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tasai “kalnų aras.”
Milionai nulenkę galvas 

liūdėjo. Netekome žmogaus, 
kurio geniališka vadovybė 
pralaužė storą kapitalizmo
sieną ir išlaisvino iš prie
spaudos vieną šeštadalį pa
saulio, ir plačiai atidarė du
ris į naują, laisvą ir laimin
gą gyvenimą.
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Džiaugėsi tiktai senojo 
_ pasaulio palaikytojai, viso

kios rūšies ir visokios for
mos išnaudotojai. Jie matė 
Lenino mirtyje pabaigą jo 
idėjų ir pastangų.

“Bolševizmas sugrius! 
Kapitalizmas vėl išplės savo 
sparnus ir ten! Kur dabar 
Sovietų Sąjunga, išnaujo 
pražydės Didžioji Rusija!”

Taip džiaugėsi darbo, 
liaudies priešai.* * *

Bet jiems teko skaudžiai 
nusivilti. Naujo gyvenimo 
saulė nenusileido su mirčia 
didžiojo vado. Leninas pali
ko savo įpėdinius — žmo
nes, kurie jo darbą tęstų, 
partiją, kuri jo idėjas neštų 
į mases.

Partija, Stalinas, šimtai 
tūkstančių bolševikų, Leni
no politiniai paruoštų, pasi
liko dirbti, kurti socializmą.* * *

Ir kas gi šiandien gali sa
kyti, kad kova nelaimėta, 
kad darbas nepadarytas?

Milžiniška Sovietų Sąjun-i 
ga, su savo bujojančia so4 
cialistine santvarka, kaipo 
naujo gyvenimo kelrodys iii 
kaipo pasaulines taikos 
tvirtovė, yra gyvas pavyz
dys leninizmo laimėjimo. \* * *

Tiesa, kad mūsų priešai 
kalnus tebeverčia ant Leni
no -galvos ir jo idėjų. Ir 
vers jie tuos kalnus taip il
gai, kaip ilgai darbo liau
dis, įsisiūbavus, nenušluos 
visko, ką jie gina ir ką jie 
atstovauja, į bedugnes isto
rijos jūras.* * *

Tegul jie šumija, tegul 
jie purvina tai, kas naujo, 
prakilnaus ir skaistaus. Bet 
Lenino idėjos, Lenino pra
dėti, o šių dienų komunistų 
tęsiami didieji darbai pa
naikinti pasaulyje išnaudo
jimą gyvuoja ir gyvuos.

Tose idėjose, tuose dar
buose veriasi visa viltis vi
sos pavergtos žmonijos. Nė
ra kitų idėjų, kurios jas pa
vaduotų, nėra kito judėji
mo, kuris parodytų teisingą 
kelią į laisvės ir ramybės 
gyvenimą visai žmonijai.* * *

Penkioliktu sykiu minė
dami didžiojo žmonijos va
do mirtį, mes, komunistai 
ir visa klasiniai sąmonin
goji darbininkija, pasižada
me dar daugiau darbuotis, 
dar smarkiau kovoti prieš 
fašistinį barbarizmą, už de

mokratiją, progresą ir tai
ką, prieš plėšikiškąjį kapi
talizmą, už socializmą.

Amerikos Komunistų Par
tija auga, auga visas darbi
ninkiškas judėjimas.

Fašizmas čia nepraeis!
Štai mūsų darbo ir kovos 

šūkis. .

ORAS

Šį pirmadienį abelnai 
giedra ir šalčiau.—N. Y. 
Oro Biuras.
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TROCKISTAS AUTO. DARBININKŲ 
UNIJOS PIRMININKAS H. MARTIN
PADARE POGROMĄ PRIEŠ UNIJĄ

Jis Veikia su Fordo šaik'a 
ir Juodaisiais Legionieriais

Detroit, Mich. — Trockis- 
tas Homer Martin, pirmi
ninkas Jungtinės Automo
bilių Darbininkų Unijos, 
pasielgė visai kaip fašis
tas. Jis su šaika 25-kių sa
vo sėbrų mušeikų įsiveržė 
į unijos centrą, išplėšė na
rių sąrašus ir kitus doku
mentus, primušė ten buvusį 
ištikimą unijistą Nicholą 
Dragoną ir “uždarė” cen
tra.

Toje Martino šaikoje bu
vo tokie lovestoniečiai-troc- 
kistai kaip Morris Silver- 
man ir Sig. Dobrzynski 
(Dieso komisijos “liudinin
kas”) ir padaužos iš kom- 
paniškų unijėlių, Fordo 
agentai, fašisto kunigo 
Coughlino pakalikai ir juo
dieji legionieriai.

Taip apiplėšęs unijos cen
trą, H. Martinas neteisėtai 
“suspendavo” 15-ką iš 24 
narių Auto. Darb. Unijos 
pildančiosios tarybos: R. T. 
Frankensteeną, Ed. Hallą 
ir kitus sąžiningus vadus.

Automobilių fabrikantas 
Henry Ford paskutiniu lai
ku labai meilinosi prie H. 
Martino, o Martinas prie 
Fordo, ir sykiu planavo, 
kaip suskaidyt Jungtinę 
Auto. Darbininku Uniją 
(CIO).

