs kuomi tai 
valkata, be ploščiaus ir su viena ranka parišta, ir turįs 
šimtadolerinę! “Nori ką nors pirkti?” užklausė.

“Taip.” atsakė Jurgis, “aš imsiu alaus, stiklą.”
“Geraij” atsakė tas, “išmainysiu ją.” Ir jis įsidėjo 

šimtadolerinę j kišenių, pripylė Jurgiui alaus stiklą ir 
pastatė ant baro. Po to nusigrįžo prie pinigų registerio, 
išspaudė penkis centus ir pradėjo iš ten imti smulkius 
pinigus. Pagaliau atsisuko prie Jurgio, padėdamas jam 
du dešimtuku, dvidešimts penkis centus ir pusę dolerio. 
“Čia yra,” pasakė jis.

Valandėlę Jurgis laukė, tikėdamasis, kad ths apsi- 
grįš vėl, jam kitus atiduoti. “Mano devyniasdešimts de
vyni doleriai?” užklausė.

“Kokie devyniasdešimts devyni doleriai?” užklausė 
tas. . t

“Mano grąža!” sušuko Jurgis, “likusieji iš mano 
< šimtadolerinės!” .

“Eik sau,” atsakė tas, “tu kvailas!”
Jurgis žiūrėjo į jį baisiai akis pastatęs. Valandėlę 

jį buvo baimė apėmusi—baimė, kuri rodėsi suparalyžia
vo jo širdį; bet veikiai jame pakilo piktumas—jis gar
siai suriko, pagriebė stiklą ir sviedė juo anam į galvą.

senamiesty, Vytauto prospekte 
ir t. p.

Padavėjų būkle turėtų susi
rūpinti atitinkama įstaiga, nes 
juk 
kus 
rėti 
mo 
pat 
me 
rys,
nelyginti prie 
moterų kategorijos.

“L. Ž.” Padavėja M. T.

ir mūsų darbas gan sun- 
ir tuo darbu norime tu- 
pakenčiamas pragyveni- 

sąlygas. Lankytojai taip 
turi? žinot, kad mes esa- 
tokių pat motinų dukte- 
kaip kad jie sūnūs, ir 

žemos doros

Apie Mūsų Atbudimą
Sekmadienį, sausio 8-tą die

ną, Lietuvių Svetainėj Torrin- 
gtone, įvyko gražus koncertas, 
kuriam dalyvavo Hartfordo 
Laisvės Stygų Orkestrą po va
dovyste draugo V. Visockio. 
Programa prasidėjo apie pusė 
po trijų po pietų, žmonių bu
vo pilna svetainė.

Pirmiausia orkestrą pagraji- 
no marša, ir kelis kitus smar- 
kius kavalkus. Publikai labai 
patiko šių jaunuolių muzika, 
ir plojo rankomis pilnai ir il
gai. Tuojau išėjo Biruta Ra- 
manauskiutė, kuri padainavo 
dvi dainas. Jai akompanavo 
orkestrą. Taipgi žmonės priė
mė jos dainas su didžiais ap
lodismentais. /'

Buvo petrauka, ir draugas 
V. J. Valaitis iš New Britaino 
pasakė prakalbėlę, raginda
mas Torringtono jaunimą or
ganizuoti vėl chorą. Jis išaiš
kino, kad viso pasaulio jauni
mas stoja į progreso kelią, tad 
ir Torringtono jaunuoliai tu
rėtų spiestis į grupes. Manau, 
kad torringtoniečiai panaudos 
ta kalba.

Po pertraukos vėl išėjo Bi
ruta Ramanauskiutė padai
nuoti. Taip gražiai ji daina
vo, kad publika jos nepaleido, 
iki ji dar jiems padainavo. Po 
tam, mažas berniukas, J. Ra- 
manauskaitis davė puikų 
smuikos solo. Atrodo, kad iš 
jo bus gana geras muzikantas. 
Taipgi Antanas Grigaliūnas 
pašoko “tap dance.” Drg. Gri
galiūnas irgi gražiai grajina

smuiką. Visiems akompanavo 
ant piano Aldona Pilkauskai- 
tė.

Iš orkestros du jaunuoliai 
sugrajino duetą ir Tada mergi
nų grupė dainavo. Orkestrą 
vėl griežė kelis kavalkus, ir 
paskui draugas Visockis, pa
matęs, kad yra januolių gana 
entuziastų, kas link choro or
ganizavimo, prašė Torringto- 
no jaunimo neišsiskirstyti po 
koncerto, nes jis duos'mums 
pirmą praktiką. Programa., 
baigės apie penkias, ale dar 
buvo šokiai.

Po vakarienės, jaunuoliai 
suėjo dainuoti. Draugas Vi
sockis sakė atvyks Torringto
nan pirmadienį, sausio 9-tą, 
tvarkyt chorą. Drg. Valaitis 
vėl Atsistojęs ragino visus at
eiti į choro praktikas ir atsi
vesti draugus.

Ačiū visiems, kad atvažia
vę padėjote mums organizuo
ti chorą.

Pirmadienį, sausio 9-tą die
ną, 16 Torringtono jaunuolių 
susirinko į Lietuvių Svetainę 
organizuotis į chorą. Pribuvo 
mokytojas Visockis, ir pradė
jome tvarkytis.

