
KRISLAI
Liūdesio ir Džiaugsmo 

Ašaros.
Keisti žmonės.
Kurie Skriaudžia

Įstaigą.
Gražiai Pasidarbavo.

Rašo A. B.

New Yorke teatre' “Ca
meo” ant 42nd St. šiomis 
dienomis rodė Sovietų filmą 
“Draugai.” Tai tikrai ste
bėtina filmą. • Ji parodo 
Kaukazo žmonių kovą už; 
laisvę ir brolybę.

Ta kova buvo be galo 
sunki. Bet kaip pasirįžusiai 
jie kovojo. O juos iš tos bai
sios nevalios išvedė drąsie
ji bolševikai.* * *

Mačiau daugelį dažnai 
besišluostant ašaras. Nežiū
rint viso pasirįžimo jas su-. _ - _
laikyti, nemažai jų ištryško tijos agentų padarytas eks- 
ir man. . i—------

Vaizdai apie senąjį svie
tą Kaukaze, kai budelis nu
deda vargšą valstietį senu
ką, kai žvėrys žmogaus kai
lyje raudona geležim išdegi
na senos motutės akis, nes 
ji neišduoda savo sūnaus— 
kietais pirštais suspaudžia 
krūtinę ir nė nepasijunti, 
kaip akys paplūsta ašaro
mis. * * *

Ęet kai kova prasideda, 
kai dail'bo žmonelės pajunta 
savo galią ir pradeda plie
kti savo piktus priešus, kai 
pagaliau laimi baisų mūšį— 
žmogaus krūtinėje gimsta 
tokio didelio džiaugsmo są- 
jausmas, jog ir vėl pajunti 
šlapius skruostus.

Tokia filmą palieka žmo
guje neužmirštamus vaiz
dus. * * *

Vienas žmogus pusėtinai 
skalnas dienraščiui “Lais- 

už prenumeratą. “At
sako

vei” 
sinaujink, drauge, 
“Laisvės” agentas.

“Man vietinė kuopa tiek 
skalna ir kol iš jos negau
siu, nemokėsiu ‘Laisvei’,” 
atšauna šitas žmogus.

Bet kągi “Laisvė” kalta, 
kad vietinė kuopa su juo 
neatsiteisia? Argi “L.” gali 
atsakyti už visų organizaci
jų veikimą?

Tegul tas žmogus rimtai 
pagalvoja ir pamatys, kaip 
keistai jisai žiūri į visą šį 
reikalą. ♦ * *

Dar vienas. atsitikimas. 15 minučių, kol policija nu- 
7:2ns moteriške neturėjo §iuosViena j
pinigų užsimokėti už prenu
meratą ir prašė palaukti, 
“Laisvės” nesustabdyti. Ir!
buvo laukta. Ji gavo dien-1 monstracijoms v a d o vauja
raštį ir skaitė.

Aną dieną sutinku ir pa
prašau užsimokėti už pre
numeratą.

“Negaliu, nemokėsiu, jei
gu norite, sustabdykite,” 
dar piktai jinai atšovė.

Sustabdykite! Bet ji jau 
gerokai skalna dienraščiui, 
jau gerokai jį nuskriau- 
dus... .* * *

Ar gali būti rami ir šva- 
ti tokių žmonių sąžinė?

Negražu • ir neleistina 
skriausti atskirą žmogų, 
bet dar didesnis prasižengi
mas nusinešti keletą dole
rių tokios darbininkiškos 
įstaigos, kaip dienraštis, 
kurio išlaikymui taip sun
kiai turi .darbuotis tūkstan
čiai geriausių, nuoširdžiau
sių draugų. * *

Pereitą savaitę d. D. M. 
Šolomskas važinėjo Massa
chusetts valstijoje. Sugrįžęs 
sako, kad ten draugai visai 
nebuvo susirūpinę lavini- 
mos reikalais, kuriais jį 
kvietė. Beveik nieko nebuvo 
veikę.

Tai d. Š. pasileido' dar-

Bristol, Tenn. — Nusišo
vė chemikas H. C. Watkins, 
nuo kurio vaistų “sulfanila- 
mido eleksiro” mirė 67 žmo
nės.

Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 

naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Sausio (Jan.) 19, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX IX, Dienraščio XXINo. 15 Telefonas STagg 2-3878.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

KAIP VOKIETIJOS AGEN
TAI NAIKINO USA AMU

NICIJOS FABRIKUS
Washington. — Mišrioji 

Komisija dėlei Atlyginimo 
už Vokietijos agentų pada
rytus nuostolius Amerikoj, 
laike pasaulinio karo, gavo 
oficialį dokumentą iš Aūs- 
trijos archivų apie Vokie-

i plozijas amunicijos fabrikų 
• ir sandėlių Amerikoj pir
ma, negu ši šalis įstojo į 
karą.

Tas dokumentas, pažy
mėtas 1917 m. balandžio 27 
d., Vienoje, sako, jog Vo
kietijos agentai “susprogdi
no dar 21 amunicijos fab
riką” Jungtinėse Valstijo
se; kad jų užtaisyta, eks
plozija Kingslande, N. J., 
padarė 17 milionų dolerių 
nuostolių, o išsprogdinimas 
Du Pontų parako dirbtuvės 
—du milionu dolerių nuos
tolių.

Šis dokumentas pranaša
vo ir daugiau “stebėtinų at
sitikimų” Amerikos ginklų 
ir amunicijos fabrikuose ir 
sandėliuose.

Kaizerio agentų įvykdyta 
Black Tom eksplozija su
naikino apie 20 mil. dolerių 
vertės amunicijos.

Tą dokumentą 
Vienoje, Austrijos 
j e, daktaras Otto 
Vengrijos istorikas.

surado 
sostinė-

Ernst,

Nauja Anttlų Bedarbių 
Gulėjimo Demonstracija
London. — Nežiūrint 

smarkaus lietaus, 50 bedar
bių sugulė ant nugarų sker
sai Oxford gatvės,’šaukda
mi pašalpų bedarbiams. 
Tuomi jie visiškai sustabdė 
automobilių judėjimą per

demonstrantus 
tuo gatvės.

Bedarbių gulėjimo de-

Šalies Bedarbių Judėjimo 
organizacija.

WPA Kontraktoriai Nusuko 
$500,000 nuo Darbininkų
New York. — Kontrak- 

toriai valdiškų WPA darbų 
New Yorko apskrity j nusu
ko $500,000 nuo pašalpinių 
darbininkų. Jie rinko iš tų 
darbininkų pinigus neva į 
socialės apdraudos fondą, 
bet rinkliavas sau pasilai
kė, kaip kad tuos sukčius 
kaltina Jungtinių Valstijų 
prokuroras J. J. Dowling.

buotis “Laisvės” reikalais. 
Pasekmės buvo puikios. At
naujino daug senų prenu
meratų, gavo keletą naujų. 
Ypač So. Bostono draugai 
jam tame darbe gražiai pri- 
gelbėjo.

Anglija Pardavė Ita- EmH's'ka Roosevelt ir La Guar
OS FRONTElijai ne Tik Ispani

Londono Minios Demonstruoja, Reikalauja Praleist Ginklus, 
Amuniciją Ispanijos Respublikai; Smerkia Chamberlainą

ją, bet ir Franciją j

al-London. — Anglijos 
džia daro stiprų spaudimą 
Francijai, kad nepraleistų 
karo reikmenų per savo 
sieną į Ispanijos respubli
ka.

—Chamberlainas (Angli
jos ministeris pirmininkas) 
pardavė M u s s o 1 i n i u i ir 
Franciją, ne vien tik Ispa
niją. — Taip Chamberlainą 
kaltina daugelis net jo pa- 
tieš partijos narių—toriai, 
konservatai.

Atsilankęs pas Mussolinį 
į Romą, Anglų premjeras 
Chamberlainas sakė, jog ir 
jis pats nori, kad generolas

Audra Francijos Seime 
Prieš Valdžią, Kad Ji 

Apleidžia Ispaniją
Paryžius. — Francijos 

valdžia slaptai nusprendė 
neūtidaryt savo pietinio ru- 
bežiaus, nepraleist per jį 
karo reikmenų į Kataloni- 
ją, Ispanijos šiaur-rytinį 
kampą. Užsieninis ministe
ris G. Bonnet, atėjęs į sei
mą, išsisukinėjo, kad Fran- 
cija, girdi, pakeis savo po
litiką linkui Ispanijos tik 
tada, jeigu Anglija permai
nys savo politiką tuo klau
simu. -

Komunistai, socialistai ir 
daugelis radikalų atstovų 
seime aštriai smerkė poli
tiką premjero Dąladiero, 
kad jis atiduoda Ispaniją 
fašistų valiai. Jie stipriai 
reikalavo,- kad Francijos 
valdžia tuojau siųstų pagel- 
bą Ispanijos respublikai.

Socialistų vadas Leon 
Blum šaukė Franciją ir 
Angliją atsimest nuo veid
mainiškos “b e p u siškumo” 
sutarties kas liečia Ispani
ją, arba priverst Mussolinį 
ištraukt jo armijas iš Is
panijos.

Didžiausias Gyventojų Su
rašinėjimas Istorijoj 

Tai Sov. Sąjungoj
Maskva. — 500 tūkstan

čių žmonių surašinėja visus 
gyventojus Sovietų Sąjun
goj. Tai didžiausias gyven
tojų surašinėjimas visoj pa
saulio istorijoj. Šis suraši
nėjimas patikrins, be kitko, 
ir kiek yra kokios klasės 
gyventojų. 1937 m. sąrašai 
parodė, jog tada buvo apie 
35 procentai pramonės dar
bininkų ir raštinių tarnau
tojų; 55 procentai ir pusė 
kolektyvių ūkininkų ir ran- 
kadarbių kooperatyvų na
rių.

Franco laimėtų karą Ispa
nijoj. — Šį “sekretą” išda
vė Vokietijos naziai per sa
vo laikraščius. Kartu jie su 
džiaugsmu rašo, kad darosi 
skilimas tarp Londono ir 
Paryžiaus politikos apskri
tai.

Didelės anglų minios de
monstravo Londono gatvė
mis, reikalaudamos praleist 
ginklus ir amuniciją Ispa
nijos respublikai.

Darbiečiai, liberalai ir 
kiti opozicijos vadai seime 
pareiškia, kad Anglijos val
džia ruošia “Ispanišką Mu- 
nichą.”

Rusinijos Riaušininkai 
Fašistai Šaukė: “Šalin 

Cechų Valdžią!”

yra 
Če-

kad

Huszt, čechoslovakija. — 
Rusinai fašistai ir naziai 
sudarė demonstraciją pana
šią į maištą prieš Čechoslo- 
vakijos valdžią, šaukdami, 
“šalin cechus!” Jie triukš
mavo, kad Čechoslovakijos 
valdžia paskyrė cechą ge
nerolą L. Prchalą kaip mi- 
nisterį be portfelio į vy
riausybę Rusinijos (Kar- 
pato-Ukrainos), kuri 
savivaldiška- provincija 
choslovakijos ribose.

Riaušininkai rėkavo,
Čechoslovakijos valdžia 
esanti “Rusijos šalininkė.” 
Laike to ermyderio kalbėjo 
ir tūli Rusinijos ministerial 
prieš “cechų sauvalių.”

Vienu tarpu riaušininkai 
įšibriovė į pačios Rusinijos 
vyriausybės rūmą ir nu
draskė oficialius pareiški
mus nuo sienų. Siausdami 
gatvėmis, daugelis jų šaukė 
įsteigt “didžiąją Ukrainą”, 
sudarant ją iš Sovietų Uk
rainos, iš ukrainiškų Lenki
jos plotų ir iš Rusinijos.

Chicagos Majoras Remia 
Demonstraciją prieš WPA

Darbų Kapojimą '
Chicago. — Čia sausio 28 

d. įvyks didi demonstracija 
prieš mažinimą valdžios lė
šų pašalpiniams WPA dar
bams. Šią demonstraciją 
remia ir Chicagos miesto 
majoras Ed. J. Kelly.

Demonstracijoj dalyvaus 
įvairios unijos, Lincolno 
Brigados veteranai, Darbi
ninkų Susivienijimas, pa- 
šalpinės draugijos ir dau
gelis kitų organizacijų.

ORAS
Šį ketvirtadienį būsią 

giedra ir šalčiau.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis.— Respublikie- 
čiai atkariavo nuo fašistų 
Santa Coloma de Queralt, 
pirmąjį miestelį, kurį fašis
tai buvo užėmę Barcelonos 
provincijoj.

Iš savo pozicijų kalnuose 
respublikiečiai jau žymiai 
apstabdė fašistų žengimą 
pirmyn Katalonijos fronte.

(Fašistai iš savo pusės 
praneša, kad jie per dieną 
užėmę 15 kaimų ir artinasi 
prie Ingualados miestelio, 
nuo kurio yra 30 mylių 
(tiesiu oro keliu) į Barce
lona.) ‘

Fašistų ir Liaudiečių 
Armijos

Pagal naująjį mobilizaci
jos įsakymą, liaudiečiai tu
rės 400 tūkstančių armijos 
Katalonijoj; bet generolas 
Franco galėsiąs prieš juos 
ten išstatyt 500 tūkstančių 
italų ir ispanų fašistų, 
maurų ir nazių.