Dabar unijos pildančioji 
taryba svarsto žingsnius, 
kaip atgriebt unijos cent-

Visi Vokietijos Jaunuoliai 
Daromi Smogininkais

Berlin. — Hitleris įsakė, 
kad visi jaunuoliai 17 me
tų amžiaus ir daugiau turi 
eit į karinius sportus ir 
mankštas po komanda rud- 
marškinių smogikų. O kada 
jie užbaigs karinę lavybą, 
tai bus laikomi nariais smo
gikų organizacijos.

Be to, visi vyrai tinkami 
fiziškai bus priversti toliau 
kariniai lavintis po smogi-' 
kų komanda, vis tiek ar tie 
vyrai jau būtų atlikę armi
jos tarnybą ar ne.

Srhogikų organizacija tu
ri 800 tūkstančių narių ir 
dabar lavina dar 300 tūks
tančių.

Nuteisė Du Nazius Šnipus 
Panamos Kanalo Srityje

rą, ir ruošiasi šaukt nepa
prastą visos unijos suvažia
vimą.

Unijos pildančioji taryba 
griežtai atmetė ir pasmer
kė H. Martino paskelbtus 
suspendavimus tos tarybos 
narių.

Japonai Gąsdina, kad 
“Išnaikinsią” Nepa
siduodančius Chinus
Tokio. — Japonijos už

sienio reikalų ministeris H. 
Arita pareiškė, kad japo
nai pasiryžę nukariaut ir, 
girdi, “nukariausią” Chini- 
ją; išnaikinsią visus prie
šingus Japonijai chinus ir 
sukarsią “naują tvarką” 
Azijoj. Tada Japonija duo
sianti prekybos teises Ame
rikai ir Anglijai, ale tos 
teisės būsiančios apribotos, 
o ne “atviros durys,” kaip 
pirm šio karo tarp Japoni
jos ir Chinijos.

Kaunas. — Italijos radio 
stotis skleidė Lietuvos ra
dio programą.

Amerikos Ex-Ministeris 
Ragina Praleist Ginklus 
Ispanijos Respublikai

*

W a s h i n gton. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų užsienio 
reikalų ministeris, pulkinin
kas H. L. Stimson atsiuntė 
laišką dabartiniam užsienio 
reikalų ministeriui C. Hull, 
ragindamas šios šalies val
džią nuimt embargo nuo Is
panijos respublikos ir lais
vai praleist jai ginklus ir 
amuniciją.

Pulkininkas Stimson nu
rodo, kad prezidentas Roo- 
seveltas galėtų padaryt to
kį žingsnį neatsiklausda
mas -kongreso, — nors kai 
kurie politikai mano, kad 
reikėtų kongreso tarimo, 
norint nuimt embargo nuo 
Ispanijos.
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Lėti ir Sunkūs Japonų Lai
mėjimai Hankow Srityje
Shanghai.— Japonai pra

neša, kad jie grumiasi pir
myn į šiaurių vakarus nuo 
Hankowo, bet patys prisi
pažįsta, kad tik sunkiai ir 
po mažą biskį pažengia pir
myn tenai.

Kai Chamberlainas apleido Londoną, išvykstant i 
Romą, tai to miesto bedarbiai apdovanojo jį grabu. 
Paveiksle matyt policmanai velka tąją “dovaną.”

Fašistai Užėmę Du Stra
teginius Miestelius

Katalonijoj
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Fašistai 
praneša per.rz Associated 
Press, kad jie atėmę iš re
spublikiečių Igualadą, cen- 
traliniame K a tai o ni jos 
fronte ir Vendrell, pietinia
me jos fronte. Tiedu mies
teliai turį nemažai karinės 
svarbos. Igualada randasi 
už 28 mylių į šiaurių va
karus nuo Barcelonos.

Bet pagal respublikiečių 
pranešimus, tai fašistai dar 
nepaėmė Igualados, o tik 
atakuoja ją. 

i

Fašistai, be kitko, šimtais 
itališkų ir vokiškų tankų 
šturmu o ja respublikiečių 
pozicijas visame Kataloni- 
jos fronte.

Po 100 ir daugiau italų ir 
nazių orlaivių bombarduoja 
respublikos užfrontės mies
tus ir miestelius.

Schachto Pavarymas 
Rodo Augantį Vo

kietijoje Krizj
London. — Finansinė ir 

bendrai ūkiška Vokietijos 
padėtis pablogėjo po to, kai 
naziai prijungė sau Čecho- 
slovakijos Sudetų ruožą. 
P a t a i k au j antis Hitleriui 
“London Times” ir tai pri
pažįsta, kad žymiai auga 
gyventojų bruzdėjimas 
prieš Hitlerio valdžią. Ne
žiūrint, kad “darbai eina,” 
vis tiek darbininkų padėtis 
sunkėja.

Pataisyt ūkišką šalies 
būklę, dr. Hjalmar Schacht, 
buvęs Valstybės Banko pir
mininkas, reikalavo siau
rini ginklavimąsi ir near- 
dyt biznio nuolatiniais gro
bimais žydų nuosavybių. 
Už tai Hitleris ir pavarė 
Schachtą iš Valstybės Ban
ko pirmininkystės, o jo vie
ton paskyrė W. Funką, ūkio 
ministerį ir antrąjį virši
ninką nazių “keturių metų 
plano.”