Buvo išrinkta dalis valdy
bos. Kai bus pabaigta rinki
mai, tai viršininkų vardai tilps 
spaudoje. Choras bus žino
mas po vardu Lietuvių Echo 
Choras. Nariai vienbalsiai nu
tarė prisidėti prie Lietuvių 
Meno Sąjungos, ale, va, netu
rime nė cento pinigų užsimo
kėti. Jaunuoliai nori darbuo
tis, ir esu tikra, kad mūsų 
choras eis progreso taku.

Po mitingo mokinomės dai-

nuoti. Visiems labai patinka 
mūsų vadovas, todėl ir ima 
ūpas mokytis. Kitą savaitę 
praktika bus laikoma antra
dienį, tai sausio 17 dieną. Drg. 
Visockis pribus ant septynių, 
ateikite ir atsiveskite draugus.

Prašome toAingtoniečių at
minti, kad ketvirtadienį, sau
sio 19-tą dieną, jaunuolis Vy
tautas Zablackas, lietuvis par
važiavęs iš Ispanijos, atvyks 
Torringtonan ir sakys prakal
bą. Įvyks Lietuvių Svetainėj, 
Beechwood Ave. Ateikite visi 
išgirsti, kas darosi Ispanijoj 
šiandien.
šiandien. ' J. B.

Bedarbis, Nudūręs Žiaurų 
Viršininką Pašalpų, Bus 

įkalintas iki 10 Metų
Jersey City, N. J.—Pri

siekdintųjų teismas pripažų 
no bedarbį J. F. .Scutellarb 
kaltu tik netikslioj, antro 
laipsnio žmogžudystėj; tai
gi jis bus įkalintas tik vie
niem iki 10 metų.

Jis nudūrė Hobokene 
žiaurų pašalpų viršininką 
H. Barcką, 74 metų senį. 
Barck nedavė pašalpos tam 
bedarbiui ir jo moteriai su 
dviem vaikučiais. Barck 
nurodė, jog bedarbio Scute- 
llaro moteris yra dar gana 
jauna ir graži, kad galėtų 
lytiškai uždarbiaut iš vyrų.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

$5000 ‘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!

Kam gi nies laikomės ma
terialiai ? Įrašant į ligonių 
kasą, mes traktuojamos, kai
po gaunančios 30-100 litų 
(daugumoje 30-50 litų) ir 
maistą. Tvarkinga mergaitė, 
rodos, galėtų šiaip taip vers
tis. Deja, ir tos kuklios pa
jamos dažnai žymiai sumažė
ja. Pirmiausia, pasitaiko ne
sąžiningų lankytojų, kurie, 
kaip paprastai sakoma, pada
vėjai “barzdą prisiuva;” Šiuo 
atsitikimu šeimininkai iš pa
davėjų atsiskaito reikiamą su
mą. Be to, patys šeimihinkai 
visada, kiek galėdami, mus iš
naudoja. Gal geriausia bus, 
jei visa tai pailiustruosiu, pa
vyzdžiu imdama Laisvės alė
joj esantį vieną I rūšies res
toraną. Čia, kaip 'ir kituose 
restoranuose, padavėjos pra
gyvena iš nuošimčių. Ligonių 
kasoj įregistruotos, kaipo gau
nančios mėnesiui atlyginimo 
100 litų. Iš tų, surinktų nuo
šimčių kiekviena padavėja 
dar turi kas mėnesis šeimi
ninkui sumokėti 13-15 litų in
dų amortizacijai. Taigi savi
ninkas per mėnesį iš 6 pada
vėjų gauna apie 100 litų. Bet 
jei pasitaiko kokį stiklelį ar 
šiaip ką sudaužti, šeimininkas 
dar atskirai atskaito jo vertę. 
Taigi tas nuošimčiais surinktas 
100 litų dar gerai apkarpo
mas. Be to, ne,kiekvieną die
ną (kaip kad anksčiau buvo) 
dirbdamos gauna nuošimčius. 
Pav., kas penktą dieną reikia 
dirbti nuo ryto 11 vai. iki 
sekančios paros 1 valandos už 
bufeto. Čia dirbdama pada
vėja negauna nei vieno cento 
atlyginimo — viskas veltui. 
Paminėjau tik vieno pavyzdin
go restorano padavėjų materi- 
alę būklę. Ką gi jau bekalbė
ti apie tas padavėjas, kurios 
dirba restoranuose, esančiuose

Bazaras bus 10, 11, 12 ir 13 Vas-Feb
Kiekvieną vakarę šokiai. Penkių ka vaiky orkestrą

Į Bus duodama 1939 metų gražūs kalendoriai dovanai, pidelis išpar- 
Peilktadienį A ) davipias visokių maisto produktų visai pigiai. Bus muzikalė pro-
Vasario-Feb. A Wffiy | grama, dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir A. Velička su P. Gra- /

Į bausku duos duetų. Šokiai prasidės 7 Valandą vakaro. J

Įžangaz lAp 
Tiktai

šeštadienį 
Vasario-Feb.

f Programoje dalyvauja Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujamas 
nl Geo Kazakevičiaus ir Brooklyn© mišrus oktetas “Ensemble,” vad.

| B. Šaknaites. Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam iš-
I bandyti savo laimę. Šokiai prasidės 6-tą valandą vakaro.

Sekmadienį jg A 
Vasario-Feb. A na

JI

Pirmadienį , A 
Vasario-Feb. A *3?