ANGLIJA GAUDO AI
RIUS BOMBININKUS

London.— Visoj Anglijoj 
vedama ablavos prieš nu
žiūrimus airių respublikie- 
čių “armijos” narius, kurie 
padarė 9 bombų eksplozijas 
įvairiose vietose. 1

USA Fabrikai per Metus 
Pastatytų 7,000 Lėktuvų
St. Louis, Mo. — Antri

ninkas Jungtinių Valstijų 
karo ministeris Louis John
son pareiškė suvažiavimui 
Nacionalio Orlaivinio Susi
vienijimo, kad orlaivių fab
rikantai šioj šalyj reikale 
galėtų per metus pastatyt 
valdžiai 7,000 karinių lėk
tuvų ir 16,000 motorų to
kiem lėktuvam.

Tokį užtikrinimą valdžiai 
davė žymiausi orlaivių fab
rikantai Amerikoj.

SPECIALIS AUTO. UNI
JOS SUVAŽIAVIMAS NE

PATINKA MARTINUI 
Detroit, Mich. — Pildan

čioji Taryba Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos šaukia specialį visos 
upijos suvažiavimą Cleve- 
lande kovo 20 d.—perrinkt 
visus centralinius viršinin
kus ir padaryt tinkamus 
konstitucijos pataisymus.

Trockiaujantis unijos pir
mininkas Homer Martin rė
kia; kad tas suvažiavimas 
tai esą “komunistų užma
čia.”

a

Paryžius. — Katalikų 
veikėjas Ernest Pezet, sei
mo atstovas, Georges Bi- 
dault, katalikų laikraščio 
L’Aube” redaktorius, ir

daugelis kitų žymių katali
kų taip pat reikalauja, kad 
Francijos valdžia tuoj aus
siųstų amunicijos ir ginklų 
Ispanijos respublikai.

dia Protestuoja prieš
W. P. A. Siaurinimą

CIO ir Darbo Federacija Reikalauja, Kad Kongresas Ne
kirstų Prezidento Siūlomos Sumos Viešiems Darbams
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas persergėjo 
kongresą, kad jeigu jis nu- 
muš 150 milionų dolerių 
nuo prezidento reikalauja
mų $875,000,000 pašalpi
niams WPA darbams iki 
liepos 1 d., tai kongresas 
pasmerks badavimui 4 iki 
5 milionų bedarbių su šei
mynomis dar šią žiemą.

Kongreso atstovų rūmas 
jau nubalsavo nukirst 150 
milionų nuo Roosevelto rei
kalaujamos sumos WPA 
darbam. Dabar skynimas 
lėšų viešiem darbam svar
stomas senatinėje lėšų ko
misijoje.

Senatorius Carter 
ir kiti atžagareiviai 
prezidento Garnerio 
mokratai” sako, kad 
šiems WPA darbams iki vi
durvasario reikėtų skirt ne 
daugiau kaip 600 milibnų 
dolerių. Bet didis darbo 
žmonių ir smulkiųjų biznie
rių sujudimas prieš viešųjų 
darbų siaujrinijną gal pri
vers daugumą senatorių ap- 
si mąstyt.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO pamiršo savo 
skirtumus ir sykiu reika
lauja, kad kongresas nekir
stų žemiau $875,000,000 pi-

Glass 
vice- 
“de- 
vie-

EXTRA!
Vienas Liaudiečių Puskari
ninkis Apsidirbo su Kelioli

ka Italijos Tankų 

Barcelona, Ispanija, saus. . 
18. — Liaudiečių puskari- ; 
ninkis C. Garcia Moreno 
sudaužė dinamito bombo- 1 
mis du italų tankus, sužei
dė kelis kitus tankus, o li
kusieji iš trylikos itališkų 
tankų džiaugėsi, kad pa
spruko atgal nuo to vieno 
didvyrio-

Pastojęs kelią tiem try
likai tankų, Katalonijos 
fronte, pats Moreno buvo 
penkis kartus sužeistas, bet 
užmiršo savo žaizdas, iki 
su jais visais apsidirbo.

Iš sužeistų tankų šis pus
karininkis išvarė laukan ir 
suėmė italų kapitoną, vieną 
leitenantą, du sardžentus ir 
kelis kareivius, ir grumoda-* 
mas bombomis visus juos 
nusivarė kaip belaisvius į 
liaudiečių pusę.

Pirm to jis su pora kitų 
respublikos kareivių bom
bomis sudaužė tris italų 
tankus ir parvilko du kul- 
kasvaidžius iš vieno tanko, 
kurį jis asmeniškai su
sprogdino.

nigų WPA darbam.
New Yorko miesto ma

joras La Guardia, pirmi
ninkas Amerikos majorų 
konferencijos, nurodė sena
torių komisijai, jog ir pre
zidento Roosevelto reika
laujamų $875,000,000 vos 
užtektų pašalpiniams dar
bams iki vidurvasario.

Už skyrimą bent tokios 
pinigų sumos kalbėjo pulki
ninkas F. C. Harrington, 
WPA a d m i n i s t ratorius; 
Amerikos Darbininkų Su
sivienijimo pirmininkas D. 
Lasser; CIO centro sekre
torius James Carey ir kiti.

Rooseveltas Supranta 
Fašizmo Reikšmę, Sako 

Maskviškis Laikraštis
Maskva. — Šičia fran'cū- 

zų kalba leidžiamas* dien
raštis “Journal de Moscou” 
vadina prezidentą Roose- 
veltą “vieninteliu buržuazi
niame pasaulyje valstybės 
vyru,” kuris supranta fa
šizmo pavojų ir turi gana 
drąsos pasakyt apie tą pa
vojų.

“Journal de Moscou” ra
šo: “Rooseveltas (kalbėda
mas kongrese) jau ne pir
mą kartą įrodė, kad jis aiš
kiai supranta ir moka pui
kiai pers ta ty t tikrąjį fašiz
mo branduolį ir jo reiški
nius tarptautiniuose- santi- 
kiuose.” /

Anot “Journal ^de Mos
cou,” pasikalbėjimai Angli
jos premjero Chamberlaino 
su Mussoliniu Romoje davė 
Mussoliniui tik daugiau 
drąsos reikalaut Francijos . 
ir Anglijos valdomų žemių.

USA Senatas Užgyrė Frank
furter} ir Fr. Murphy i

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė profeso
rių Felixą Frankfurter}, 
paskirtą prezidento Roose
velto į Vyriausio Teismo 
teisėjus.

Už Roosevelto paskirtą 
teisingumo ministerį Fr. 
Murphy, buvusį Michigano 
gubernatorių, balsavo 78 
senatoriai, o prieš, jį 7. Re- 
publikonas senatorius H. S. 
Bridges reikalavo 
Murphy kaip esą 
nistinių pažiūrų” 
kitas atžagareivis 
rius vadino Murphy “šluba 
ančia” ir “prastu advoka
tu.”

atmest 
“komu- 
žmogų; 
senato-

New Yorke 
gūsių žmonių 
mokyklas.

u

85,016 suau- 
lanko WPA

T
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Dvi Geros Žinios iš Meksikos .
Meksikos vyriausybė pareiškė, kad ji 

suteiks prieglaudą 1,400 Ispanijos res
publikos veteranams, Tarptautinės Bri
gados nariams, kurie šiandien neturi 
kur dėtis. Menama, kad tie vyrai į Mek
siką pribus už kokios 10 arba 12-kos 
dienų.

Tai gera žinia. Mes tikimės, kad tame 
skaičiuj pasitaikys ir lietuvių, ypačiai iš 
kai kurių Pietų Amerikos respublikų lie
tuvių, kur viešpatauja reakcija ir kur, 
žinoma, jiems sugrįžti nebeįmanoma.

Pribuvę Meksikon, tie vyrai tūlą laiką 
gyvens specialiai įruoštose stovyklose. 
Jiems bus palaipsniui paruošti užsiėmi
mai, darbai, iki visi gražiai pritaps prie 
naujų sąlygų.

Mūsų nuomone, Meksikos vyriausybė 
labai gerai padarė juos priimdama. Tai 
bus nauda ir pačiai respublikai ir tiems, 
kuriuos priima. Nes tai išbandyti vyrai, 
savanoriai, kovoję už pasaulio demokra
tiją. Jie bus gera jėga gynimui ir pačios 
Meksikos respublikai, jei kada reakcija 
bandys ją sunaikinti.

Kita gera žinia tai ta, kad ta pati 
Meksikos vyriausybė išveja iš respubli
kos reakcininką N. Y. “Timeso” kores
pondentą Frank Kluckhohn, kųyis veik 
sistematiškai siuntinėjo -ten melagin
gus pranešimus. '{ * *

P-nas Kluckhohn, kiek mūsų atmintis 
tarnauja, buvo pasiųstas į Meksiką tuč 
tuojau, kai ten nusidangino Trockis. Jis, 
matyt, buvo pasirįžęs tą fašistų agentą 
padaryti herojumi. Tačiau nepavyko:

Nepaisant visų buržuazinės spaudos 
bandymų, nepaisant tų Trockio populia- 
rizavimų, Trockis šiandien pasiliko tuo, 
kuo jis yra—fašizmo agentu, ir į‘jį nie
kas rimto dėmesio nebekreipia, apart 
saujos šian ir ten trockistinių gaivalų, 
kuriems Trockis yra įkvėpimo šaltiniu.

Liaudininkų Laikraštis Apie Lie
tuvą ir Rytų Europą

Nurodžiusios, kad fašistinių agresorių 
veikimas “mažosioms tautoms yra labai 
pavojingas,’’ nes jis savo esme yra nu
kreiptas kaip tiktai prieš mažąsias tau
tas ir jų valstybes, “Lietuvos Žinios” 
(gr. 29, 1938) plačiau rašo:

“Tačiau ašies veikimas ypač yra pavo
jingas Pabaltijo valstybėms ir ypatingai, 
jei turėti prieš akis, laiką ir jo sąlygas, 

'pavojingas Lietuvai.
“Pabrėžta laiko sąvoka todėl, kad vi

sai yra aišku, jog tiktai laiko prasme ki
tų Pabaltijo valstybių, likimas gali būti 
kitokis, negu Lietuvos?\Aišku yra, kad 
tiktai Lietuvos nepriklausomybė^ tegali 
būti' ir kitų Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės sąlyga.,

“Tat, būtų visiškai aišku ir visiškai 
suprantama, kad šioje Europos srityje, 
kame turi vietą Lietuva, Lenkija, Lat
vija, Sovietų Sąjunga, Estija ir Suomi
ja, kurios visos, kaip viena, \yra taikin
gos, neimperialistiškos (su maža išimti
mi), kad šioje Europos srityje susidary
tų vienybė, kuri pasipriešintų bet ku
rioms ir bet keno pastangoms, nukreip
toms, prieš status quo.”

Mūsų nuomone, “Lietuvos Žinios” tei
singai tąjį klausimą šitaip stato. Po to, 

z kai Hitleris pradėjo grąsinti Lietuvai ir 
Lenkijai (o po jų, žinoma, kitoms Pabal- 
tijos valstybėlėms ir Sovietų Sąjungai),

reikalinga tų visų valstybių viena ben
dra vienybė, bendras susitarimas prieš 
bendrąjį priešą. Nes tik einant visom iš
vien, plėšikiškojo nazizmo užmačios gali 
būti ^suvaldytos.

Toliau “L. Žinios” ten pat šitaip da
lykus dėsto:

“Tiesa, šioje Europos srityje nesenai 
jau sąlygos pakito. Nesenai įvyko svar
bus Lenkijos—Sovietų Sąjungos santi- 
kių pakitimas, o, tie santikiai šioj sri- 
tyj yra pagrindinės reikšmės. Tenka 
tiktai pasigailėti, kad' tie santikiai nesi
vysto taip greitai, kaip vystosi Europos 
įvykiai, kaip jie savo tempu nesusilygi
na su Europos įvykių tempu, nors reik
tų, kad jie būtų dar spartesni, jeigu no
rima susilaukti visai praktiškos reikš
mės.

“Atrodo, kad naujai susidarą Europos 
santikiai verste verčia Europos rytus su- 
sikonsoliduoti, susitelkti ir bendromis 
jėgomis atlaikyti pavojus, kurie gręsia 
taikai ir pastovumui.

“Galima pasakyti, kad čia būtų visiš
kai artiregiška politika, kuri norėtų se- 
paratizuotis, manydama, kad bet kuri 
separacija, kartais įvilkta į visai moder
nišką ir gražų neutralumo rūbą, galėtų 
išgelbėti nuo šiokio ar tokio pavojaus. 
Ne, jeigu jau gali būti pajudinta esa
moji būsena šioj Europos srity bet kur, 
tai ji neaplenks nė vienos Europos rytų 
valstybės, nė vienos tautos.

“Ta, naujoji, Lenkijos su Sovietų Są
junga pradėtoji Europos rytų būsena, 
rimtai kalbant, galėjų šioj srity suvai
dinti ne tai, kad didelį, bet milžinišką 
vaidmenį; galėtų Europos likimą net nu
lemti kitaip, negu planuoja dabar pra
dėjusios dominuoti jėgos, tačiau čia rei
kalingas didelis veiklumas, kurio, deja, 
nėra. Nėra n\i veiklumo, nei net tinka
mos iniciatyvos.

“Kodėl taip yra, priežasčių nemaža. 
Bet viena, regis, turėtų būti aišku, kad 
iniciatyva turėtų būti daugiausiai suin
teresuotųjų, kurių šiuo atveju yra ne 
viena.

“Nauja Europos rytų padėtis, jeigu 
visiškai rimtai ją vertinti ir jeigu gali
ma būtų veikti, galėtų suvaidinti didelį 
taikos ir pastovumo vaidmenį; kuris vie
nas tegalėtų rimtai atlaiKyti status 
quo. Bet... niekas neveikia.