Kiekvienas “Laisvės” 

skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.
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SENATORIŲ PAGELBINE KOMISIJA 
NUTARĖ KIRST $150,000,0(10 NUO

WPA PAŠALPINIŲ DARBŲ
Bet Protestai Privertė Se
natorius Daryt Nuolaidų 

Bedarbiam
Washington. — Senato 

pagelbinė lėšų komisija, to
kia dauguma kaip 8 prieš 3. 
nusprendė nukirst 150 mi- 
lionų dolerių nuo preziden-

Baudžia Perdėtinius, 
Nevykdančius Darbo

Taisyklių Sovietuose

Cristobal, Canal Zone. — 
Jungtinių Valstijų sritinis 
teismas pasiuntė dviem me
tam į sunkiųjų darbų kalė
jimą du Vokietijos nazių 
šnipus, R. Kuhrigą ir H. H. 
Schackową. Dar du naziai 
laukia teismo už fotogra
favimą Panamos kanalo 
tvirtovių ir už šnipinėjimą 
ten abelnai.

Nazių Prekyba Mainais 
Prieš Ameriką

Washington. — Praneša
ma, jog Vokietijos naziai 
deda visas pastangas " iš- 
stumt Jungtines Valstijas 
iš Pietų Amerikos rinkų; 
to pasiekt jie tikisi mainais 
pigių savo dirbinių ant Pie
tų Amerikos produktų.

Susikirtimai Ispanų Fašistų 
Su Italais

Paryžius. — Keleiviai iš 
Ispanijos pasakoja, kad 
įvyksta vis daugiau susi
dūrimų tarp italų ir ispanų 
fašistų kareivių.

Kada fašistai ėmė mies
tą Tarragoną, pietinėj Ka
talonijoj, pirmieji maršavo 
ispanai fašistai; bet italai 
trokais mėgino užbėgt jiem 
už akių ir gaut garbę kaip 
“pirmaujantieji” Tarrago- 
nos užkariautojai. Tada is
panų fašistų kariuomenė 
sustatė kulkasvaidžius ir 
kitus ginklus ir privertė 
italus, pasitraukt užpakalin.

Liaudiečiai Atgriebė 
Igualadą nuo Fašistų

Hendaye, Franc..- Ispani
jos pasienis. — Žūt-būtinė- 
mis kontr-atakomis liau
diečiai atkariavo nuo fašis
tų Igualadą, kariškai svar
bų miestelį centraliniame 
Katalonijos fronte. \

Washington. — La Guar
dia, New Yorko majoras, 
sako, jog valdiškų pašalpi- 
nių darbų reikės bedar
biams dar per 9 metus.

Su Barcelona dar Nesibaigtų 
_ _ Karas Ispanijoj

Bare elona, Ispanija. — 
Liaudiečiai įsidrūtina visa
me tvirtovių rate mirtinai 
gint Barceloną. Bet jeigu 
fašistai, galų gale, užimtų 
ją, liaudiečiai Katalonijoj 
tęstų kovą į šiaurius nuo 
Bąycelonos. Net jeigu fa
šistai užkariautų visą Ka- 
taloniją, liaudiečiai iš cent- 
ralinės Ispanijos kariautų 
iki galo.

Maskva. — Sovietų teis
mas nuteisė vyriausią če- 
verykų fabriko mechaniką 
Kozlovą šešis mėnesius ka- 
lėt už tai, kad jis nepaleido 
iš darbo vieną girtuoklį ir 
tinginį darbininką. Tas dar
bininkas dvi dienas gir
tuokliavo, o paskui apsime
tė ligoniu ir gavo dviejų 
savaičių pensiją neva už 
“sirgimą.”

Dar trejetas desėtkų per- 
dėtinių įvairių dirbtuvių 
bus teisiami už nevykdymą 
darbo disciplinos, už žiūrė
jimą pro pirštus į girtuok
lius ir tinginius, išliekan
čius iš darbo be priežasties.

Gen. Franco Užėmė dar Du 
Strateginius Miestelius

Pietinėj Katalonijoj
Burgos, Ispanija. — Fa

šistai užėmė du kariniai 
svarbius miestelius, Villa- 
franča del Panades ir Vil
lanueva y Geltru, pietinėje 
Katalonijoje, už 25 mylių 
nuo Barcelonos, laikinosios 
respublikiečių sostinės, kaip 
praneša generolo Franco 
štabas.

23 Mylios į Barcelonąl
Po to fašistai pažengė 

dar dvi mylias už Villa
francos; tai dabar jie esą 
tik už 23 mylių nuo Barce
lonos.

Italai Kulkasvaidžiais Su
šaudė 1,500 Pabėgėlių

Barcelona, Ispanija.—Ka
da fašistai užėmė Santa 
Coloma, Katalonijos fronte, 
jie suvarė į vieną vietą 
1,500 pabėgėlių, kurie buvo 
respublikiečių laikinai pa
talpinti Santa Colomoj; ir 
visus tuos pabėgėlius, sene
lius, moteris ir vaikus, su
šaudė italai juodmarškiniai 
kulkasvaidžiais.