Įžanga 
Tiktai 20c

( Programoje dalyvaus Merginų 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 skirjdma. Šokiai 6-tą valandą vakare.

( Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Pro- 
I gramoje dalyvauja Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės, ir A. Vis- 
' niauskas iš Bayonne. Vaikam bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną. Šokiai j 
Į nuo 6-tos valandos vakare. Visuotinas išpardavimas daiktų. J

Įžanga 
Tiktai

Įžanga
Tiktai

20c

15c

BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y(Vienas Blokas nuo Broadway)
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 “Laisvės” bazaras kiekvienam reiškia: proga išbandyti laimę; proga pigiai nusipirkti 

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

1

WMMiMttiin



I /

Trečiad., Sausio 18, 1939 LAISV® Penktas puslapis

Drg. Vytauto Zablacko Prakalbų Maršrū Detroit, Mich 
tas Minersvilles ir Shenandoah Apylinkei

M ruošia didelį masinį

Žemiau paskelbtų vietų veikėjus ir organizacijas 
prašome tuojau imtis už darbo ir padaryti šį maršrutą 
pasekmingu. Drg. V. Zablackas yra tik iš Ispanijos su
grįžęs jaunuolis kovotojas ir puikus kalbėtojas. Jis gali 
lygiai gražiai kalbėti anglų ir lietuvių kalbose.

Dėkite visas pastangas, kad jaunimo daug sutraukti 
į šitas prakalbas. Tegul visur svetainės esti sausakim
šai užpildytos.

Dienos ir vietos yra sekamos:
Coaldale, sausio 23, 7 v. v., St. John Greek School.
Minersville, saus. 24, 7 v. v., Citizen Hali (Darb. Svet.). 
Shenandoah, saus. 25, 7:30 v. v., Sweeto svetainėj, Main 

ir Lloyd Sts.
Girardville, saus. 26, 7 v. v., Leviulio svetainėj, 2nd St. 
Mahanoy City, saus. 27, 7:30 v. v., Norkevičiaus svet.

O. žiobienė.

Philadelphia, Pa
Lenino Mirties Paminėjimas
Philadelphijos darbininkiš

ko judėjimo visuomenė 
kit, kad didžiojo Rusijos 
liucijos laimėjimo vado 
no mirties paminėjimas 
ateinantį penktadienį, 
sausio, Convention Hali,
vak. “Laisvėje” pažymėta, 
kad 22 d. sausio, tai yra klai
da.

žino- 
revo- 
Leni- 
jvyks 

20 d. 
8 vai.

Namą, 
8 vai. 
nepar-

Pereitais metais buvo dide
lė kova už gavimą šios miesto 
didžiausios salės, kurioj telpa 
22,000 žmonių. Visi būtinai 
įsigykit tikietus iš kalno. Ku
rie neturite tikietų, ateikit 19 
d. sausio į Liaudies 
735 Fairmount Ave., 
vak. čia gausit. Tikietų 
davinės pas svetainę.

Mūsų organizacijų draugės 
ir draugai, kurie turite paėmę 

’ ant išplatinimo tikietų, visi bū
kit 19 d. sausio Liaudies Na-; 
me. i

I

Šiemetinis Lenino mirties 
paminėjimas įvyksta labai 
svarbiu momentu. Drg. Brow- 
deris kalbės; bus programa, 
kurioj dalyvaus 200 žmonių.

Philadelphijos lietuviai iš 
viso miesto dalyvaukite šiame 
masiniame susirinkime. Tai 
bus didelė demonstracija prieš 
taksus ant pirkinių, ant algų; 
prieš pardavimą geso įmonių ; 
prieš vandenio kainos pakėli
mą; prieš bankų didelius sko
lų nuošimčius. „

Ar jūs žinote, kad Phila
delphijos miestą bankrutuoja 
JU....... ........ .........................

t>

800 skolintojų, kurie turi nusi
pirkę bondsus ant 50 metų už 
$400,000,000? Šie skolintojai 
jau išrinkę nuo Philadelphijos 
žmonių nuošimčiais $300,000,- 
000. " Konsulmanai nieko ne
skiria dėl WPA darbų. Mies
tas paskendęs grafte. žinokit 
gerai, kad taksų likvidavimas, 
visų sunkenybių prašaiinimas 
priklausys nuo plačių masių 
spaudimo, kovojimo prieš vis
ką, kas yra bloginama darbi
ninkų visuomenės 
reikalams.

a čionai 
Lenino 

mirties paminėjimą. Paminė
jimas įvyks šį sekmadienį, 
sausio 22 d., Detroit Art In
stitute svetainėje. Prasidės 8 
vai. vakare.

, Vyriausiu kalbėtojom bus 
Louis Budenz, redaktorius an
gliško dienraščio “Daily Re
cord,” išeinančio Chicagoje. 
Jo tema bus: “Lenin and the 
struggle for social and natio
nal security.” O 
Partijos Michigan 
sekretorius Elmer 
kalbės tema: “Keep 
Deal in Michigan.”

Paminėjime bus taipgi gra- 
žį muzikos ir dainų programa. 
Prašome visus Detroito lietu
vius- dalyvauti šiame svarbia
me parengime. Rep.

lietuviai 
atsilankyti.