“Tokiu būdu, likimas veda net, kur 
mažiausis pasipriešinimas, o tai diena 
po dienos artina pavojus, kurie gali 
trenkti “kaip perkūnas iš giedro dan
gaus.” Tuo tarpu mes gyvename ir lau
kiame rytojaus, tartum jis mums vai
dintus! giedras ir saulėtas...”

Trumpai suėmus, liaudininkų dien
raštis žymi, jog Lietuva neprivalo vilk
tis “neutralumo rūbu” ir atsiskirti nuo 
tos jėgos, kad galėtų išsigelbėti nuo Hit
lerio puolimo pavojaus. Ne! Dienraštis 
mato vienintelę Lietuvai išeitį,—dėtis į 
Rytų bloką, į bloką tų visų tautų ir vals
tybių, kurioms hitlerizmas grūmoja mir
tinu pavojum. j

Deja, tautininkų spauda gieda kitaip. 
Ji kalba apie Lietuvos neutralumą. Jai 
pritaria Amerikos kunigų spauda. Jai 
pritaria ir “Naujienos.” Jai pritaria ir 
trockistai. “Naujienos” “neutralumą”- 
Lietuvai siūlo vyriausiai tais sumeti
mais, kad jos labai neapkenčia Sovietų 
Sąjungos.

Mums smagu, kad liaudininkų dien
raštis įmato dalykus taip, kaip mes juos 
įmatome ir tai viešai pareiškia. Mes 
manome, kad kiekvienas, kuriam rūpi 
Lietuvos nepriklausomybės išlaikymas, 
turėtų panašiai juos įmatyti.

Harvardo Profesorius Nedrįso...
Pereitą pirmadienį Bostone sakė kal

bą Harvardo universiteto profesorius 
Granville Hicks, kuris, kaip žinia, yra 
žymus komunistas. Jis užgyrė prez. Roo- 
sevelto programą WPA darbams—pro
gramą, kurią prez. siūlo tam, idant ap
gynus nuo bado žmones.

Vieną įdomų dalyką profesorius pa
sakė. Girdi, kai jis nesenai sakęs pra
kalbą Harvardo Kliube, tai nedrįsęs už- 
girti prezidento Roosevelto, kadangi jis 
pats būtų buvęs apšauktas raudonuoju!

/ '

Remkime Lietuvos
Politinius Kalinius

Jau gana ilgokas laikas 
praėjo, kai mūsų Lietuvos 
Draugų Komitetas yra pra
šęs aukų dėl Lietuvos po
litkalinių. Veik per ištisus 
1937 metus mes negalėjom 
Lietuvon pinigų pasiųsti, 
nes mūsų persiuntimo ke
liai buvo nutrūkę. Keliai, 
kuriais mes pirmiaus Lie
tuvon pinigus siųsdavome, 
pasidarė negalimi. Tik pra
džioj 1938 metų mes gavo
me iš Lietuvos nurodymus,

Kalinių šeimynos, nors ir 
randasi už kalėjimo sienų, 
bet netekusios savo duon- 
pelnių , randasi dideliame 
skurde. Parama kalinių šei
mynom taip pat yra labai 
reikalinga. Mes, suteikdami

paramą politkaliniams, ne
turime pamiršti ir jų šei- 
nų.

Taigi, be atidėliojimo, ku
rie tik galite, nors ir po 
mažai paaukokite.

J. Weiss.
P. S. Siųsdami pinigus, 

išpirkite “money order” ižd. 
S. Sasnos vardu ir pasiųs
kite sekr. šiuo antrašu:

J. Weiss,
857—55th St., 

Brooklyn, N. Y.

Trockistai --- Bendro Darbo 
Ardytojai

'Štai Kaip Naziai Panai
kino” Nedarbą . ..

Berlin. — Nazių valdžia 
gyrėsi, kad ji “panaikinus” 
nedarbą ir kad net “trūk
stą” darbininkų Vokietijoj.

Bet dabar Hitlerio valdi
ninkai paskelbė oficialiai, 
kad “iki šių metu sausio 1 
d. skaičius registruotų be
darbių pakilo iki 1,824,000.” 
—O 1 kiek dar neregistruo
tų?

Naziai uždraudžia regis
truotis kaip bedarbiam vi
siem žydam ir šimtam tūk
stančių politinių Hitlerio 
priešų.

kaip pinigus persiųsti. Kuo
met veik per ištisus 1937 m. 
Lietuvon pinigų nebuvo ga
lima pasiųsti, tai L. D. K. 
fondas paaugo iki suvirš 
tūkstantįes dol.

1938 metais mes Lietu
von pinigų pasiuntėme: va
sario mėn. 500 dol., birželio 
mėn. 300 dol., lapkričio mė
nesį 200 dol. ir gruodžio 
mėn. 100 j dol. Paskutinį 
siuntinį 100 dol. pasiuntė
me kablegrama, nes gavo
me žinią, kad jiem pinigai 
greitu laiku buvo reikalin
gi.

Dabar L.D.K. iždas apy- 
tuščias, bet reikalas Lietu
vos politinių kalinių šelpi
mo yra didelis. Mes gavome 
keliatą laiškų nuo politinių 
kalinių, jie labai ačiuoja 
Amerikos lietuviam už tei
kimą jiem .tokios gausios 
paramos. Jie prašo, kad 
mes ir ant toliau jų nepa- 
mirštume ir bent retkar
čiais po kiek vėl sušelptu
me. ;

Mes Lietuvos draugų pra
šymą turime išklausyti ir 
nors prisieitų patiems kiek 
nukentėti, atsisakyti nuo 
kai kurių mūsų pačių pra
gyvenimui reikmenų, mes 
turime jiems pagelbėti, 
mes amerikiečiai lietuviai 
esame gana gražiai pasi
darbavę, kas liečia rėmimą 
Lietuvos politkalinių. Tą 
gražų ir naudingą darbą 
mes turime dirbti ir ant 
toliau.

Teisybė, dabartiniu laiku 
ir mums, čionai, nekokie 
pyragai. Toji nelaboji, per 
keliatą metų besitęsianti 
bedarbe, veik visiems daug 
pakenkė., Daugelis iš mūsų 
pačių turime skurdžiai gy
venti ir apie šelpimą bent 
ko negali būti nei kalbos. 
Bet yra dar daug iš mū
sų tokių, kuriuos bedarbė 
nėra tiek daug palietus; 
yra ir tokių, kurie dar ir 
visai gražų gyvenimą sau 
padaro.

Taigi visi, kurie tik išga
lime, turime bent kartą į 
metus Lietuvos draugam 
paaukoti. Mes turime ne
pamiršti tų šimtų draugų, 
kurie kenčia Lietuvos kalė
jimuose ne tik už Lietuvos 
darbo žmonių reikalus, bet 
kartu ir už viso 'pasaulio.

Mes turime žinoti, kad 
jie yra labai sunkioj pa
dėtyje. Kalėjimų kameros 
mažos, o kalinių sugrūsta 
po du ir tris syk tiek, kaip 
nustatyta p a p r a s č iausių 
sveikatai taisyklių. Pasima
tymai su saviškiais ir drau
gais labai suvaržyti; laik
raščiai ir visa kita literatū
ra, išskyrus fašistinę, drau
džiama; pasivaikščiojimo 
laikas labai sutrumpintas, 
labai mažai laiko bent kiek 
tyresnio oro gauti į plau
čius ir, tokiu būdu, daugelį 
kalinių pakerta džiova.

Visiems juk jau žinoma, 
kad trockistai yra pikčiausi 
bendro fronto ardytojai. 
Kur tik jie įlenda, ten jau 
vienybės nebegalima palai
kyti, nes jie visaip ją dras
ko. Galima paimt pavyzdžiu 
Ispaniją, Chiųiją, Fran
ci ją. Tų šalių socialistai ir 
komunistai tik tada galėjo 
sueiti į bendrą liaudies 
frontą kovai prieš fašisti
nius agresorius, kuomet ap
sivalė nuo trockistų. Dabar 
tose šalyse trockistai ištiki
mai darbuojasi fašistų nau
dai, iš lauko pusės bandy
dami suskaldyti darbininkų 
vienybę.

Amerikoj irgi tas pats. 
Komunistų Partija greitai 
apsivalė nuo to brudo, bet 
jisai susimetė į Sociajistų 
Partiją. Dabar ir socialistai 
valosi, bet atrodo, kad jau 
per vėlu — mažai Socialis
tų Partijos narių beliko, o 
tarp tų narių dar vis yra 
trockistinių likučių, kurie 
baigia tą nelaimingą parti
ją ėsti iš vidaus ir lauko.

Lietuviai negali būt išim
tis. Jeigu tarp kitų tautų 
jų yra, tai ir tarp lietuvių 
galima jų rasti. Smagu čia 
atžymėti, kad tarp lietuvių 
visai mažai jų tėra.

Vyriausiu lietuvių troc
kistų vadu yra Juozas Stil- 
sonas-Butkus. Nors jis yra 
likęs generolas be armijos, 
visgi nors saujelei savo se
kėjų gali vadovauti. Nelai
mingi tie žmonės, kurie pa
siduoda tokiai vadovybei.

Sausio 8 d. Amerikos 
Lietuvių Kongreso Brookly- 
no Skyriaus konferencijoj 
J uozas Stilsonas demon
stravo savo trockistinę teo
riją ir praktiką. Iki šiol bu
vęs nuošaliai Kongreso, per 
ilgą laiką jį (Kongresą) 
visaip šmeižęs, iš lauko pu
sės kelis sykius bandęs jį 
ardyti, bet atsimušęs savo 
trockistinę kaktą į vieningą 
Kongreso sieną, pagalios ir 
jis pasidarė Kongreso “pri
tarėju” ir pirmą sykį įžen
gė į Kongreso konferenciją.

Ateidamas konferencijon 
Juozas Stilsonas atsinešė ir 
“bombą,” kurios pagelba 
manė Brooklyno Kongresą 
susprogdinti. Iš anksto išsi
kepęs trockistinius tezius 
(kuriuos jis pavadino rezo
liucija), uždėjęs savo LDD 
pečėtį, Stilsonas atvilko 
juos rezoliucijų komisijon 
ir piršo juos priimti. Pasi
rodė, kad tokių tezių niekas 
nenori; tai jis biskį taisė, 
trumpino, bandė “sušvel
ninti,” bet vistiek trockiz- 
mo dantis juose paliko. 
Keturi rezoliucijų komi
sijos nariai pareiškė; 
kad tokie teziai nepageidau
jami, nes jie gali sukelti 
konferencijoj suirutę. Jie 
pasisakė už tokią rezoliuci
ją, kuri galėtų būt priimta 
visų delegatų. Bet Stilsonas 
nei iš vietos. Jisai diktavo

rezoliucijų komisijai per ke
turias valandas, bet kadan
gi keturi rezoliucijų komi
sijos nariai atmetė diktavi
mą ir pasiūlė tinkamą vi
siems demokratiniams žmo
nėms rezoliuciją, tai jisai 
pasisakė reikalausiąs, kad 
konferencija priimtų jo 
“rezoliuciją.” Jis visgi ma
nė: jeigu jau didžiuma at
mestų jo tezius, tai bent ge
ra mažuma palaikys ir tada 
bus proga susprogdinti kon
ferenciją ir suardyti Broo
klyno Skyrių.

Konferencijoj bandyta 
visokiais būdais palaikyti 
vienybę su socialistais. Siū
lyta net ištraukti rezoliuci
jas ir tik užginti Scrantono 
Konferencijos tarimus. Bet 
Stilsonas niekaip nedaleido 
ištraukti rezoliucijas; jisai 
griežtai reikalavo balsuoti 
rezoliucijas, o po balsavimo, 
gavęs visai mažą pritarėjų 
grupelę, pakilo ir išmarša- 
vo.

Išmaršavo su juo trockis- 
tas Strazdas su pačia ir sū-l 
numi ir keli socialistai. Gai
la buvo žiūrėt, kuomet kai 
kurie socialistai labai neno
romis apleido konferenciją. 
Gaila, kad jie paklausė Stil- 
sono, kad jie pasidavė troc- 
kisto vodavybei. Kol lietu
viai socialistai buvo liuosii 
nuo trockistų, buvo galima 
geriau su jais susitarti ir 
bendrai veikti, bet kaip tik 
jie priėmė trockistus ant' 
“burdo,” sykiu jie pasida
vė Stilsono vadovybei, tai 
dabar bando ardyti bendrą' 
veikimą.

. Išeidami, iš konferencijos, 
jie betgi neatsiekė, ko norė-

I

GEN. FRANCO LAKŪ
NAI TIKSLIAI ŽUDO UŽ

FRONTĖS ŽMONES

Barcelona. — Fašistų la
kūnai bombardavo ir kul- 
kasvaidžiais apšaudė šešis 
miestelius centralinės Ka- 
talonijos užfrontėje; ap
daužė ir vieną ligoninę.

WARREN K. BILLINGS 
Tomo Mooney draugas,, tebe
sėdįs kalėjime dar, bet už jo 

laisvę Mooney jau pradėjo 
kovą.

jo. Didelė didžiuma delegatų 
pasiliko ir pareiškė varysią 
savo darbą pirmyn. Išrink
ta veikiantis komitetas, ku
ris darbuosis iki kitos kon
ferencijos.

Pereito j konferencijoj
dar sykį, trockistai demon
stravo savo programą: ban
dė suardyti bendrą progre
syvių lietuvių darbą. Vėl jie 
atsimušė kakta į sieną.