45 Tonai Ispanijos Aukso ir 
Sidabro j Franciją

Perpignan, Franci j a. — 
Septyniais dideliais trokais 
Ispanijos respublika per
siuntė 45 tonus savo aukso 
ir sidabro iš Barcelonos į 
Paryžių. Sako, kad’tai “ap
mokėjimui už pirkinius” iš 
Franci jos.

to Roosevelto reikalauja
mos sumos viešiem WPA 
darbam iki liepos 1 d. Pre
zidentas reikalauja tam 
$875,000,000, o ši senatorių 
komisija siūlo tik $725,000,- 
000. Šitokią nukirstą sumą 
pinigų pašalpiniams dar
bams jau yra nubalsavęs 
kongreso atstovų rūmas.

Dabar tą reikalą svarsto 
pilna senato lėšų komisija, 
ir joje yra daugiau Roose
velto rėmėjų negu pagelbi
nė j e komisijoje.

Jeigu ne protestai milio- 
nų darbo žmonių, tai pagel
binė senato komisija būtų 
nutarus dar mažiau lėšų 
WPA darbam. Dabar gi ji
nai, siūlydama nukirst 150 
milionų dolerių nuo prezi
dento reikalaujamos su
mos, tačiau, daro šitokius 
nusileidimus:

Iš WPA darbų neturi būt 
paleista daugiau kaip 5 pro

centai žmonių, arba 150,000 
pašalpinių darbininkų, iki 
balandžio 1 d.

Jeigu $725,000,000 neuž
tektų pašalpiniams dar
bams iki liepos 1 d. ir būti
nai reikėtų daugiau tam lė
šų, tai prezidentas Roose- 
veltas gali vėl kreiptis į 
kongresą, kad paskirtų 
“extra” pinigų, “faktais pa
rodydamas, kad to reikia.”

Aiva Adams, pirmininkas 
senato pagelbinės komisi
jos, matydamas daugybę 
protestų prieš WPA darbų 
siaurinimą, sako: “Aš nesi
stebėčiau, jeigu senatas už- 
girtų ir visą prezidento 
Roosevelto r e i k a 1 aujamą 
sumą pinigų” WPA dar
bams.

New York. — Penkios di
delės biznierių organizaci
jos, turinčios. tūkstančius 
narių, pasiuntė į Washing- 
toną protestus prieš pasi
nio j imus siekiančius susiau- 
rint WPA viešus darbus.

Paskendo 20 Tonų Lėktuvas
New York. — Nukrito į 

audringą jūrą ir nuskendo 
pusiaukelėje didžiulis lėk
tuvas “Cavalier,” Imperial 
orlaivių kompanijos, be- 
skrisdamas iš New Yorko į 
Bermuda. Tame 20 tonų 
lėktuve buvo 8 keleiviai ir 
5 įgulos nariai.

Dešimtį jų išgelbėjo žiba
linis laivas • “Esso Bay
town,” o trys dar nežinia 
kur dingę. Visi įgulos na
riai buvo Anglijos piliečiai.

Priežastis nelaimės tai 
aptraukimas ledais lėktuvo 
“karburyterių.”

TOULOUSE, Francija.— 
Yra parodymų, kad gene
rolas Franco perleidžia Vo
kietijai kviečius ir miltus, 
dovanai gaunamus iš Ame
rikos, atvežamus moterims, 
vaikams ir seneliams tame 
Ispanijos plote, kurį valdo 
fašistai.
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Jungtinės Valstijos neturėtų jos pusėj 
ruoštis. Kokia Japonija yra “rami,” tą 
žino kiekvienas vaikas ir mato iš jos 
bjaurių karo žygių Mandžurijoj, Chini- 
joj ir provakacijų ant Sovietų rubežiaus.

Leninas Mirė, bet Leninizmas Gyvuoja ir Rodo Žmonijai Kelią: 
Kovą ir Naują Gyvenimą

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Leninas Tautų Liuosuotojas
Minint penkiolika metų nuo Lenino 

mirties reikia pabrėžti, kad Leninas bu
vo vienas iš griežčiausių šalininkų, kad 
kiekviena tauta ir tautelė turi gauti sa
vo tautinę laisvę. Rusijoj buvo daug pa
vergtų tautų ir tautelių. Tūlos iš jų la
bai atsilikę, bet vis vien Leninas moki
no, kad reikia suteikti joms pilną tauti
nę laisvę ir padėti joms kultūriniai vys
tytis. Em. Jaroslavskis šiaip apibudino 
Lenino poziciją tautų klausime, kuri bu
vo priimta Bolševikų Partijos:

“Leninas stovėjo už tai, kad savo pro
gramoj mes aiškiai įrašytume, kaip Ko
munistų Partija yra nusistačiusi tautų 
klausimu. Šiuo klausimu jam prisiėjo pa
siginčyt su daugeliu draugų, kurie dar 
dvejojo; bet galų gale mūsų partija pri
ėmė jo pasiūlymus, kurių branduolys 
yra šitoks:

1. Pačiu kertiniu akmeniu yra dedama 
politika suartinimo įvairių tautų prole
tarų ir pusproletarių bendron revoliuci- 
nėn kovon dėlei dvarininkų ir buržuazi
jos nuvertimo.