Buvusios Laisvės Draugijos 
ir LDS 133 kuopos nariam 
įžanga veltui. Pašaliniam 
$1.25. Pasibaigus pokiliui, 
šokiai iki vėlumos.

Narys.

kviečiami skaitlingai šeštadienio vakarą. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti, pasišokti prie 

' geros lietuviškos orkestros. — Kom. 
S (14-15)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

gyvenimo

Nepasilik^ namie 
demonstracijos. Prie 
artėja; barbariškas

nuo šios 
to, karas 
fašizmas 

grasina visam dejnokratiniam
pasauliui. Nelaukit, kada bus 
pervėlu.

Visi “Laisvės” skaitytojai, 
mūsų darbininkiško judėjimo 
visuomenė turi juo labiausiai 
dalyvauti.

Report.

i čechoslovakija Varoma į 
Sąjungą su Vokietija

Praga, čechoslovakija. — 
Hitlerio valdžia tebedaro 
spaudimą Čechoslovakijai, 
kad padarytų piniginę ir 
muitų sąjungą su Vokieti
ja.

Fašistai per Dieną Daug 
Laimėję

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai sa
ko, kad jie po Tarragonos 
paėmimui per dieną užėmę 
ir “84” miestelius ir kaimus 
pietinėj Katalonijoj.

Be Įstojimo Mokes lies—
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

Lietuvių Darbininku 
Susivienijimą

ŽINOKITE—
Kad į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimą priimami nariai 
nuo 2 iki 60 metų amžiaus;

Kad Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime galima gauti apdrau- 
dą ir pašalpą už mažesnę mo
kesti, negu kitur;

Kad jauniems žmonėms, nuo 
16 iki 30 metų amžiaus, nerei
kia mokėti apdraudos įstojimo;

Kad dabar ’jūs lengvai galite 
įrašyti savo sūnus ir dukteris 
į LDS;

Kad reikalinga ir naudinga 
prigulėti tvirtoj, pažangioj lietu
vių savišalpos organizacijoj.

Galima apsidrausti ant 20 me
ti; endowment arba ant viso 
amžiaus, išbuvus nariu 3 metus 
ar daugiau, galima gauti pinigų 
atmokė jimą.

GALITE GAUTI
APDRAUDOS PAŠALPOS

$150.00 $6.00
$300.00 $9.00
$600.00 $12.00

$1000:00 į savaitę

/ LDS nariai veltui gauna laik
raštį “Tfesą.”

Užtikrinkite Sau ir Savo šeimynai Gerą Apdraudą 
ir Pašalpą. Patys Įsirašykite ir Įrašykite Savo 

Vaikus į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

LDS turi apie 8,000 narių. Kuopos yra visose lietuvių kolonijose.

LDS jau išmokėjo virš $250,000.00 pašalpomis ir apdrauda. Virš 
4000 lietuvių ir jų šeimynų gavo tinkamą paramą.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės i vietinę LDS kuopą arba se
kančiu antrašu:'

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

komunistų 
d iškrikto 
Johnson

• the New

Torrington, Conn.
Kalbės Vytautas Zablackas

MONTELLO, MASS.
Lenino mirties paminėjimo masi

nis susirinkimas, prakalbos ir kruta- 
mi paveikslai, filmą iš Sovietų Są
jungos, “Peter the First’’ įvyks sau
sio 19 d., ketvirtadienio vakare, Lie
tuvių Tautiško Namo Apatinėj Svet., 
įžanga 25c. Visi darbo žmones skait
lingai dalyvaukite minėtame susi
rinkime. Kviečia Komunistų Partija.

’ (14-15)

PHILADELPHIA, PA.
Lenino Mirties Paminėjimas.

Penktadienį, sausio 20 d., įvyks 
didžiausio miesto saloj, Convention 
Hali, Lenino mirties paminėjimas. 
Sale randasi ties General Hospital. 
Lietuviai nepamirškit dalyvaut, nes 
bus labai svarbi demonstracija 
prieš taksus ii' visą pabloginimą gy
venimo sąlygų. Biznieriai, darbinin
kai, visos sriovės dalyvaukite. Kvie
čia Darbininkiškos Organizacijos.

(14-16)

Clement Vokietaitis

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, sausio 19 d. įvyks 

Worcesterio suvienytų Draugijų me
tinis susirinkimas. Kiekvieno- pavie- ' 
nio šėrlninko pareiga dalyvauti šia-1 
me susirinkime, išklausyti Direkto
rių ir Valdybos raportus kas liečia 
Namo .stovio reikalų. Taipgi prašo
mo visų, kurie yra išrinkti draugijos 

( atstovauti, įsitemyti ir dalyvauti su
sirinkime. Pradžia 7:30 v. v., 29 En
dicott St. — Sokr. (14-15)

JERSEY CITY, N.‘ J.
Vestuvių Rankiotas; rengia LDS

Skelbiant prakalbų maršrū-t133 kp., šeštadienį, gausio ^I d.^ Puo
tą po Connecticut miestus, per. 
mano klaidą nepažymėta Tor-1 
rington miestas, 
taisau ta 
Prakalbos 
sausio 19 
nė j, 125 
7:30 vai. vakare.