J. Gasiūnas.

Klausimai ir Atsakymai
I

kas nuo Amerikų, demokra
tiniai susitvarkiusių, buvo la
bai girtinas žygis.

Bet ilgainiui dalykai pasi
keitė. Jungtinės Valstijos iš
augo į milžinišką, galingą 
kraštą, šios šalies kapitalistai 
pabaigoje pereito šimtmečio ir

K Jausimas:
Ar galėtumėte per “Laisvę” 

paaiškinti apie “Monroe Dok
triną.” Kaip ji atsirado, ką 
reiškia, koks jos tikslas? Iš 
kalno tariu ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Tai buvo 1823s metais, kada 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
Monroe pareiškė, kad ši šalis 
neleis Europos šalims kištis į 
Šiaurinės ir Pietinės Amerikų 
respublikų'reikalus. Tasai pa
reiškimas ir tapo istorijon įdė
tas kaipo “Monroe Doktrina.”

Ta “doktrina” tuo laiku rei
škė Amerikos demokratijų pa- 
sirįžimą nebeleisti įsigalėti 
šiuose dviejuose sausžemiuose 
europinėms despotijoms.

Reikia atminti, kad su 1810 
metais prasidėjo amerikiečių 
sukilimas prieš Europos prie- 
spaudėjus. Nuvertė svetimą 
jungą Haiti, Venezuela, Ar
gentink, Meksika, Čilė, Brazi
lija, Uruguajus, Peru, Colom- 
bija ir kitos šalys. Jas pir
miau vergė ir plėšė Ispanija ir 
Portugalija.

Taigi, Jungtinių Valstijų 
prezidento Monroe perspėji
mas Europos senosioms šalims, 
kad jos turi atimti savo ran-

pradžioje šjo pradėjo uždėti 
savo jungą ant Centralinės ir 
Pietinės Amerikų šalių. Ir tai 
darė po skraiste “Monroe 
Doktrinos.” Vadinasi, “Mon
roe Doktrina” buvo panaudo
tu plėšimo tikslams.

Tačiau dabar vėl situacija 
pasikeitė. Kaip žinoma, dabar 
Hitleris ir Mussolinis jau lai
žosi prie Pietinės Amerikos 
šalių ir stengiasi ten įsivyrau
ti. Tuo tarpu Roosevelto val
džia ištraukė Amerikos gink- 

' luotas spėkas iš tų šalių ir pa
liko joms savistoviai tvarkytis.
Todėl dabar vėl “Monroe 
Doktrina” reiškia apsigynimą 
Amerikų demokratijos prieš 
fašistinius agresorius.

Tokioj dvasioje buvo atlai
kyta ir Pan-American Konfe
rencija mieste Lima, Perų res
publikoje. Visos abiejų Ame- 
rikų šalys apsivienija flrieš 

' europinius fašistinius agreso- 
1 rius.
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Mirė Kunigas Vaclovas Matulaitis, Brolis 
Plačiai Amerikos Lietuviams Žinomo D-ro 
Pr. Matulaičio, Gyvenančio Cleveland, 0.

reikalais. Apie dar- 
apie sunkią padėtį 
jos išeiti, nieko ne- 
laiku buvo krizis ir 

galėjo paaiškint.

i

J. Ramanauskas.

m., “The 
pranešė,

Gruodžio 11, 1938 
Pottsville Journal” 
kad St. Joseph ligoninėj mi
rė lietuvis kunigas, kuris bu
vo pirmiftinis Minersvillės pa
rapijos įsteigėjas. O tas ku
nigas buvo kun. V. Matulai
tis.

Nėra nieko stebėtino, jeigu 
žmogus, ^.pragyvenęs 73 metus 
amžiaus, atsiskiria iš tarpo gy
vųjų. Tai visai natūralu, nes 
nieko nėra amžino. Pragyve
nęs savo periodą turi užleisti 
savo vietą jaunajai kartai. 
Bet svarbu žinoti gyvie
siems, ką velionis paliko tar
pe mūsų, ką nuveikė gyvenda
mas. Ot čia aš ir noriu kelius 
žodžius prasitarti apie \yelionį 
kun. Vaclovą Matulaitį.

Pirmoji Pažintis

Man teko pirmu kartu
sitikti kun. V. Matulaitį She
nandoah, 1894 m., kada aš 
dirbau prie “Garso A. L.” už 
monegerį. Ir, rodos, jis tais

jis gal manė, kad, tapęs ku
nigu, galės būt klebonu Mi- 
nersvillės lietuviams! Miners- 
villiečiai mus draugiškai pri
ėmė ir gerai pavaišino; teko ir 
pergulėti pas'juos ir gerai pa
sikalbėti. Ant rytojaus grįž
tant mums į Shenandoah, teko 
arčiau susipažinti ir apkalbėti 
jauną lietuvių padėtį, lietuvys
tės atbudimą iš letargos mie
go.

Aš pritariau, kad 
valdžios žandarai 
džioja, jieškodami 
raštų, ir kur suradę 
šiuraitę, areštuoja,
kalėjimą, ant galo da ištremia 
ant kelių metų. į gilumą Rusi
jos, atskirdami nuo giminių, 
nuo draugų, ir nuo savo pri
gimtos šalies, kaip didžiausį 
prasikaltėlį. Tai labai sunki 
kova už savo teises!

Jis man atsakė šitaip : “Bro
lau, su valdžios žandarais tik 
pusė bėdos; tų galėtum išsi- 
saugot. Bet mūsų pačių dvasiš
kuos žandarai šimtą kartų

sunku, kai 
visur lan- 
lietuviškų

kokią bro
li ž d aro į

su-

grei- 
parapi- 

puses. 
kunigo 
statyti 
biznie-

metais pribuvo iš Lietuvos į aršesni; jų negali išsisaugoti 
Jungt. Valstijas. O Lietuvoje 
su juo taip atsitiko: Kada pa
siekė žinia iŠ Seinų dvasiškos 
seminarijos, kad klierikas Vac
lovas Matulaitis sugautas kai
po “litvomanas, 
tėj rasta 
knygelė, 
1893 m., 
nave.

Kunigai pasišaukė V. Matu
laitį į pakajus, užsidarė ir da
rė tardymą, koks jis yra pa
vojingas Romos dvasiškijai ir 
caro valdžiai! žiauriai išbarė 
už skleidimą naujos dvasios 
lietuvystės, ir už pasislėpusį 
skaitymą kokios nekalto turi
nio lietuviškos brošiuraitės. 
Mat, tas taip įbaugino suram
bėjusius dvasiškus lenkoma- 
nus ir carbernius, kad jie sau 
įsivaizdavo, jog valdžia, suži
nojus apie tą brošiuraitę, už
darys visai Seinų seminariją!

Todėl Matulaičiui nebeliko 
vietos ten baigti kunigo mok
slą. Dabar likosi vienas pla
nas iš dviejų: eiti į armiją,— 
arba pasitraukti į užsienį ir 
baigti kunigo mokslą. Matu
laitis pasirinko pasitraukti į 
užsienį.

Garsioji Matulaičių Šeima

Matulaičiui šeima apie 1892- 
3 metus buvo plačiai žinoma 
pažangiesiems amerikiečiams.

Imant tradiciniai jaunadva- 
sių-moksleivių ir inteligentų 
.atbudimą lietuvybėj, mes ran- 
dame^/net 3 brolius Matulai
čius, vienu kartu areštuotus. 
Tai Dr. Petras Matulaitis, An
drius Matulaitis (kareivis) ir 
Pranas Matulaitis, Maskvos 
universiteto studentas (dabar
tinis Dr. Pr. Matulaitis, kuris 
gyvena Cleveland, Ohio.) Dr. 
Petras Matulaitis buvo iš
tremtas į Sibirą, ten ir mirė. 
Taigi, Matulaičius mes skai
tome revoliuciniais žmonėmis, 
mylinčiais karštai savo šalį 
Lietuvą, nesigailėjusiais ir sa
ve paaukoti.

Kas Jink V. Matulaičio, tai 
tuo larku pasiekė Ameri
ką žinios iš Lietuvos, už ką jis 
turėjo pasitraukti į užsienį. 
Pažangesniems lietuviams bu
vo jaukios tokios žinios. Jie 
manė, kad V. Matulaitis, pri
buvęs pas amerikiečius, užbai
gęs mokslą, prisidės prie galu
tino apvalymo lietuviškų kle
bonijų nuo lenkomanijos, ir 
lietuvius pakels šiek tiek kul
tūriniai.

jie visur išlandžioja,. visur iš- 
šnipinėja,. kokį tik turi padė- 
jimėlį. Šitokis šnipinėjimas 
daug bjauresnis už valdžios 
žandarų.”

šitokis kun. Matulaičio pa
reiškimas, padarytas tebesant 
klieriku buvo teisingiausias vi-

jo skrynu- 
kokia ten lietuviška 
tai rugpjūčio 25 d., 
buvo atlaidai Liudvi- s.am jo gyvenime apie kuni

gus. Bet buvo ir paskutinis 
jo toks pareiškimas.

Po šiam mūsų pasikalbėji
mui Matulaitis greitai įstojo į 
seminariją. Neilgai jis ten bu
vo, nes jam, rodos, tik vienų 
metų trūko .užbaigimui. Ant. 
šyenčių parvažiavęs, ar per 
vakacijų atostogas suėjus savo 
draugams, jis jau nekartojo 
kalbas apie dvasiškus žanda
rus. Nė apie darbininkų skur
dą, bekalbėjo. Viskas persikė
lė į Romos vagą, kuria turi 
eiti, padėjęs į šalį tautiškumą 
ir darbininkiškumą.

Kun. Matulaitis Minersvillej

Kaip tik įšventino į kunigus 
1896 m., kun. Matulaitis pra
dėjo tverti parapiją, kurios 
pradžioj man teko būti sekre
torium. Vidutiniai sutikom su 
kunigu kaipo jaunu žmogum. 
Buvo tikėtasi, kad jis bus geru 
lietuviu.

Iš pradžios Matulaitis pri
silaikė Shenandoah, kaipo pa- 
gelbininkas kun. Abromaičio. 
I Minersville atvažiuodavo tik 
pamaldas atlaikyti paskirtais 
sekmadieniais, arba jei šiaip 
kokis religinis reikalas būna— 
su šliūbais ar laidotuvėmis, už 
kurias specialiai reikėdavo 
mokėti, apart nustatytos mė
nesinės algos.

Vėliau jis visai parsikrausto 
gyventi į Minersville, čia pra
dėjom rūpintis ir savo bažny
čioj statymu. Parkraustėm 
ir “Garso A. L.” spaus
tuvę su redaktorium J. 
Montvidu iš Shenandoah, Pa. 
Spaustuvė ir savaitraštis, man 
ir šiandien nesuprantama, 
kaip buvo palaikoma. Taip iš
rodo, kad laikraštis buvo pa
laikomas kolektyviai kunigų. 
Nes jie pristatydavo raštus, o 
tas
pats buvo zeceris ir korekto
rius. Kunigas buvo tik kaipo 
cenzorius—kas nepatiko, tą 
braukė lauk, arba paliepė iš
mest redaktoriui. Tas vadina
mas redaktorius turėjo labai 
daug darbo, už labai mažą at
lyginimą. Taigi, į šitą viską 
.Žiūrint, išrodė, kad mes žy
miai progresuosim, parapijos 
tvėrime, apšvietos skleidime, 
ir kultūriniai žengsime pir
myn.

Bet ant tos visos vilties už
ėjo epidemija ir visi planai 
suiro. Savaitraštis pasirodė

neatatinkamas rast prieglau
dą pas darbininkus. Jo špal- 
tos buvo užpildytos vien kuni
gų biznio 
bininkus, 
ir kaip iš 
šakė. Tuo 
daug ką
Darbininkai laikraščio palai
kymui nesudėjo pinigų, o ku
nigai aukoti nepratę, tik imti 
aukas jie pratę buvo. Todėl 
spaustuvė su visa manta iške
liavo į Elizabeth, N. J., kur 
vietoj “Garso A. L.’S pradėjo 
leisti “žvaigždę,” po priežiūra 
kun. žindžiaus. Bet vėliau vi
sai perėjo į kun. Miluko ran
kas. '“žvaigždė” ir iki šiai die
nai gyvuoja, bet ji užsidarius 
nuo progresuojančios lietuvių 
liaūdies, ir mažai kam žino
ma, kas joj rašoma.

Permainos Minersvillej

Su išgabenimu “Garso 
tai pasikeitė viskas ir 
joj pasidalino į dvi 
Pažangesni palaikė 
pusę pradėtam darbe 
bažnyčią, o susilenkėję
riai, susipykę su kunigu, užsi
spyrė pirkti seną. Kad iš
spręst, kam turi pripažint tei
sę, vokietys pralotas leido 
rinkti parašus, kurioj pusėj 
bus daugiau. Kunigo priešai 
patraukė į savo pusę visu/s tų Į 
laikų laisvamanius pasirašyti, 
kad sena geriau pirkti, kaip 
nauja pasistatyti (žinoma, lai
svamaniai tai darė su išvedi
mu, kad visai suardyti parapi
jos tvėrimą.). Dabar nežinau, 
kaip čia pasakyti, gerai .ar 
blogai laisvamaniai tada pasi
elgė. Bet buvusieji kunigo ša
lininkai pasuko į kairę, atsi
traukė nuo parapijos ir liko 
laisvamaniai, ėjo progresyve 
linija.