2. Idant nugalėt nepasitikėjimą iš pu
sės prispaustųjų tautų darbo minių lin
kui proletariato tų valstybių, kurios sle
gia tas šalis, būtinai reikia panaikint vi
sas ir visokias privilegijas (pirmenybes) 
bet kokios tautinės grupės, būtinai rei
kalinga visiška tautų teisių lygybė, pri
pažinimas kolonijoms ir nepilnateisėms 
tautoms teisės valstybiniai atsiskirt.

3. Tais pat tikslais, kaip vieną iš per
einamųjų formų kelyje linkui pilnos vie
nybės, partija stato federacinį susijun
gimą valstybių, organizuotų sulig Sovie
tų tipo (pavyzdžio).

4. Klausime, kas yra reiškėjas tautos 
valios dėlei atsiskyrimo, Rusų Komunis
tų Partija laikosi istoriniai-klasinės pa
žiūros, skaitydamas! su tuom, kokiame 
istorinio išsivystymo laipsnyje stovi ku
ri tauta: kelyje nuo viduramžio stovio 
linkui buržuazinės demokratijos, linkui 
Sovietinės ar proletarinės demokratijos 
ir tt.” ’

Ir ši programa puikiausiai pravesta 
gyveniman Sovietų Sąjungoj. Ten yra 
iki 200 įvairių tautų ir tautelių. Sovietų 
valdžia dešimtims tautelių sudarė raidy
ną, kurios pirmiau jo neturėjo, pakėlė 
jų gyvenimą medžiaginiai ir kultūriniai.

Sovietų Sąjungą sudaro 11 pilnateisių 
atskirų Sovietinių Socialistinių Respub
likų ir virš 40 autonominių respublikų 
ir sričių.

Bile kuri iš Sovietinių Socialistinių 
Respublikų jeigu tik nenorėtų, tai gali 
išstoti iš Sovietų Sąjungos ir atskirai 
gyvuoti. Ateityj mes duosime daugiau 
raštų įvairiais klausimais, kaip į tai žiū
rėjo viso pasaulio dirbančiųjų vadas 
Vladimiras Iljičas Uljanovas (Leninas).

Leninas mirė, bet leninizmas gyvuos 
amžinai, rodys kelią darbo žmonijai lin
kui pasiliuosavimo ir laimingo, malo
naus, žmoniško gyvenimo!

Japonijos Plėšikai Nusigando
Japonijos plėšikai nusigando, kada su

žinojo, jog Jungtinės Valstijos stato 
tvirtumas Guam saloj, ruošia ten karo 
laivams, submarinams ir lėktuvams ba
zę. Toji sala yra viduje Japonijos val
domų salų. Ji tik 1,500 mylių nuo pačios 
Japonijos.

Japonijos admirolas Shozaburo Kana
zawa s&ko, kad jokiu būdu Japonija ne
gali suprasti, kodėl Jungtinės Valstijos 
taip sparčiai budavoja karo laivyną ir 
jam bazes. Jis, kaip ir paprastai, veid
mainiškai pasakoja, būk Japonija yra 
“rami, taiką mylinti šalis” ir todėl

Bonai ir Jų Savininkai
Prezidentas Rooscvcltas reikalauja iš 

kongresmanų, kad jie praleistų įstaty
mą, idant vertingų bonų savininkai mo
kėtų už bonus taksus. Vertingų bonų 
šalyj yra per $50,000,000,000 (penkias
dešimts bilionų dolerių). 41 nuošimtis jų 
randasi Wall S try to kapitalistų bankuo
se; apie 30 nuoš. stambių inšiūrinų kom
panijų iždinėse ir 27 nuošimčiai tūkstan
čiuose rankų tų asmenų, kurie į metus 
turi nemažiau $100,000 įplaukų. Dabar 
bonų savininkai laiko juos, ant bonų 
auga jiems dideli nuošimčiai, o valsty
bei jie nemoka nei cento.

Roosevelto sumanymas labai geras. 
Jeigu kongresas pravestų tokį įstatymą, 
tai valdžia į metus gautų apie du bilio- 
nus dolerių įplaukų nuo bonų savininkų. 
Bet reakciniai kongresmanai nenori nei 
klausyti apie tokį įstatymą, mat, jie pa
tys turi daug bonų ir nepaiso, kad vals
tybei yra reikalingi pinigai.

Jeigu Roosevelto sumanymas būtų pri
imtas, tai už įplaukas nuo bonų būtų ga
lima daug atlikti didelių viešų darbų ir 
tuo kartu milionams bedarbių ir jų šei
mynų suteikti darbą ir maistą.

Liaudies Balsas Stiprėja
Jungtinių Valstijų darbininkai, moky

tojai, unijos, apšvietos organizacijos ir 
kitos įstaigos sujudo siųsdami protestus 
kongresmanams ir senatoriams prieš nu- 
mušimą $150,000,000 sumos viešų darbų 
reikalams.

Prezidentas Rooseveltas reikalavo, 
kad palaikyti viešus darbus, kad palai
kyti prie viešų darbų milionus bedarbių 
ir suteikti jų šeimoms pragyvenimą, tai 
WPA reikalams turi būti skiriama 
$875,000,000. Kongres. sumažino tą su
mą. Neužilgo tą svarstys senatas. Jei
gu dar daugiau subrus šios šalięs pavie
niai piliečiai ir organizacijos,, palaikyda
mi prezidento pasiūlymą, tai pasiūlymas 
galės būti ir kongrese persvarstytas.