Jaunuolis Vytautas Zablac-

Šiuomi ati- 
negeištiną klaidą, 

įvyks ketvirtadienį, 
d., Lietuvių Svetai- 
Beechwood Ave.,

i plės Centre Svet., 158-60 Mercer St. 
Bus ženijama buvusi Laisvės 
Draugija su LDS 133 kuopa. Turė
sime skanių valgių, gėrimų ir vė
liau šokiai iki vėlumai. Vietos ir 
apylinkės lietuviai kviečiami prie 
skaitlingo atsilankymo. Įžanga $1.25.
— Rengėjai. (14-16)

ir
kas, nesenai sugrįžęs iš Ispa- J Lietuvių Piliečių 
nijos, suteiks svarbių žinių 
demokratinių žmonių kovos su : 
fašistais. Tad -reikia tikėtis,1 
kad torringtoniečiai skaitlin
gai atsilankys į prakalbas iš
girst kalbos ir sykiu pamatyt 
judžius apie Ispanijos kovas.

V. J. Valaitis.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę 

šokius, šeštadienį, sausio 21 d., 
į Kliubo Svet., 17 

’ School SI. Pradžia 7 vai. vakaro. 
| Po vakarienes grieš Trijų žvaigž
džių orkestrą, galėsite pašokti. To
dėl kviečiame visus skaitlingai daly
vauti, paremsi t e šią Apšviet us

Draugiją. -... Kom. (14-16)

Jersey City, N. J.

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Laisves Kapinyno meti

nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
20 d. sausio, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Svet., 1057 Hamilton, 8-tą vai. 
vakaro. Visi kapinyno nariai malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime. 
Liet. Sūnų ir Dukterų Pašalpine 
Draugija ruošia šokius kiekvieną

LIETUVIS ApVOKATAS 
50 Court Street 

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

168 GRAND
Brooklyn,

Tel. Evergreen 8-717#

STREET
N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuviu, kitokiu grupių ir pavieniu, i 
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 'Meot
pogi atmaliavoju 7 j
įvairiem spalvom.

JONAS STOKES i 
512 Marion St., kamp. Broadway jj 
in Stoner Ave., tarpe Eastern Park- L 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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1939 Metų Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

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

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 Kaveikslų ir su Lietuvos vėliava, Pro
gresas ir PertekliuVProsperity.

Siunčiant užsakymas prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos vaizdų ar .figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu- 
mėnesių ir dienu už vadinimai c c

Lietuviškų ar Amerikoniškų.
Ant lietuviškų kalendorių 

vos valstybinės šventės, 
lietuvių kalboje.

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

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

Užsakymus prašome siusti šiuo antrašu:

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
WVtMINI an. ma m>

Office Phone
EVergrcen 8-1090

Inside Phono
EVergrecn 4-6485

ĮVYKIAI
Sausio 8 d. įvyko LDS 133 

kuopos susirinkimas, 
kime narių dalyvavo 
būrys. 
Laisvės 
253-čias 
per 21 
draugija atlaikė 253 
kimus, daug buvo 
tarimų ir naudingų tarimų.

Šiame susirinkime atsisvei
kino per daugelį metų veikęs 
šioje kolonijoje ir buvęs Lais
vės Draugijos protokolų sekre
torius drg. J. Grigas, kuris 

| persikėlė į LDS 159 kuopą, 
New York City. Ir kad pager
bus jį už jo nenuilstantį dar- 

i bą vietos lietuvių tarpe, tai 
1 nuo seniau parinkta vietos 
| progresyvių lietuvių tarpe au
kų ir dalį pridėjo LDS 133 
kuopa, nupirkdami piešinį 
laikrodėlį. Drg. Grigas, neti
kėtai aplaikęs ■ dovaną, susi
graudino 

:siems už i i na. i

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

z

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Open Day and Night >

RHEA
Managed by <£>

TEITELBAUM
Susirin- 
gražus 

Perskaitytas buvusios ■ 
Draugijos paskutinis 
protokolas. Reiškia, | 
metą savo gyvavimo 

susirin-
padaryta

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktik®

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

Tel. Evergreen 7-1312

paačiuodamas vi- 
jam suteiktą dova-

—o—
Metų belaukiant,Nauju

bendrai rengtas balius‘Jersey 
City ir Bayonnės LDS kuopų 
bendrai su rusų 1WO, pavy
ko. Teisybę pasakius, kuomet 
tą vakarą daug parengimų 
būna, tai nebuvo tiek publi
kos, kiek reikėjo. Tačiau pa
rengimą reikia skaityti pavy
kusiu.

LDS 133 kuopa paskelbė 
vajų naujų narių gavimųjų per 
sausio mėnęsį iki vasario me
nesio 12-tos dienos kuopos su
sirinkimo. Kuopa savo dalies 
įstojimo neims.

Vestuvių bankiete, kuris 
įvyks 21 d. sausio, nauji na
riai bus perstatyti kaipo 
janti nauji rekrutai.

Vietos lietuviai turėtu 
naudoti proga nupiginto 
jimo ir prisirašyti 
133 kūopos.

LDS 133 kuopos 
bankietas įvyks‘21
Peoples Centre, 158-60 Mer
cer St. Vietos ir apielinkės

įsto-

prie

pasi- 
įsto- 
LDS

vestuvių 
d. sausio,

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. 23rd Street

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

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.