Kun. V. Matulaitis buvo 
prašalintas iš klebono vietos; 
likosi tik “klajūnas,” naudin
gas tik sau ir Romai. Lietu
vyste ir lietuvių darbininkų 
kultūriniu auklėjimu jis nesi
rūpino. Jis nudavė nesikišąs 
į jokią politiką, kaip tik ginąs 
vien religiją. Bet tikrenybėje, 
žinoma, nebuvo toks. Jis ap
lankydavo ir laisvamanius biz
nierius, su jais kalbėdavosi, iš- 
sigerdavo ir ' palaikydavo jų 
pusę prieš savo tamsius para
pijomis. Taip pat galėjai susi
kalbėti su juom asmeniškai. 
Bet tik nebuvo vietos apkalbė
ti visapusiai skriaudžiamus ir 
išnaudojamus darbininkus, 
kad jiems reikia pamokų, kaip 
sueit į’bendrumą ir pasipriešint 
toms skriaudoms, šitokiam su
pratimui jis buvo priešingas, 
velijo matyt darbininkus že
miausiam klasiniam ar tauti
niam išsitobulinime. Asmeniš
kai kalbantis, galėjai kartu 
su juom išsigerti, galėjai savo 
gyvenimo padėtį apkalbėti. 
Jis nestatė visai klausimo, ko
dėl nepriklausai prie parapi
jos. Tas jam nesvarbu buvo. 
Visa svarba buvo tame: jeigu 
jo parapijonams pradėsi aiš
kinti tiek, kiek pats permatai 
tas neteisybes, tai jau liksi jo 
priešu.

(Daugiau bus)

ĮNEŠTA SUREGISTRUOT 
VOKIEČIŲ TURTUS 

AMERIKOJE

vadinamas redaktorius

Jau Amerikoj V. Matulaitis
Pabaigoje rugpjūčio mėne

sio 1894 m., susitarėm mudu 
aplankyti Minersville, Pa. 
turėjau savo draugų, su 
riais norėjau pasimatyti.

Aš 
ku- 

0

Washington. — Įnešta 
kongresui Išleist įstatymą 
suregistruot visas Vokieti
jos piliečių nuosavybes 
Jungtinėse Valstijose. Iš tų 
nuosavybių būtų atlygina
ma amerikiečiam, turin
tiem šėrus1^ Vokietijos pra
monėse. Nes naziai ten nu
suka po $150,000,000 pelnų 
nuo amerikiečių įdėto ka
pitalo.

Paryžius, saus. 17.—Pra
nešama, kad Franci jos val
džia svarsto greitą karinės 
pagelbos siuntimą Ispanijos 
respublikai. \

LAISVE

Cleveland, Ohio
MASINIS MITINGAS

2

LLD 133 Kp.

gerą 
klausi-

ir sene- 
tuojau pašalpą -bedar- 
kuriuos jau dabar išme- 
WPA darbų, šiame mi- 
turėsim progą išgirst

Camden, N. J.

I. Trečias puslapis

. . duos jums daliai rudą saulišką veido įdegimą Sausyje (penkios

5-kių minučių saulėlempos vonios) . . . arba daugiau kaip valandą ramaus mie

go po lengvu automatišku elektriniu blanketu . . ar šaldys 5 kb.

šaldytuvą 6 valandas. . . ar žibins 60 wattu lemputę

tris valandas. Vis todėl, kad elektra dabar kaštuoja taip mažai. Pagal

mūsų žemyn žengiančias kainas (pradedant mažiausiu 90c mokesčiu, kuris pa-

elektros bile menesį, tuodengia 10 kw.—vai.), kuo daugiau jūs sunaudojate

i

taip žemai, kaip 2c už kilovvattą-valandą.

&

Užsistatykitc WJZ, kas Antradienis, 7:30 P. M., "Around New York," jūsiškis popietinis teatrCdis.

THESYST E M COMPANIES O F ■

wi ATI*:

J

SERVICE

mėnesi Užgirti Prietaisų Verteiviai 
. $27.95 (Reguliariai $44.95) ir

(Reguliariai $49.95).

kaina gali nupulti

* Vartojimo kaštai vidutine namine kaina yra paremti bandymais G-E Elektri
nės Saulėlempos, G-E Automatiško Elektrinio Blankcto, standardinių elektrinių 
šaldytuvų ir 60 wattu Mazda lemputės. Šį 
ypač parduoda. Saulėlempą už 

Blanketą už $39.95
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mažiau kaštuoja jos sriovė toliau. Jūsų 5< 4$
__ — 3^

Vldutipė elektros kaina namuose New Yorko Mieste atpigo apie 25% per paskutinius aštuo
nis metus. Vienas po kito nupiginimai sutaupo mūsų elektros ir geso kostumeriams New VoĘkc 
Ir Westchesteryj apie $49,000,000 šiemet palygint su tuom, kiek jie būtų sumokėję 1929 m. 
kainomis už savo dabartinį suvartojimą.

Nedėlioję sausio 22 d., 
vai. po pietų, Public Audito
rium didžiojoj arenoj bus ma
sinis mitingas, kalbės Earl 
Browder, generalis sekreto
rius Komunistų Partijos. Prie 
to, bus tik ką sugrįžę Lincol- 
no Brigados veteranai, kaipo 
garbėj svečiai.

šis mitingas yra labai svar
bus visiems dalyvauti, išgirs-, 
ti tokius žymius kalbėtojus.

Clevelando progresyviai 
žmonės, palaikanti prezidento 
Roosevelto Naująją Dalybą, 
WPA, bedarbiam' darbus, ap- 
draudą bedarbiam 
liam, 
biam, 
ta iš 
tinge
kalbėtojus, kurie išaiškins da
bar esančią padėtį ir gręsian
tį pavojų iš reakcionierių pu-

Įsės prieš bedarbius.
Reakcionieriai politikieriai 

yra užsimoję šimtus tūkstan
čių darbininkų ir profesiona
lų atstatyti nuo WPA darbų.

Nemažai yra ir lietuvių, ku
rie taip pat bus paliesti be- į 
darbės kirvio. Dėl šio mitin
go lietuviai taip pat dirba, ! 
kad jį padaryti pasekmingu. ! 
Lietuviai yra pasiėmę parduo
ti 300 tikietų, kad paskleisti 
kuodaugiausia tarpe mūsų Į 
broliu, kad mūsų žmonių da-

V 7 c C

lyvautų kuodaugiausia šiame 
mitinge.

Jei mes lietuviai parduosi-! 
me 300 tikietų, tai mes ture-’ 
sime savo tokį skaičių prie vie
nos vietos krėslų, kur vien tik 
lietuviai sėdės. Kitų tautų 
draugai taip pat dirba, kad 
išpildyti dar didesnę kvotą.

mitinge ir padėti bedarbiam 
išsikovoti darbą ar pašeipą.

Radio Prakalba
Ketvirtadienį, sausio 19, 

9:30 vai. vakare, W11K kal
bės. draugas Browder, 
nepamirškite, tėmykite 
turėsite progą išgirsti 
prakalbą dabartiniais
mais, kurie mus visus paliečia.

blackas gali kalbėti ir kalba 
gražiai abiemis kalbomis—lie
tuvių ir anglų.

Kviečiame visus Camdeno 
lietuvius šiose prakalbose da
lyvauti ir išgirsti daug naujų 
dalykų apie Ispanijos liaudies 
kovas su fašizmu iš lūpų to, 
kuris ten buvo ir pusantrų me
tų kariavo.

i 'Sausio 30 d., 7:30 vai. va-
I kare, čionai kalbės jaunuolis 
i Vytautas Zablackas, nesenai 
Į sugrįžęs iš Ispanijos kovoto
jas. Masinis susirinkimas 

į įvyks Empire Hali, 1832 Fill- 
I more St.

šias prakalbas rengia Lie- 
Tikietus perkant iš kalno, ! tuvių Literatūros Draugijos 

tik 15 centų, prie durų—25c. 6-tas Apskr. dėl 133 kuopos. 
Todėl mes lietuviai būtinai tu-1 Kadangi norima sutraukti 
retume ne tik tokį mažą skait- daugiau žmonių, tai prakal
bų tikietų parduoti, bet la- bos rengiamos bendrai su ki
bai svarbu dalyvauti šiame J tomis tautomis. Mat, drg. Za-

TIK CENTAS? Štai kaip daug le 
atidirbs už jus elektriniai! 

nes kainos ėjo vis žemyn ir žemyn

DtAKR

A M E RI KINIAI MILTAI 
ISPANIJOS VAIKAM, 

MOTINOM, SENIAM

New York. — Amerikinis 
“bepusiškas” šelpimo komi
tetas pasiuntė jau 7,150

kams, motinoms ir seniams, 
kaip‘sako to komiteto pir
mininkas George MacDo
nald. Tie miltai jiem dali
nami ir respublikoje ir ge
nerolo Franco valdomame 
plote, be skirtumo



Ketvirtas puslapis LAISVI

(Tąsa)
“Saugokitės!” riktelėjo anas. “Jis turi peilį”. Maty

damas, kad tuodu nori jam padėti, jis vėl puolėsi prie 
Jurgio ir vėl partrenkė ant grindų; čia visi trys pra
dėjo daužyti ir spardyti.

Kiek vėliau įbėgo policistas ir karčiamninko darbi
ninkas vėl sušuko: “Apsisaugok, nes jis turi peilį!”

Jurgiui, besiimant, pakilus ant kelių, policistas pri
šoko prie jo ir traukė tiesiog per burną savo buože. 
Nors smūgis apkvaitino Jurgį, bet laukinio žvėries įsėli
ntas užsidegė jame ir jis pašoko ant kojų, gindamasis. 
Tada policistas vėl kirto tiesiog į galvą savo lazda ir šis, 

Žaip kaladė, krito ant grindų.
Policistas pritūpė ant jo, laikydamas stipriai ranko- 

? buožę ir laukdamas ar vėl nebandys pakilti; tuo 
irpu karčiamninko darbininkas išsitaisė ir pradėjo čiu- 

/.pinėti galvą rankomis. “Vai Jėzus!” šaukė jis, “man 
rodėsi, kad šiuomi kartu jis mane užbaigs. Ar jis su
pjaustė mane?”

“Aš niekur nematau, Jack,” atsakė policistas. “Kas 
r jam yra?”

“Pašėlusiai pasigėręs,” atsakė tas. “O geras paukštis 
taipgi, bet jis mane beveik po baru pagrūdęfc/Tu geriau 
pasišauk vežimą, Billy.”

“Ne,” atsakė policistas. “Jis jau neturi daugiau 
pajėgos kovoti, manding — o jam reikės tiktai vieną 
tarpgatvį eiti.” Jis gerai suėmė Jurgį už apikaklės ir 
lupo, besistengdamas pastatyti. “Kelkis, tu!”... paliepė 
aštriai.

x Bet Jurgis nesijudino ir karčiamninko darbininkas 
užėjo už baro ir, pirmiau užkišęs į saugią vietą šimta- 
dolerinę, išėjo ir apipylė Jurgį- vandeniu. Paskui, pra-

“Už primušimą mano boso, jūsų mylista. Aš dirbau 
stokjarduose ir jis...” .

“Suprantu,” atsakė jo mylista. “Manding, to užteks. 
Tamsta turi nustoti gėręs, jeigu negali susivaldyti. De
šimts dienų ir lėšos. Kitą kaltininką.”

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
“CONSOLIDATIONIS”

Tik Stovčk-Nedrebčk, į Tau
tos Vadą su Nepasitikė

jimu Žiūrėk.

Kada Lietuvos vairo vyrai 
■’paprastą suprantamų žodžių 
—dūdavo gulbės balsu: “Su- 
bendrinkim, sutvirtinkim, su- 
riškim tvirtan ryšiu visus lie
tuvių tautos narius,“ tai kitų 
politinių srovių ir įsitikinimų 
vadai šypsėsi, spjaudė, švil
pėjo, galvas kratė, pečiais 
gūščiojo. Nei pirmyn, nei at
gal vežimas tautinės srovės 
nesijudino, tik ratai įklimpo 
iki stabulių ! Sėdintis tautiš
kame vežime vežėjas arba, 
aiškiau, “Tautos Vadas,” pa
krapštė užpakalį galvos ir 
staiga mintis, geniališka min
tis atėjo į galvą, ne į bile ko
kią galvą, į Tautos Vado gal
vą! ir jis į kaimiečius-prasčio- 
kus, į tuos mužikus prabilo 
lotynišku žodžiu “Consolida- 
tionis.“ Mužikų, srovinių mu
žikų vadai išsigando; atsiklau-

rį Tautos Vadas mišiaunoj 
knygoj surado: viena avinyčia 
ir vienas vadas, bet aš lais
vamanis ir netikiu nei magiš
kai Moižės lazdelei, 
tyniškam žodžiui: 
dationis.”

Sakau, laikykitės
leiskite kaimiečio - prasčioko. 
Aš iš savo pusės, nors vienas 
liksiu, visvien su kaipiiečiais- 
prasčiokais sykiu mirti pasi
liksiu.

neigi lo- 
“Consoli-

ir neap-

Sausio 13 d., 1939 m.

FRANCO PRIŽADAS

ir išvilko iš karčiamos. Policijos nuovada buvo netoli už 
kampo ir už keletos minučių Jurgis jau buvo uždarytas.