Šmeižtų Kampanija prieš Sovietus
Vėl nauja šmeižtų ir melų kampanija 

prasidėjo prieš Sovietų Sąjungą ir darbo 
žmonių tvarką. Hearsto spauda, ją se
ka lietuvių “Darbininkas,” nenori atsi
likti ir “Naujienos”, šaukia, būk So
vietų Sąjungoj sunkiai gyvenasi darbo 
žmonėms, būk darbininkai skelbia strei
kus ir net “revoliucijas” kelia. Greta to, 
jie visi turavoja, būk Sovietų Sąjunga 
kariniai yra silpna, ji negalėtų atsilai
kyti prieš kapitalistų valstybes.

Visa tai yra jiems reikalinga, kad že
minus Sovietų Sąjungos vardą darbo 
žmonių akyse. Visa tai sena jų giesmė, 
kurią jie traukia jau dvidešimts antras 
metas.

Fašistai ruošiasi prie naujų užpuoli
mų, naujų karo agresijų. 1939 metais 
Vokietijos fašistai ruošiasi pavergti Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Vengriją ir pri
versti Lenkiją šokti pagal jų muziką. 
Jie nori svietui įkalbėti, kad jie galingi, 
kad niekas prieš juos negali atsilaikyti. 
Tuo kartu Japonijos plėšikai tokią pat 
giesmę gieda, nepaisant, kad jie užklim
pę Chinijoj ir negali pergalingai žengti 
pirmyn. Italijos fašistai visomis keturio
mis remia generolą Franco ir karą pro
vokuoja prieš Franci ją.

Fašistinių agresorių tikslas yra įbau
ginti savo aukas ir kitas valstybes, kad 
niekas jiems nesipriešintų. Reikia at
minti, kad nepaisant kaip Vokietijos fa
šistai buvo nusigandę laike užpuolimo 
ant Čechoslovakijos, kaip jie bijojo, kad 
prieš juos neišstotų išvien Čechoslovaki- 
ja, Francija, Sovietų Sąjunga ir Angli
ja, bet tuo pat kartu jie labai garsino 
savo galią. Tik vėliau Goeringas ir kiti 
prisipažino, kad jie žinojo, jog jeigu ka
ras kils, tai Vokietijos fašistai prakiš.

Tat ir dabartinė kampanija, būk So
vietų Sąjungos “Raudonoji Armija silp
na,” “orlaivynas menkas,” “laivynas ma
žas,” “žmonės nepatenkinti,” tai yra nie
kas kitas, kaip kampanija Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos fašistų. Raudonoji 
Armija savo galią parodė japonams prie 
Kasano ežero. Sovietų liaudis yra taip 
vieninga, kaip niekados ji nebuvo pir
miau.

Vladimiras Iljičas 
U 1 j anovas (Leninas) 
gimė balandžio 23 d., 
1870 metais Simbir- 
ske (Uljanovske). Mi
ręs sausio 21 d., 1924 
metais. Jis jau 18 me
tų amžiaus pradėjo 
veikti už darbo žmo
nių reikalus. Mirė iš- 
auklėjęs Bolševikų 
Partiją, įkūręs Komu
nistų Internacionalą, 
atvedęs Rusijos liaudį 
prie laimėjimo.

Jį laidojant Sovietų 
Respublikų Kongresas 
pareiškė:

“Leninas mirė. 
Leninas gyvuoja 
lionuose širdžių,
vuoja didžioje sąjun
goje darbininkų, vals
tiečių, proletariato ir 
prispaustųjų tautų; 
gyvuoja bendroje (ko- 
lektyvėje) išmintyje 
Komunistų Partijos; 
gyvuoja darbininkų 
diktatūroj, kurią jis 
pastatė, diktatūroje 
drūtoje ir grėsmingo
je, ant Europos ir Azi
jos sienų...

Netekdami Lenino, 
mes praradome myli
mąjį kapitoną mūsų laivo. 
Tas nuostolis yra neužpil
domas. Nes visame pasau
lyje niekad dar nebuvo to
kio šviesaus pasišventimo, 
tokio galingo pasiryžimo, 
tokios nepalenkiamos valios, 
kaip kad pas Leniną, kuris 
saugiai išvedė mūsų valdžią

per aršiausius jos pavojus.
Bet jo darbas pastatytas 

ant tikro kelio. Šimtai tūks
tančių Vladimiro 11 j i č o 
(Lenino) draugų drūčiai 
paturi jo galingą vėliavą. 
Milionai dabar negali ki
taip pralaimėti, nebent pa
tys būtų susnūdę. Lenino

darbas jau ir dabar keičia 
visą pasaulį.

Draugai ir broliai, augš- 
čiau iškelkite mūsų raudo
nąją vėliavą. Lai jums bus 
nežinomas joks dvejojimas 
kovoje dėl laisvės. Proleta
riatas niekad negali pralai
mėti. Visų šalių proletarai, 
vienykitės!” -

KAUNAS
Pasirinko Sensacingą 

Keršto Būdą
Anastazija Laskauskienė la

bai pyko ant pažįstamos Scho
lastikos ’Pečiulaitienės už tai, 
kad Pečiūlaitienė paviliojo jos 
vyrą ii- su juo gyvenus. Las
kauskienė nutarė Pečiulaitienei 
atkeršyti, bet taip, kad toji 
“supūtų kalėjime.”