ą> —mi—n»—m,—m, —m,—im—ni>—™—M —M—ml—n. —m,—nu—mi—M—.m—

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš I 

priežasties slogos—šalčio j
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai. I

S3 E D FQR

T f Vapor Room, 
\ I Room, Large

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

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ.I

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

w

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Prieš Atleidinėjimą 
Iš WPA Darbą

Bazaro Žinios
“Laisvės” bazaras bus 10, 

11, 12 ir*.13 dd. vasario (Feb
ruary), Brooklyn Central Pa
lace, 16-18 Manhattan Ave.

Bązarui dovanų šiuom kar

> Aido Choras Turi 
Gerą Draugą

Paskyrė du Teisėjus

Parsiduoda Grosernė ir Delicates
sen krautuvė. Pardavimo priežastis, 
savininkas nesveikuoja. Prašome 
kreiptis po antrašu 524 Fourth Ave., 
Brooklyn, N. Y. (14-19)

Atleisti iš darbo WPA Me
no Projektų darbininkai per
eitą pirmadienį pradėjo sėdė-1 
jimo protestą prieš atleidinė-, tu gavome nuo V. Skuodis $5 
jimą iš WPA darbų. Jie pa-j pinigais, ALDLD 138 kp., Ma- 
reiškė, kad jie tęs protestą ir.speth, N. Y., $3, O. Stelmokie- 
nepriims maisto, kol nebus at- nė, Newark, N. J., $1, Augusį 
šaukta atleidimas iš darbo 1,- Hintza, B’klyn,. N. Y., $1.
526 darbininkų. j Daiktais gavom: Robert

Apie 50 sėdi Federalio Te- Lipton Jewelry krautuvė, 701 
atro Nac. Tarnybos Biure, 1,-j Grand St., padovanojo gra- 
697 Broadway, kur Hallie žų Vanity Set, Charles Lapo- 
Flannigan yra direktorių. Kita kaitis, Electric Shaver (elek- 
grupė sėdi Adelphi Teatre. jtrinę mašinėlę skusti barzdai)

Teatrų projektas atleidimu jr o. k. Jewelry Shop, 7514- 
paliestas daugiausia iš visų j 13th Avė., 
meno sričių, tūkstantis iš jo' elektrinį laikrodį, 
darbininkų gavo ružavus sli- 
pukus pereitą pirmadienį.

Artistams sėdint, iš lauko 
pusės vaikščioja Workers Al
liance pikietai, 
publiką apie 
žastį. Gi komitetas iš 7 žymių i 
artistų nuskrido Washingtonan 
įteikt prezidentui peticijas su 
200,000 parašų, protestuojant 
prieš atleidinėjimus. Komitetą 
sudaro Frances Farmer, Gert
rude Niesen, Phoebe Brand, 
Artie Shaw, Tamiris, Robert 
Reed, Michael O’Shea.

Brooklyn, gražu

Dėkojame visiem, suteiku
siems dovanas ir laukiame 
daugiau dovanų.

Bus puiki programa. Prašo-
informuodami’ me žiūrėti bazaro skelbime 

sėdėjimo prie- šioje dienraščio laidoje.
L.” Adm.

^Nežinomas šuo ant Coney 
Island Boardwalk įkando A. 
L. Sobel, 16 metų berniuką. 
Jei nesuras jį įkandusio šuns, 
vaikas turės kęst 14 skaus
mingų įčirškimų, kad apsau
got nuo pasiutimo ligos, jei 
šuo “būt buvęs užkrėstas.

Vakar dienos “Laisvėj” bu
vo plačiai rašyta apie labai 
sėkmingai suvaidintą ^operetę 
“Išeivis/’ pereitą sekmadienį, 
Labor Lyceum. Prie gražaus 
vaidinimo, turėta ir gana gau
siai publikos.

Tačiau, choro nelaimei, gru
pė šarlatanų --vagišių pasisu
ks) pas bilietų kasą laikiusią 
jauną merginą ir nunešė stam
bią sumą pinigų. Tikrai neži
nia kiek, bet sakoma, kad virš 
$75. Sykiu su pinigais, žino
ma, nunešė ir choristų džiaug
smą, o likosi rūpestis, kaip da
bar tą žaizdą užgydyti.

Sužinoję, grupe pažangių 
biznierių ir šiaip žmonių, sa
koma, esą pasirįžę prisidėt su 
nemažomis aukomis, kad pa
dėt chorui iš tos nelaimės pa
kilti. Kiti bara choristus, dėl- 
ko tuojau, laiko programos, 
nepasisakė savo nelaimę vaka
ro dalyviams. Manoma, kad 
būtų ant vietos padengę niek
šų padarytą 
kę choristus 
nedatekliais 
manyti, kad
mėjai ateis chorui pagėlbon.

Paaiškėjus blogdarybei, 
choro pirmininkas ir kiti at- 
sakomingi choristai pavedė 
dalyką atatinkamų įstaigų ži- 

;nion. Ar pavyks blogdarius 
susekti, dar peranksti spręsti, 
nors choristai ir mena tūrį 
tam galimybių. Vienas tačiau 
aišku : kaip choristams, taip ir 
visų pramogų rengėjams ši 
nelaime tebus pamoka nepa
likti vieno ko prie kasos neigi 
laikyt pas vakaro kasininką, 
nežiūrint 
stambių ; 
sitikime 
visko.