Jis pusę nakties gulėjo be žado, o paskui, dejuoda
mas iš skausmo, kentė didelį galvos skaudėjimą ir troš
kimą. Tarpais jis garsiai rėkė, šaukdamasis vandens at
sigerti, bet nieks jo negirdėjo. Tuose pačiuose policijos 
namuose buvo ir daugiau su perskeltomis galvomis ir j pė ir vienbalsiai pradėjo kar- 
karštligėje; buvo šimtai jų didžiajame mieste, o de- toti žodį konsolidacija! Kon- 
šimtys tūkstančių tokių pat didžiojoje šalyje ir niekas jų solidacija visos lietuvių tautos 

i narių, ir vežimas, kur buvo 
įklimpęs iki stabulių, išsirėp- 
liojo ant kieto, lygaus kelio. 
Ir dar laisvamaniai sako, kad 
stebuklų nėra. . Stebuklai tik 
buvo Moižės laikais, kada žy
dai klaidžiojo po tyrus nesu
rasdami pažadėtos jiems že
mės. Jie buvo toki vaikiškai 
bejėgiai, kad juos Dievas mai
tinti turėjo “mana,” o kada 
jie ištrokšdavo, tai Moižė ne

Burgos, Ispanija. -— Gen. 
Franco pareiškė, būk “nie
kam neužleisiąs jokių Ispa
nijos žemių,” kai laimėsiąs 
karą prieš respubliką.

(Bet Mussolinio oficie- 
riai jau dabar valdo Ispa
nijos Balearic salas.)

negalėjo girdėti. (
Rytmetį Jurgiui atnešė puodelį vandens ir riekę 

duonos, o paskui, įsodinę į policijos^ežimą, nuvežė į ar- 
timiausįjį policijos teismą. Jis sėdėjo' užtvaroje su dau
geliu kitų, kol jo eilė atėjo.

Tarnaująs karčiamoje, kurs, kaip pasirodė, buvo pa
garsėjęs muštynėse kumščiomis, tapo pašauktas pirmu
tiniu. Jis prisiekė ir išpasakojo savo pasaką. Kalinys at
ėjo į jų karčiamą po vidurnakčio girtas ir jieškodamas 
priekabių, pasišaukė stiklą alaus ir padėjo dolerį. Jam 
tapo paduota devyniasdešimts penki centai ir jis reika
lavo devyniasdešimts devynių dolerių ir pirmiau, negu i paprasta, o magiška lazdele 

į pramušdavo trolą ir vanduo 
pasiliedavo, kur ištroškę bie$- 
ni žmones ne tik troškulį 
užgesindavo, bet ir įšsimau-, 
dydavo . . . Taip ir čia, ste
buklais sucementavo, vie
ną magišką žodį ištaręs 
Tautos Vadas, visi lietuvių 
tautos nariai patapo tautinės 

Ką tamsta turi pasakyti iš savo pusės?” užklausė srovės uolūs pasekėjai. Neti
kit? Na, tai štai: Kur dingo 
Lietuvos socialistų vadai? Ar 
ne prie Tautos Vado pašonės 
stovi ir iš valstybės iždo mai
tinami? Bejėgiai—it tieji žy
deliai Moižės laikais, kur 
Dievas maitino; o Lietuvos 
socialistus Tautos Vadas mai
tina. Kur dingo krikščionys 
demokratai ? Tik pasidairyk 
aplink — maitįnasipš malonės 
Tautos Vado, kai kurie stačiai 
iš Tautos Vacio rankų valgo. 
Tik Tautos Vadas atsargiai 
teikia šmotelius duonos—mat, 
bijosi, kad ranka, kuria 
krikščionis demokratus maiti
na, netaptų aštriais dantimi^ 
įkąsta. Daug pagundų sugun
dė ir atskirus valstiečius liau
dininkus, bet vadai ištikimai 
kaimiečiui-prasčiokui tarnaują 
ir jų neapleidžią sunkiose per
silaužimo valandose; nors tas 
magiškas lotyniškas žodis 
“Consolidationis” priverčia jų 
širdis tankiau plakti, jie lai
kosi su nuskriaustais-vargo 
žmonelėmis, kurie per šimt
mečius išlaikė Lietuvių Tautą! 
Jie aiškiai mato ir skaito žo
džius, užrašytus ant Laisvės 
Varpo, kurį amerikiečiai pa
dovanojo: “O skambink per 
amžius vaikams Lietuvos. Tas 
laisvės nevertas, kas negina 
jos!”

Laikykitės, valstiečiai liau
dininkai, nors aš neturiu 
Moižės magiškos lazdelės, 
magiško lotyniško žodžio,

jis, skundikas, spėjęs ką nors atsakyti, aus paleido į jį 
stiklu, o paskui užpuolė su bonka ir vos nesuardė visą 
vietą.

Paskui prisaikino kalinį; tai buvo apgailėtina žmo
gysta, sumenkusi, plaukai neapkirpti, su viena ranka 
apraišiota sujuodusiu skuduru, viens žandas ir galva 
bjauriai perkirsta ir kraujais apkrekėję, viena akis už
tinusi ir aplink pajuodavusi.

cc

teisėjas.
“Jūsų mylista,” atsiliepė Jurgis. “Aš įėjau į tą vietą 

ir paklausiau žmogaus, ar jis negalėtų išmainyti man 
šimtadolerinę. Jis atsakė, kad galėsiąs, taigi aš išsigė- 
riau. Aš padaviau jam pinigus ir jis nenorėjo man liku
sių išduoti.” ' *

Teisėjas žiūrėjo į jį akis pastatęs, matomai, nesu
manydamas, ką pradėti. “Tamsta davei jam šimtadole
rinę?” jis užklausė.

“Taip, jūsų mylista,” atsiliepė Jurgis.
“Kur ją tamsta gavai?”
“Man žmogus ją davė, jūsų mylista.” t
“Žmogus? Kokis žmogus ir už ką?”
“Jaunas vyras. Aš pasitikau gatvėj, jūsų mylista.

Aš tada elgetavau.”
Visi pradėjo tyliai juoktis; policistas, kuris laikė 

Jurgį, ranka užsiėmė burną besišypsojimą paslėpti, o 
teisėjas šypsojosi visai nei nebandydamas tą paslėpti.

“Tai tikra teisybė, jūsų mylista!”
“Tamsta girtuokliavai pereitą naktį taip pat, 

ir elgetavai, ar ne?” klausė teisėjas.
“Ne, jūsų mylista,” protestavo Jurgis. “Aš...”
“Ar visiškai nieko negėrei?”

* “Well, taip, jūsų mylista, aš gėriau...”
“Ką tamsta gerėi?”
“Aš turėjau bonka kokio tai gėrimo—nežinau;

ten buvo—kas tokis, ką degino...”
Aplinkui visi vėl pradėjo juoktis, bet veikiai 

sistojo, kada teisėjas, susiraukė, apsidairęs.
“Ar-pirmiau buvai tamsta kada nors suareštuotas?” 

jis užklausė iš syk.
Klausimas išstūmė Jurgį iš vėžių. “Aš... aš...” pra

dėjo jis mikčioti.
“Pasakyk man čia visą teisybę!” paliepė tas aštriai.
“Taip jūsų mylista,” atsiliepė Jurgis.
“Kaip dažnai?” , \
“Tik vieną kartą, jūsų mylista.”

kas

ap-

nei 
nei 
ku-

Ketvirtad., Sausio 19, 1939

Keli šimtai tokią pusininką (sharecroppers) šeimą išmesti iš farmą Missouri 
valstijoj, eina is vietos i vietą, jieškoda mi vietos apsistojimui. Ją padėtis baisi.

WORCESTER, MASS
Sausio 9 ir 10 atsibuvo su

sirinkimas, arba prakalbos, 
kaip jas ten nepavadinsime. 
Lankėsi Worcesteryj draugas 
D. šolomskas, iŠ “Laisvės” 
štabo. Jei būtų buvę garsina
ma nors kiek, tai būtų galima 
buvę sutraukti daug žmonių ir 
turėti geras prakalbas tokiu 
svarbiu latlė 
bar pergyvenk’m. 
kia dubti nąpeikimas\ tiem, 
katrie turėjo rūpintis tuo dar-

ąas prakalbas 
kaip mes da-

Čionai rei-

bu, bet gavę laišką su pra
nešimu, laikė pas save, kitiem 
nieko nesakė ir patys nieko 
neveikė, šitaip toliau daryti 
yra negalima.

Aš gerai žinau, kad geri 
draugai ir partijos simpatiza- 
toriai nežinojo to susirinkimo, 
todėl-abu vakaru žmonių bu
vo mažai. Drg. šolomskas sa
vo užduotį atliko gerai. An
trą vakarą tapo suorganizuo
ta savitarpinio lavinimosi mo
kyklėlė, rišti šių dienų klau
simus. Tą senai reikėjo pa
daryti worcesterieciams. Mo-

kyklėlės pamokos ' atsibus 
kiekvieną penktadienį vakare, 
Lietuvių Svetainėj, 29 ' Endi
cott St. Aš tikiu, kad pa
sekmės bus geros.

^Bedarbis.

Fašistai Bombardavo Mais
to Laukiančias Moteris

Barcelona.— Fašistu lėk
tuvai numetė 20 bombų i ši 
miestą ir sužeidė penkias 
moteris eilėje laukiančiųjų 
nusipirkt maisto.

S500G ‘LAISVES’ BAZARAS $5000
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

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

Bazaras bus 1 O 11, 12 ir 13 Vas-Feb
Kiekvieną vakarą šokiai. Penkių kavalkų orkestrą

Penktadienį 
Vasario-Feb. S

šeštadienį <|
Vasario-Feb. Ja K

Sekmadienį
' Vasario-Feb. A dSH

Pirmadienį
Vasario-Feb. A t®

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.

Programoje dalyvauja Bangos Choras iš. Elizabeth, N. J., vadovybėj 
Aldonos Klimaites, ir Brooklyno mišrus oktetas “Ensemble, ’ vad. 
B. Šalinaitės. Išleidimas brangią daiktą, bei proga kiekvienam iš
bandyti savo laime. Šokiai prasidės 6-tą valandą vakaro.

Programoje dalyvaus Merginą Oktetas iš Philadelphia, Pa., vado
vaujant Nellie Statkevičiūtei; Pirmyn CKoras,. vadovaujamas Geo. 

j Kazakevičiaus. Diena, nuo 1 iki 6 vai., vaikam dovanos skiriamu.
Šokiai 6-ta valanda vakare.

I . *■

Įžanga
Tiktai

Įžanga
Tiktai

Įžanga
Tiktai

20c

20c

Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Pro- j
gramoje dalyvauja Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės,, ir A. V*š- į Įžanga 15c 

• niauskas iš Bayonne. Vaikam bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną. Šokiai Tiktai 
I nuo 6-tos valandos vakare. Visuotinas išpardavimas daiktą;

BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.
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 Man attan venue 

yra apie 12 blokų.

Bus Patarnaujama Geriausiais Valgiais ir Gėrimais
* Dienraščio “Laisves” bazaras kiekvienam reiškia: proga išbandyti laimę; pioga pigiai nusipii i 
gerų daiktų; proga gauti dovanų; proga išgirsti gerą programą, pasišokti, pasima y i su aug 
žmonių ir pasivaišinti gerais valgiais ir gėrimais. •



REZOLIUCIJA LIETUVOS I tija negali įsigyt pakankamai
KLAUSIMU

Lietuvos

£3

yra pažymėtos ir Lietu-
materia-

/

Apskri-

bu-

'S. R.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Scranton, Pa
liau-

Amerikos Lie-

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

Telefonas: Humboldt 2-7964a

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

a

S>

S
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nutarta, 
branduo-

Japonų Bombininkai Sunai
kino 6 Chinų Miestelius

Amerikos Lietuvių 
Dėt visas pastan-

Kongresan kuo 
naujų organizaci- 
daug nuveikt gali

išganymas, tai 
Reikia organi- 

Tiktai vieny-

kompanija ir vėl 
darbininkų nuši
lo nuoš. šešiems

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

Office Phone 
EVcrgreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Mūsų inžinieriai' išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 

^Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

PASVEIKINIMAS GUBER
NATORIUI OLSONUI

yra pasirįžę teikti 
Ispanijos liaudžiai 
prieš fašizmą.
visokių kliūčių yra 
dėl kurių nėra ga-

demokratijai.
tokių didelių kliūčių
Ispanijos demokrati-

Jungtinių Valstijų
ant* karo reikmenų

B
I a
I
fi

skelbė 
judėji-

Ame- 
ir jo

REZOLIUCIJA ISPANIJOS 
GELBĖJIMUI NUO 

FAŠIZMO

Kadangi pavojus

REZOLIUCIJA^WPA 
REIKALU

iš šalies iždo 
WPA viešiem 
protestuojame 

numušimą nuo

įvykiai Lietu- 
bruzdėjimas ir 
ir Klaipėdoj, 

ir Lietuvos fa- 
įstaigos

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

Lietuvos 
atsteigimą de-

NEW YORK,1 N. Y.
ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 20 d., 8 vai. vakaro, 26 Ave
nue B. pas drg. P. Mingilą, Apt. 13. 
Visi nariai dalyvaukite, bus naujos 
valdybos rinkimai. Katrie dar neat- 
sičmet knygų, ateikite į susirinkimą; 
gausite knygą. — K. Sungaila.