Laskauskienė vieną dieną at
bėgo j kriminalinę policiją, vė
liau Į nuovadą ir verkdama 
skundėsi, kad Pečiulaiticnė su 
St. Rimeika ir K. Griškevičium 
pagrobę jos dukterį Valeriją, 
10 metų amžiaus, ir nužudę.

Policija pradėjo šią “žmog
žudystę” aiškinti ir greit išėjo 
aikštėn, kad Laskauskienė sa
vo dukrelę nuvedė į Julijanavos 
km. pas pažįstamus, vėliau į* 
senamiestį ir ją įmokė sakyt 
policijai, kad ji buvus Pečiulai- 
tienės pagrobta, mušta, o pas
kui išvežta į kaimą. Tačiau 
mergaitė kvočiama pasakė ne 
tajpęSųiip motina ją mokė me
luoti, bet taip, kaip iš tikrųjų 
buvo.

Vėliau kvočiama ir motina 
prisipažino, kad iš keršto mela
gingai skundus.

Laskauskienė už tai buvo pa
traukta teisman ir sausio 2 d. 
Kauno apygardos teismo nu
bausta trimis mėnesiais papras
to kalėjimo.

ROKIŠKIS
Išaiškino žmogžudžius

Jau buvo pranešta apie ūki
ninko Igno Bakano nužudymą. 
Dabar jau galutinai baigta aiš
kinti ši žmogžudystė. Policija
nustatė, kad Bakaną nužudė 
drauge su juo iš Rokiškio va-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Jungtinės Valstijos 

Ginkluojasi
Purto pasaulį fašistų ka

ro agresijos. Spardo fašis
tai silpnas’ ir apsigynimui 
neprisirengusias tautas. 
Dar keli metai atgal drau
gas Stalinas sakčĮ, kad fa
šistai skaitosi tik su galin
gomis šalimis, prisirengu
siomis atremti fašistų už
puolimus. Taip ir yra. Fa
šistai nesiskaito su jokiomis 
sutartimis ir tarptautinė
mis teisėmis. Jie bijosi tik 
spėkos.

Jungtinės Valstijos, prieš 
kurias dūksta fašistai, kaip 
ir kitas demokratines šalis, 
gerai supranta pavojų. Pre
zidentas Rooseveltas reika
lauja iš kongreso, kad ši ša
lis būtų gerai prisirengus 
ant sausžemio, ore ir jūroj 
atremti priešus. Hitlerio, 
Mussolinio ir Japonijos šni
pų veikla dar daugiau sako, 
kad ši šalis gali būti užpul
ta fašistinių agresorių.

Dabar Jungtinės Valsti
jos turi 435 karo laivus, 
kurie bendrai sudaro arti 
2,000,000 tonų įtalpą. Tai 
antras pasaulyj karo laivy
nas savo dydžiu. Pirmą vie
tą užima Anglija. Dabar 
Jungt. ' Valstijos budavoja 
arti 100 naujų karo laivų. 
Vien 1939 metais bus pra
dėta budavoti 4 galingi 
šarvuočiai; 4 kruiseriai; 8 
naikintojai, 6 submarinai; 
3 pagelbiniai karo laivai; 3 
žibalo pristatytojai; 3 pa
siuntimo karo laivai; 2 mi
nų šlavikai ; 1 minų padė- 
jikas; 2 naikintojų vadai ir 
1 orlaivių vežikas — viso 
37 karo laivai. Tas reika
lauja daug pinigų.

Dabar Jungt. Valstijų 
armija turi 2,000 karo lėk
tuvų ir karo laivynas apie 
1,800. Bendrai yra gatavų 
mūšiui nuo 3,500 iki 4,000

lęktuvų. Prezidentas reika
lauja, kad kas metai būtų 
budavojama bent po 3,000 
naujų karo lėktuvų, kad iki 
1940 metų pakėlus armi
jos lėktuvų skaičių iki 6,320 
ir laivyno iki 3,000 lėktuvų. 
Tada bendrai lėktuvų būtų 
9,320, kad sėkmingai gy
mis šią šalį. Pereitais me
tais Jungt. Valstijų aviaci
jos fabrikai davė 1,800 nau
jų karo lėktuvų. Šios šalies 
aviacijos industrija yra ga
linga ir gali išbudavoti rei
kalingą lėktuvų kiekį. Už 
apsiginklavimą kaltė puola 
ant fašistų karo agresorių.

Berlyno-Romos Ašis
Europoje išvien veikia 

Vokietijos ir Italijos fašis
tai ir tą plėšimo bendradar- j 
biavimą vadina Berlyno- 
Romos Ašis. Azijoj prie jų 
dar prisidėjus Japonija ir' 
todėl susidaro Berlyno-Ro- 
mos-Tokio užpuolikų ašis.

Mussolinis pasiutusiai rė
kia reikalaudamas Franci- 
jos kolonijų, Hitleris remia 
jo reikalavimus. Japonijos 
imperialistai puola Chiniją, 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai ją remia. Hitleris puolė 
Austriją, Čekoslovakiją, Jo 
talkininkai jį rėmė ir atei
tyj rems.