Majoras LaGuardia, pirma
dienį, paskyrė du nepriklauso
mus demokratus miesto teisė- 
jais-magistratais.. Jais yra Ro
bert F. Mahoney ir William 
Bacot Northrup, newyor,kiečiai. 
Pirmas užima vietą rezignavu
sio teisėjo H. Stanley Renaud, 
o antrasis — mirusio teisėjo 
Ear] Smith. Abu tuojau pradė
jo cit savo pareigas.

Parsiduoda kostumcriško kriau
čiaus biznis. Yra visa reikalinga prie 
siuvimo ir valymo drabužių mašine
rija. Krautuvė ir du gyvenimui kam
bariai. Renda nebrangi. Galima da
ryti puikus pragyvenimas, darbo yra 
gana dviem vyram. Priežastį parda
vimo paaiškinsiu ant vietos. 163 
Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

0.4-16)

AIDO CHORO NARIAMS 
IR RĖMĖJAMS

. V. ZABLACKAS IŠVYKO 
SU PRAKALBOM

skriaudą, nepali- 
vienus vaitoti ir 
verstis. Reikia 

gerieji choro re-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugų Longino Linke

vičiaus ir Antano Pakaušio. Abu yra 
Vabalninkčnai. Seniaus gyveno apie 
Sudbury, Ontario, Canada. Prašau 
ji) pačių rašyti arba kas žino jų an
trašus, prašau prisiųsti man, už ką i 
būsiu labai dėkingas. C. Nevcdoms- į 
kas, 1113 Elm St., Medicine Hat, I 
Alta, Canada. (14-16) Į

Pajieškau puseserės Stefanijos Gu
dauskai te, seniau gyveno Boston, 
Mass. Kas žinote kur gyvena dabar, 
prašau duoti man žinoti, arba tegul 
pati parašo man laišką už ką bū
siu dėkingas. Abakas Izidorius, P. 
O., Box 35, Kapuskasing, Ont., Ca
nada. • (14-16)

Šį penktadienį, sausio 20-tą, 
įvyks Aido Choro metinis su
sirinkimas. Bus renkama nau
ja valdyba, ir svarstomi kiti 
svarbūs dalykai. Dainavimo 

1 praktikos nebus tą vakarą. 
Mitingas prasidės 8-tą vai. 
Visi aidiečiai turėtų būti. Taip 
gi yra 
nariai.

♦Visi 
nesate
tikietus, atsiteiskite penkta
dienį, kad galėtume C 
daryti atskaitą.

T. S., Choro Pirm.

kviečiami choro garbes

atsiteisę už
kurie dar 

koncerto

Vytautas Zablackas, nese
nai iš Ispanijos sugrįžęs kovo
tojas, pereitą pirmadienį išvy
ko į Conn, valstiją su prakal
bų maršrutu. žmonės visur 
yra susidomėję Ispanija ir 
priejauta kovotojams labai di
delė. Jei draugai kolonijose 
gerai pasidarbuos garsinime 
prakalbų, reikia tikėtis gra
žaus atsiliepirpo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 18 d., 8 v. v. 
Šapalo-Vaiginio Svetainėj, 147 Tha
mes St. Nariai visi dalyvaukite, nes 
bus daug svarbių reikalų aptarti.— 
Sekr. P. V. (13-14)

RICHMOND HILL, N. Y.
ALDLD 185 kp. įvyks trečiadienį, 

18 d. sausio, pas Paukščius, 101-54— į 
110th St. Pradžia 8 v. v. Visi nariai j 
malonėkite dalyvauti, nes bus kuo
pos valdybos rinkimas. — V. P. - 

(13-14)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai 

kukne. Gerai ištaisyti ir garu šildo
mi. Renda $16.00. Kreipkitės: 20 
Lawton St., tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave. (Arti Central Avė.) 
Brooklyn, N. Y. (13-15)

kas juomi būtų, 
sumų pinigų, kad at- 

nelaimės neprarast

su

greit pa

WPA išleisiąs virš 51 milio- 
ną dolerių įvairioms pataisoms 
Queens, Apskrityje per seka
mus metus.

Apiplėšė Miesto Subvę 
Ant Miliono Dolerių

Šaika sukčių, dirbančių mie- 
stavai Independent subvių sis
temai, per tris metus nuolat 
sukdavę subvės įplaukas ir 
taip apvogę’ miestą bent ant 
miliono dolerių. Išplėšdavę 
apie $1,500 vertės nikelių kas 
dieną.

Suokalbininkai savo žuli- 
kystę pravesdavę sekamai: 
neva surasdavę, kad tai viena, 
tai kita mašinutės neveikian
čios gerai. Pašaukta būdavo 
šaikos žinomas mechanikas, 
kuris, “taisydamas,” nutaisy
davęs mašinutę taip, kad ma
šinukės rodomą skaitlinę ati
davus miestui, saikai likdavo 
geras ryšulys nikelių.

Kviečiame Dalyvauti 
, Lenino Minėjime 
Lietuvių Komunistų Kuopa, 

pereitą pirmadienį įvykusiame 
susirinkime, nutarė nelaikyti 
susirinkimo ateinantį pirma
dienį, sausio 23, bet visiem 
dalyvaut Lenino mirties minė
jimo milžiniškajame mitinge, 
kuris rengiama didžiojoj Ma
dison Sq. Garden salėje, 50th 
St. ir 8th Avė., N. Y.