(15-16)

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

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

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

Sun. all day and night

Vapor Room,
Room, Large

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

karo reikmenų.
Tuo pat laiku Ispanijos fa-

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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 Pašalpinė 
Draugija ruošia šokius kiekvieną

___ M____ un____ mi—m-------nu------- un------- un------- nu-------nu------ uiu------ un-------un-------uu------- un-------un------- 1»-------nu------- nu------- un-------no------- nu------- un------- --

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, šeštadienį, sausio 21 d., 
Lietuvių Piliečių Kliubo Svet., 17 
School St. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Po vakarienės grieš Trijų žvaigž
džių orkestrą, galėsite pašokti. To
dėl kviečiamo visus skaitlingai daly
vauti, paremsite šią Apšvietus 
Draugiją. —• Kom. (14-16)

Ketvirtad., Sausio 19, 1939 LAISVI Penktas puslapis
5R!

ALDLD Antrojo Apskričio Konferencijos 
Vienbalsiai Priimtos Rezoliucijos

Rumford, Me rinkimą. Atsiveskite ir naujų narių 
įrašyti. — Sekr. P. Ž. (15-16)

Sulaukėme sausio 1 dienos 
1939 metų. Oxfordo popieros 
kompanija, kuri buvo numu- 
šus darbininkams algas ant 10 
nuošimčių liepos 1, 1938 m., 
sugrąžino numušimą. Mat, 

a; šistai gauna visko, ko jiems Į taip buvo kontrakte pažymė
ta, kad numušimas tęsis tiktai 
šešius mėnesius.

Bet dabar 
reikalauja iš 
mušti algas 
mėnesiams.

Nežinia, kaip tas baigsis;' 
darbininkai labai sujudo. Mi
tingai eina dienomis ir vaka
rais.

Kompanija visaip darbinin- 
kams grūmoja, būk du šimtu 
darbininkų paleisianti iš dar
bo ir tt. Labai keista, kad 
darbininkai pasigailėjo kom
panijos ir jau sutiko priimti 
numušimą al£ų 5 nuoš. Tai di
delė klaida.

Senas Rumfordietis.

reikalinga vedimui karo prieš 
demokratiją—gauna iš Jungt. 
Valstijų per Vokietiją ir Ita- 
liją, kurios skaitosi “neka
riaujančiomis.”

Todėl ALDLD II Apskričio 
konferencija, laikyta sausio 
15, 1939 metų, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y., atsto
vaujanti 600 narių, reika
laujame, kad Jungtinių Vals
tijų embargo ant karo reik
menų Ispanijai būtų nuimtas.

ši konferencija taipgi pasi
sako už rėmimą Ispanijos res
publikos moraliai ir 
liai.

Lai taipgi burna 
kad šios rezoliucijos
lys būtų pasiųsta prezidentui 
Rooseveltui ir šio Kongresinio 
Distrikto kongresmanams.

BINGHAMTON, N. Y.
Amerikos Lietuvių Kongreso Sky

rius šaukia metinį visų atstovų su
sirinkimą. Įvyks sekmadienį, 22 d. 
sausio, Lietuvių Svet., 315 Clinton 
St. Pradžia 2 vai. po pietų. Visų 
draugijų atstovai dalyvaukite. — 
ALKS Komiteto narys A. Pagiegala.

(15-16)

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 žmonės skait
lingai dalyvaukite minėtame susi
rinkime. Kviečia Komunistų Partija.

(14-15)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, sausio 19 d. įvyks 

Worccsterio suvienytų Draugijų me
tinis susirinkimas. Kiekvieno pavie
nio šėrininko pareiga dalyvauti šia
me susirinkime, išklausyti Direkto
rių ir Valdybos raportus kas liečia 
Namo stovio reikalų. Taipgi prašo
me visų, kurie yra išrinkti draugijos 
atstovauti, įsitėmyti ir dalyvauti su
sirinkime. Pradžia 7:30 v. v., 29 En
dicott St. — Sekr. (14-15)

šeštadienio vakarą. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti, pasišokti prie 
geros lietuviškos orkestrus. — Kom.

(14-15)

PHILADELPHIA, PA.
Lenino Mirties Paminėjimas.

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

(14-16)
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nepriklausomybei vis didėj
Kadangi Lietuvos fašistinė 

valdžia, ginklu pasigrobusi 
valstybės vairą ir sutrempusi 
krašto liaudies demokratines 
teises, visų šalies demokrati
nių sluoksnių skaitoma ne
kompetentinga Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymui; ir 

Kadangi prieš Lietuvos fa-, 
šistinę valdžią krašto demo
kratiniai sluoksniai nusistatė 
vis rįžčiau ir plačiau, ką liudi
ją paskutiniai 
voj — žmonių 
areštai z Kaune 
ką Vokietijos 
šistinės žinių
kaipo voldemarininkų 
mu;—

Todėl ALDLD II 
čio konferencija, įvykusi sau
sio, 15, 1939, “Laisvės” svetai
nėj, Brooklyne, atstovaujanti 
600 narių, kviečia ALDLD 
narius i r visus Amerikos 
lietuvius pasmarkint veiklą 
už atsteigimą Lietuvoj demo
kratijos. O tą geriausiai , ga
lima padaryt sekamai:

Būdavot Amerikos lietuvių 
plačiausią šiam tikslui orga
nizaciją — 
Kongresą, 
gas įtraukt 
daugiausiai 
jų. Tame 
ne vien ALDLD kuopos, bet 
ir kiekvienas pavienis lietuvis 
atskirai, keliant šį klausimą 
organizacijose ir asmeniniuose 
pasikalbėjimuose. Šiuo reika
lu visų ALDLD narių ir kitų 
demokratinės krypties žmonių 
gyvumas padės plačiai nusta
tyt lietuvių nuomonę už 
rikos Lietuvių Kongresą 
veiklą.

Lai gyvuoja 
dies kova už 
mokratijos!

Lai gyvuoja 
tuvių Kongresas!

Lai gyvuoja demokratinė 
nepriklausoma Lietuva!

Mes, Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos II Ap
skričio konferencija, įvykusi 
sausio 15, 1939, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y., atsto
vaujanti 600 narių, karštai re- 

iame prez. Roose velto reika
lavimą skirti 

875,000,000 
darbam, ir 
prieš kongreso 
minėtos sumos $150,000,000 ir 
tuomi prašalinimą iš WPA 
darbų 1,000,000 darbininkų.

Griežtai reikalaujame, kad 
Jungt. Valstijų valdžia aprū
pintų darbu kiekvieną šalies 
gyventoją!

Lai taipgi būna nutarta, 
kad kopijos šios rezoliucijos 
būtų pasiųsta prezidentui 
Rooseveltui ir New Yorko 
valstijos senatoriams.

Jau treti metai, kaip Ispani
joj verda kova tarpe demo
kratijos ir fašizmo. Kol kas 
tai kovai galo nesimato.

Viso pasaulio darbininkai ir 
kiti demokratiniai nusistatę 
sluoksniai 
pagelbą 
jos kovoj

Tačiau 
padaryta,
Įima tinkamai teikti pagelbą 
Ispanijos

Viena 
rėmimui 
jos yra 
embargo
Ispanijos respublikai. Dėl šios 
priežasties Ispanijos demokra-

ALDLD II Apskričio kon
ferencija, įvykusi sausio 15, 
1939 m., 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y., atstovaujanti 
600 narių, sveikiname gerbia
mąjį Californijos gubernato
rių Culbert E. Olsoną už išpil
dymą minių reikalavimo, iš
laisvinant nekaltai laikytą ka
lėjime Tomą Mooney.

Lai būna nutarta šį pasvei
kinimą paskelbt spaudoj ir 
pasiųst gubernatoriui C. E. 
Olsonui.

Rezoliucijų Komisija:
J. Kuod is, 
A. Gilmanas, 
A. Mureika.

Klaidos Pataisymas
Sausio 10 d. “Laisvėje’ 

vo pasakyta, kad turime ligo
nį F. Butkų suspenduotą. Gi 
jo vardas neturėjo būti pami
nėtas. Turėjo būti pasakyta, 
kad mes turime vieną suspen
duotą narį.

JERSEY CITY, N. J.
Vestuvių Bankietas; rengia LDS 

133 kp., šeštadienį, sausio 21 d. Peo
ples Centre Svet., 158-60 Mercer St. 
Bus ženijama buvusi Laisvės 
Draugija su LDS 13Š kuopa. Turė
simo skanių valgių, gėrimų ir vė
liau šokiai iki vėlumai. Vietos ir 
apylinkės lietuviai kviečiami prie 
skaitlingo atsilankymo. įžanga $1.25.
— Rengėjai. (14-16)

Clement Vokietaitis

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

padarau 
paveiks- 
krajarus 
su ame-

Rei-

Įraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
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, Nr Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

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

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

Iš Darbininkų Gyvenimo
WPA darbininkai yra labai 

nusiminę, nes plačiai kalba
ma, kad daug jų bus paleista 
nuo darbo. O blogiausia tas, 
kad daugelis tų darbininkų 
yra tokio amžiaus arba svei
katos, kad anglies kasykloms 
nebetinkami. O čia kitokių in
dustrijų kaip ir nesiranda.

Su mainų darbais irgi blo- 
kurias mainas ati- 
bet jau ne patys) 
ale kontraktoriai. 
nusibodo mainie-

gai. Kai 
darinėja, 
savininkai, 
Vieniems
rius smaugti, tai kiti paima. O 
papuolei pas tuos ponus dirb
ti, tai du syk daugiau turi 
padaryti. Mat, jie prižada 
mokėti nuo dienos, ale turi pa
daryti tiek, kiek jie reikalau
ja. O jau apie apsaugą ir 
kitokius pagerinimus tai nei 
nesvajok.

O vienintelis 
organizacija, 
zuotis į uniją, 
bėję galybė.

Praeityje Scrantono žmo
nės buvo suvilti.' Mat, jie 
daug dolerių sumokėjo į Unit
ed Mine Workers, tačiaus iš 
jos užtarimo negaudavo. Bū
davo, ištikus kokiam nors ki- 
virčiui su darbdaviais, negau
si kam pasiskųsti, imk savo 
įrankius ir eik laukan. To
kių atsiminimų mainieriai 
šiandien turi.

Bet mes) lietuviai darbinin- 
kaį, nežiūrėkime, kastuvo va
kar. Mes turime būti orga
nizuoti. ’ Tiktai tai^ mes ap
ginsime save ir pagerinsime 
savo būvį. Mainierys.

Japonai užėmė kelias po
zicijas arti Kangkiashano. 
•Japonai didžiuojasi, kad jų 
orlaiviai bombomis sunai
kino šešis chinų miestelius 
arti Shensi-Shansi provin
cijų sienos.

EASTON, PA.
Lenino Mirties Paminėjimo Mitingas

Sekmadienį, sausio 22 d., yra ren
giamas labai svarbus mitingas pa
minėjimo didžiojo revoliucijos vado 
Lenino mirties sukaktuvių. Mitingas 
įvyks Vanderveer Svetainėje (žemu
tinėje) 9th ir Washington Sts., 8 v. 
vakare. Bus rodomas vienas iš įdo
miausių judžių gamintų Sovietų Są
jungoje, “Mes Esame iš Kronštad- 
to.” Kas matė ii’ gėrėjosi “Čapajc- 
vu,” dabar turės progą pamatyti 
veik dar puikesnį judį, su gabiais 
aktoriais ir labai dramatiškomis 
scenomis. Paveikslas ilgas, užima 
netoli pusantros valandos laiko. Prie 
to bus gabus kalbėtojas, kuris nu
švies Leninizmo mokslą pritaikant jį 
prie šių dienų. Jis yra d. Jack Bur
son, iš Philadelphijos, Pa. pasižymė
jęs unijų darbuotėj. Mes kviečiame 
Eastono ir apilcipkes lietuvius tin
kamai apvaikščioti taip svarbias su
kaktuves, nes Lenino vardas yra 
brangus širdyje kiekvieno darbinin
ko. Rengia Komunistų Partija. Įžan
ga tiktai 25 centai. — Kviečia visus 
Rengėjai. (15-16)

HARTFORD, CONN.
Didelis balius ir šokiai. Rengia 

ALDLD 68 kp. įvyks sausio 21 d. 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Pradžia 7:30 v. v. Likęs pelnas bus 
paskolinamas Ukėsų Kliubui staty
mui Svetainės. Taipgi brangūs bro
liai ir sesutės yra jūsų priedermė 
dalyvauti šiame parengime ko skait
lingiausiai. Muzikantai bus geriausi. 
Taipgi bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Įžanga tik 25c. — Kviečia Ren
gėjai. (15-16).

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 22 d., 2 vai. po 
pietų, pas d. Gričiunus, 1415 S. 2nd 
St. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turim keletą svarbių tarimų. 
Atsiveskite naujų narių įrašyti į 
kuopą. Dar keli draugai nepasimo- 
kėję duoklių už 1938 m., o dabar 
laikas mokėt už 1939 m. — L. Tu- 
reikis. (15-16)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, sausio 21 d., 7:30 v. v. 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Vi
si nariai ir narės malonėkite būti
nai dalyvauti šiame susirinkime, neš 
bus išduoti raportai iš praeitų metų 
kuopos veiklos ir finansinės atskai
tos. Nariai, kurie dar nepasimoke- 
jote duokles už praeitus metus, pasi- 
stengkite tai padaryti per šį susi

CHARLE
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

k1'ViNCas d. Daunora tW . a p T i e ko r i u s. ——— _

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y, 
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti rugmė, 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 svori ir kainas.

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

Kovotoją
LDS 1-ma Kuopa Rengia 

Smagų Vakarą
Išgirskite Browdefio 

Kalbą per Radio
Mažieji Groserninkai 

Mato Pavojų

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.