Kuopa kviečia visus lietu
vius atsilankyti. Taipgi įspėja 
iš anksto įsigyti bilietus,' ypa
tingai norint gaut pigesnius, 
nes jų gali pritrūkti. Kainos 
yra: $1.65, $1.10, 65 ir 25c. 
Gaunami darbininkų' 
nuošė, o 25c. bilietai 
langelio Garden Box

Geriausi kalbėtojai
statymas veikalo “Daina Apie 
Ameriką,” kuriame dalyvaus 
200 artistų-dainininkų.

Platina Sunday Worker
Kuopa visada rūpinasi an

gliško darbininkų savaitraščįp 
“Sunday Worker” platinimu. 
Drg. Dainių, kuopos “S.W.” 
agentą, jūs matysite bile kur 
su pundeliu laikraščių kas 
sekmadienį. Bet ateinantį sek
madienį, sausio 22-rą, išeis pa
didinta, pagražinta laida, tad 
daugelis ir kitų narių apsiėmė 
pasidarbuoti.

PATAISA
Veikalo aprašyme, ameri

koniškos mergaites rolėj buvu
si Liliin Leipiūtė klaidinga’ 

j atspausdinta—L. Peipiūtė. Ta
lija Leipiūtė teiksis atleisti šį 
neatsargumą.

Rep.

Majoras Pasipiktinęs 
Paskalom

knygy- 
tik prie 
ofise.
ir per-

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinškui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šulinskas SU lais- 
niuotu' graborium.
? Laidotuvių Įstaiga yra 

84-02 Jamaica Ave.
Woodhaven, L. L, N. Y.

Po aukščiau padūotu 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

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgias Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynųUr gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St.) 1 z
License No. L. 88G -

MIRĖ
Frank Kapchęn-Kapčinskas, 

47 metų amžiaus, gyvenęs 790 
E. 160th St., Bronx, N. Y., mi
rė sausio 14-tą dieną. Palaido
tas sausio 17, St. Raymond ka
pinėse.

Kazys Beniulis, 50 metų am
žiaus, 655 6th Ave., Brooklyn, 
N. Y., mirė sausio 14-tą, Kings; 
County ligonbutyje. Palaidotas 
sausio 17, Mt. Olivet kapinėse.

Ludwig Zvingela, 53 metų 
amžiaus, gyvenęs po num. 164 
Hope St., Brooklyn, N. Y., mi
rė sausio 15-tą. Pašarvotas J. 
Garšvos šermeninėj. Bus palai
dotas sausio 18, Holy Trinity 
kapinėse.

Šiom trejom, laidotuvėm rū
pinosi graborius J. Garšvą.

žymus miesto viršininkas, 
esąs artimuose su majoru La 
Guardia santykiuose, pareiš
kęs : “LaGuardijos administra
cija nesiduos republikonų to-J 
riams naudojama įrankiu prieš 
darbo unijizmą.”

šis pareiškimas padaryta są
ryšyje su pirmadienį reakcio
nierių paleista laikraštine anti
mi “Times’e,” būk majoras 
remsiąs tranzito apvienijimo 
planą, kuris prašalintų Trans
porto Darbininkų Uniją 
miestavų subvių linijų.

Tarp Lietuviu

nuo

Rengs Prakalbas
Aiškinimui labai svarbių bė

gamų klausimų, kuopa rengs 
prakalbas ir komisija jau dar
buojasi. Pilnesnių pranešimų 
tėmykite/‘L.” sekamose laido
se.

Vienu svarbiųjų kuopos ir 
visų Brooklyno komunistų se
kamų darbų yra būsimas Liet. 
Kom. Frakcijos bankietas. Jis 
įvyks vasario 26, Pil. Kliubo 
salėse. Visi partijiečiai ir sim- 
paiikai prašomi padirbėti už 
šio bankieto

Vincas Kazlauskas ir Blan
che Kraujalis susitarė žengt 
—šeimynų draugijon. Jų ves
tuvių šaunus pokilis įvyks 
sausio 21-ma, Pil. Kliubo sa- 
lėse. Blanche yra gerai žino
mo kriaučiaus Mykolo Krau- 
jalio duktė. Pas tėvus dar 
liekasi vyresnis brolis ir maža 
sesutė. Laimingo kloties jau
nai porai!

sėkmingumą.

Joe Bartulis, taipgi žinomas 
po vardu Joe Warren, 20 m., 
kumštininkas, sulaikytas kal
tinimu neteisėtai įėjus butan. 
Detektyvas, pastebėjęs jį ant 
gaisrinių laiptų prie 49 Wil
low St., vijęsis 4 namų stogais 
iki pagavo. Bartulis neprisiė
mė kaltinimo. Padėtas po $1,- 
000 kaucijos iki kvotimo.

Ž. R.

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

e Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

: ROBEItT LIPTON
• v. . *• Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

• 701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN •

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lencifigiukais nuo $Į.5O
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $J.5O

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

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų
7/

perkant Sau Vynus ir

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiaI

5

264 Grand St.
(Kampas

Tel. EVergreen 7-1645

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Mateušas Simonavičitis
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

S

HWW'♦raini

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes eleveiterlo stoties

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

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

Bi kurie $35 iki $45 vertės 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.Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

FRANK DOMIKAITIS

<
5 417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės ’ Name

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

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

HENRY NARINS SONS 
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų išmokėjimų planą.