(14-16)

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Rytoj, sausio 20-tą, laivu 
Acquitania, sugrįžta ketvirta 
grupė Amerikos veteranų po 
paleidimo Tarptautinės Briga
dos. Grupėj randasi 12-ka 
kovotojų, kai kurie jų sunkiai 
sužeisti. Sugrįžta:

Abraham Copeland, Irving 
Gold ir Louis 
Yorko; David 
arko, Howard 
diana, M art
Mass., Francis Hanson iš 
Minnesota, John Lockett iš 
Ohio, Wm. Miller iš So. Da
kota, James Murphy iš S 
Francisco, Marcus Ransom 
Mississippi, Frank Vasque 
Tampa.

Kranes iš New 
BĮ ei r iš New- 
Faubion iš In-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirmoji kuopa ruo
šia smagų balių šį sekmadienį, 
sausio 22-rą, “Laisvės” salėj. 
Tikimasi, kad visi nariai daly
vaus, nes šis yra kuopos meti
nis balius. Yra nusitarta da
ly vaut visiems, išvystyt savo 
metinę pramogą 
Kviečia ir 
si lankyt i 
minti

nuo 9:30 iki 10:30 
bus įdomi programa 
“Ar Amerikai kenkia 
propaganda?’’ Pro

perduos radio bango-
masinę, 

abelnai publiką at- 
ir sykiu pasilinks- 

Bus šokiai ir vaišių—
ir gėrimų. Įžanga tik

S.25c.

Serganti Draugai
iš

AREŠTAVO KALTINAMUS 
APVOGIME SUBVĖS

A. Balčiūnas, “Varpo” ke
pyklos savininkas, šiomis die- 

j nomis sunkiai serga, visai iš. 
lovos nesikelia, šiuos žodžius 
rašant, gydytojas ligos rūšį

i dar nebuvo nustatęs, tačiau 
j ligonio temperatūra rodo, kad

New Yorko Distrikto proku-.turi būt rūpestingai gydomas, 
roras Dewey pirmadienį, areš- ■ —o—
tuodino du žmones ir, antra- P. Buknys, “Laisvės” gas- 
dienį, aštuonis, kaltinamus. padorius, taipgi atsigulė. Jis, 
esant dalyviais suokalbio sis- beje, darbų spiriamas, iš anos 
temačiai apiplėšinėt miestavą J“ ligos pakilo ne ganėtinai su- 
Independent subvę. Jis sa-' stiprėjęs, tad ir dabar praei- 
ko, kad mažiausia 
agentų esą įvelta į 
kalbį.

Transportacijos 
pirmininkas John H. 
savo pasikalbėjime 
raštininkais pereitą 
nį, pareiškė, kad sieksniniai 
“laikraščių antgalviai apie 
žuvimą $1,250,000 subvės fė- 
rų yra atžagareiviškas įsivaiz
davimas ir neturįs faktine pa
mato.” Jis sako, jog kol kas 
nėra jokio įrodymo apie tokių 
sumų dingimą.

Jis sa-! stiprėjęs, tad
30 stočių i nančios ligos jį kanda.
i tą šuo- —o—

Margareta Cowl, L. Kava- 
Tarybos liauskaitės sesuo, baigia su- 

Delaney, gyt iš po sunkios operacijos, 
su laik- iš ligoninės žadėjo grįžt namo 

antradie-

Moterų Atydai
irKviečiame visas merginas 

moteris atsilankyti j Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubo me
tinį susirinkimą šį ketvirtadie
nį, sausio 19-tą, “Laisvės’’ sa
lėj, 419 Lorimer St., Brookly
ne. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Gavom pakvietimą į “Laisvės” 
bazarą ir kitų įdomių ir svar
bių reikalų turime,, tad visos 
būkime juos aptarti.

Valdyba.

Mrs. S. Elowitz, 1589 Pre- 
zident St., rado savo namų ko
ridoriuje 3 savaičių pamesti- 

. nukę mergaitę. Ji žada ją pa
imti auklėti.

sausio 18-tą. Daktarai sako, 
kad dar turės ilsėtis 
apie mėnesį laiko.

—o—
Albinas Ragauskas dar vis 

randasi Crown Heights ligo
ninėj. Pereitą sekmadienį jį 
aplankė Walter Kubilius. Jis 
tik vienas ten buv^o tą dieną.

Greta Albino guli kitas dar 
sunkiau už jį sužeistas kita
tautis jaunas kovotojas, Gor
don Whitney. Walteris kartu 
aplankė juos abu. Visiems 
lankytojams reikėtų abu turė
ti mintyje. Abiejų tėvai ir 
draugai gyvena kitose valsti
jose, negali aplankyti, tad 
mes, vietiniai draugai, pasirū
pinkime, kad nei vieną lanky
mo valandą n esi liktų neaplan
kyti.

Ligoninė randasi 460 Lef
ferts Ave., Brooklyne. Lan
kymo valandos antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 7 iki 
8 vakaro, sekmadieniais nuo 
2 iki 3 po piet. S.

namie

Lenktyniuoja už Garbės 
Vietą Lenino Mitinge

Pagerbė Benjamin Frankliną, 
Spaustuvininkų Patroną

Iš paskubusiosios Town Hali 
šiandien, sausio 19-tą, ketvir
tadienį, 
vakaro, 
temoje: 
svetima 
gramą
mis po visą šalį, NBC ryšiais. 
New Yorke girdėsis iš WJZ. 
Kalbės keli skirtingų pažiūrų 
žmonės. Yra pakviestas ir 
apsiėmęs kalbėt Earl Brow
der, Amerikos Komunistų Par
tijos generalis sekretorius.

Tarp Lietuvių
Juozui ir Stefanijai Cedro- 

nams jų draugai surengė ves
tuvių sidabrinei sukakčiai pa
minėt bankietą pereitą šešta
dienį, sausio 14-tą, Navickio 
svetainėje, Maspethe. Dalyva
vo apie du šimtai svečių-vieš- 
niu. c-

Beje, pereitą savaitę apsive
dė Albertas Menderis su Do
rothy E. Nauronis. Jų vestu
vių pokilis buvo SLA salėje.

K. Kulbokui, plačiai žino
mam buvusiam Brooklyn© biz
nieriui, iš užtrinos ant kojos 
išsivystė ilga ir sunki liga, ku
rios pabaigos dar nesimato. 
Tūli gydytojai pataria kojos 
pirštus nupjauti. Randasi 
Queens General ligoninėje.

Kas nori pasimokinti anglų 
kalbos ir rašybos, taipgi pri
sirengt pilietybei, tam yra ge
ra proga Liet. Moterų Apšvie
tos Kliubo įsteigtoj mokykloj, 
kuri nei cento nekainuoja. Pa
mokos pirmadienių ir trečia
dienių vakarais, nuo 7 iki 10, 
Room 109, Eastern District 
High School patalpose, Marcy 
Avenue ir Keap St., Brookly
ne.

J. Cinkus, saldainių krau
tuvės savininkas, 495 Grand 
St., įvedė naują sritį savo biz
nyje — atviručių pardavimą. 
Turi gražų pasirinkimą atvi
ručiųv įvairiem sveikinimam.

Sahl Ackerman, Independ
ent Grocery Association sekre- 
torius-vedėjas, pereitą antra
dienį pareiškė spaudos atsto
vams, kad mažieji, nepriklau
somi groserninkai mato pavo-; 
jų savo bizniui dėl nukapoji- 
mo WPA paskyrų, atleidinė
jimo iš WPA darbų.

Minėta organizacija turi 
1.0,000 narių didmiestyje ir 
apylinkėje.
Ackerman sako, kad dauge

lis groserninkų jau ir taip 
vos vertėsi, mažai uždirban
tiems turėjo pratęst kreditus. 
Dabar, nutrūkus galimybei iš- ' 
rinkt senas paskolas ir susto-J 
jus WPA čekiams, dideliam i 
skaičiui nekompaniškų groser-! 
ninku gręsia bankrūtas.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damoj mylimiems pašarvoti dovanai

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių 1 

krautuve su visais įrankiais, 
išbuvęs vienoj vietoj 
Pardavimo priežastį 
vietos.

Asmuo, kuris yra 
amate ir yra bedarbis, gali padaryti 
tinkamą pragyvenimą. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas A. Jen- 
čiauską (barzdaskutykloj, 
krautuvės), 174 Roebling St., 
lyn, N. Y. v

Beje, žmonęs, kurie esate 
laikrodėlius taisymui, 
pasiimti bėgyje 30 dienų.

taisymo 
. Biznis 

per 8 metus, 
sužinosite ant

patyręs tame

šalia
Brook-

palikę 
malonėkite 

(15-171

Parsiduoda Grosernė ir Dclicatcs-' 
sen krautuvė. Pardavimo priežastis, 
savininkas nesveikuoja. Prašome 
kreiptis po antrašu 524 Fourth Ave., 1 
Brooklyn, N. Y. (14-19) I

Parsiduoda kostumeriško kriau- 
čiaus biznis. Yra visa reikalinga prie 
siuvimo ir valymo drabužių mašine
rija. Krautuvė ir du gyvenimui kam-'

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šulinskas SU lais- 
niuotu graborium.

Laidotuvių {staiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

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

rašu yra puiki šermeniųė- 
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 Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St.) 
License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam pri- 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Tel. Stagg 2-2173Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON j
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$1.50
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $ "J .50
Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

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

Viso Didžiojo New Yorko- 
Brooklyno ir apylinkių kom. 
sekcijos dabar lenktyniuoja už 
garbės vietą milžiniškame Leni
no mirties sukakčiai minėt mi
tinge, kuris įvyks jau šį pir
madienį, Madison Sq. Garde- 
ne. Iki šiol tai vietai kvali
fikaciją turėjo tik 4-to A. D. 
organizacija, Queens

Garbės vietą gausėtos sek
cijos, kurios išpildys sayo kvo
tą partijai būdavot fondo va
juje. Jis buvo nustatyta baigt 
su Lenino minėjimu. Taigi, 
baigusios kvotą sekcijos baigs 
rūpesčius ir gaus garbės vie
tą, o nebaigusioms reikės rū
pintis senomis bėdomis ir po 
minėjimo.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
taipgi dar neišpildė savo kvo
tos. Kas išgalite, padėkite, 
kad kuopa nesitiktų užpaka
lyje kitų kuopų. K.

Pereitą antradienį New Yor
ke iškilmingai paminėta gar
saus amerikono Benjamin 
Franklino gimimo 233-čia su
kaktis. Ceremonijose dalyva
vo organizuotų spaudos day- 
bininMj ir darbdavių, taipgi 
valdžios atstovai. Atžymėta, 
kad jis buvo laisvės ir mažu
mų gynėjas.

Vakar dienos “Laisvėj” 
mano buvo pažymėta, kad V. 
Kazlausko su B. Kraujalyte 
vestuvės įvyks sausio 21-mą. 
Turėjo būti: sausio 28-tą. 
Taipgi sužieduotinės tėvo var
das yra ne Mykolas, bet Mo
tiejus (ne mano kaltė, 
kriaušiai Motiejų vadina 
kiu). i Ž.

>
Paukštienos krautuvių dar

bininkų unija skelbia gavus 
sutartis ir užbaigus streiką 29 
įstaigose, o 101-noj dar tęsia
si

kad 
Mai- 
R.

streikas.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

RA RA RA RA RARA RA RA RA RA RARA RA RA M RA M M (A

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn - “Laisves” Name
4

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Policistas McKinley, Queens 
Village, nakčia pabudęs, paju
tęs ką nors prie lango. Išė
jęs neprašytą svečią pagaut, 
paslydo ir, netyčia iššovus re
volveriui, susižeidė.

Mrs. Anna Kusiak,. 517 E. 
11th St., susilaukė, kaip atro
dė, negyvo kūdikio. Bet dirb
tinu kvėpavimu kūdikis at
gaivinta.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. /Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paride

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

pavojų, 
vaikutis 
kuomet 
laukia ?

prieš jūsų

kelias se
tą vaiką, 
negu su-

Saugokite Vaikus.
Kada vaikai žaidžia, retai 

jie atsimena trafiko 
Kuris pilnas gyvumo 
sėdės ant šalygatvio, 
ant gatvės tiek šposų
Jie bile momentą gali išbėgt 
ant gatvės. Pamatei sviedinį, 
gali būt tikras, kad vaikas jį 
vysis — gal tiesiai 
mašiną.

Gal jūs prarasit 
kundas dabodamas 
bet tikrai mažiau,
gaišuos tas, kuris vaiką per
važiuos.

Mainantis šviesom, atsargus 
vairuotojas duoda progą ir 
pėstininkui praeit nesumaišęs 
birbinimu rago. Jis atsineša 
į pėstininkus tokiu pat man
dagumu, kokio jis tikėtųsi iš 
kitų.

Trafiko Stotis “K.”

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugų Longino Linke

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

Pajieškau puseserės Stefanijos Gu- 
dauskaitė, 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)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 

kukne* 
mi. Renda/ $16.00. 
Lawton ySt., tarpe 
Bushwicit Ave. (Arti 
Brooklyn, N. Y.

4 kambariai su 
i ištaisyti ir garu šildo- 

Kreipkitės: 20 
Broadway ir 
Central Avė.) 

(13-15)

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

• - . —   - ........ - - ............~ -
mum

Mateušas Siiponavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAMS {STAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes cleveltcrio stoties Tel. Evergreen 7-8886

1 )idžiausia Drabužiu Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrp ir Jauny Vyry Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .. $12.50
Visi $22.50 vertes 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 y^ba nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

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

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.©
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.

Tel. Evergreen 7-8451

MmAtwR*