Holandija turi milžiniš
kas kolonijas Azijoj. Ji sil
pna jas apginti, tai duoda 
Anglijai koncesijas ir pas
taroji pažadėjus ginti. Bet 
fašistai žino, kad Anglija 
gelbėdama savo kolonijas 
išduos kitas šalis, kaip ji ir 
Francija išdavė Čechoslova- 
kiją. Holandijos sostinėj — 
Hagoje vaikai įšovė į Vo
kietijos atstovo langą oro 
šautuvėliu. Vokietijos fašis
tai pakėlė skandalą. Itali
jos ir Japonijos spauda tuo- 
jaus prisidėjo.

Japoniją, Įdūko
Jungtinės Valstijos pas

kelbė, kad Ramiajame Van-’ 
denyne vysto ant Wake ir 
Guam salų karo laivyno, 
submarinų ir orlaivių ba
zes. Ypatingai Guam sala 
labai strateginė. Ji randasi: 
3,312 mylių nuo Honolulu 
salų, 1,352 mylios nuo Ja
ponijos sostinės Tokio ir 
1,523 mylios nuo Philippi-' 
nų, Jungt. Valstijų valdo-, 
mų salų. Tokis artumas! 
nuo Tokio ir buvimas jos 
centru kitoms Jungt. Vals
tijų karo laivyno ir orlai- 
vyno bazėms pastato Japo
niją į pavojų. Juk į 3 die
nas karo laivai gali pasiekti 
Tokio. Orlaiviai tik į ko
kias septynias valandas nuo 
Guam gali pasiekti Japoni
jos plėšikų sostinę.

Japonijos imperialistai į 
šaukia, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos budavos ten bazes,’ 
tai tas reiškia karą tarpe 
Japonijos ir Jungtinių Val
stijų. Bet veikiausiai Jung. 
Valstijos nesusilaikys nuo 
to žygio, nes norint pastoti; 
Japonijos plėšikams kelią 
linkui Jungt. Valstijų Ra
in i o j o V andeny no pakraš- i 
čių reikia ant tų salų būda
vot! tvirtumas ir karo lai
vyno ir oriai vyno bazes.

žiavę to paties Prūselių kaimo 
gyventojai, ūkininkai: Antanas 
Lapašinskas ir Petras, Pranas 
ir Romualdas Šimėnai. Jie ke
lyje užpuolė Bakaną mušti. Su
laužė du šonkaulius, sudaužė 
galvą, nuo ko šis ir mirė, žmo
gžudžiai suimti ir uždaryti ka
lėjimam Teismo tardytojas tar
dymą baigia. Suimtieji bus tei
siami Panevėžio Apyg. teismo.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

ALYTUS
Padirbta Antspauda Ants

paudavo ir Pardavinėjo 
Mėsą

Alytus. — Gruodžio 22 d. po
licininkas pastebėjo, kad iš kai
mo tūlas pilietis atvežė turgun 
parduoti antspauduotą kiaulie
ną. Paklausus pas mėsos apžiū- 
rėtoją, ar minėtas pil. buvo at
vežęs į skerdyklą tokią mėsą 
antspauduoti, paaiškėjo, kad 
nebuvo. Pilietis prisipažino, 
kad jis turįs pasigaminęs ant
spaudą, kurią nuvykus į namus 
atidavė. Jis vieną kartą skerdy
kloje slapčia antspaudą įspaudė 
į molį, o paskui į molį įpylė 
karšto švino ir pasidarė ant
spaudą.

Antspaudą konfiskavo ir pri
dėjo prie bylos.

Sužeidė Moterį
Kalėdų antrą dieną, Vilniaus 

gtv., Alytaus arešto namų pri
žiūrėtojas važiuodamas su po
ra arklių užvažiavo ant pasipai
niojusios moteriškės, kurią 
smarkiai sužeidė.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar tiesa, kad Sovietų Są
jungoje valdžios krautuvės 
uždarinėjamos ir privatiš- 
kos atidarinėjamos? Jei 
taip, tai juk grįžtama prie 
kapitalizmo ?

W. S.
Atsakymas

privatiškų krautuvių. So
vietų prekyba yra pilnai 
socializuota, tai yra, suvi
suomeninta.

Sovietų valdžios -kontro
liuojama smulkmeninė pre
kyba nepaprastai aukštai 
išaugo. Pavyzdžiui, 1932 
metais jos apyvarta siekė 
47,800,000,000 rublių, giTuose ganduose nėra nei 

krislelio teisybės. Sovietų 1938 metais jau buvo 140,- 
Sąjungoje visai nebeliko 000,000,000 rublių vertes.
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Leninas-Komunistų Partijos 
Organizatorius

perduodamas mums geriausius 
patarimus mūsų mokytojo Mar
kso. Tai Leninas užstoja gink- »
luotą darbininkų sukilimą, kuo
met tas sukilimas ir nuslopin
tas.

E m. Jaroslavskis.

Visa istorija mūsų partijos, 
bolševikų komunistų partijos, 
susirišusi su drg. Lenino var
du, ir todėl dabar teisingai sa
ko, jog mūsų partija — leninie
čių partija, žinoma, ne Leninas 
vienas sutvėrė mūsų partiją. 
Joks žmogus, vis tiek koks di
delis jis būtų, nepajėgtų vienas 
sutvert tokią partiją. Lenino 
nuopelnas,^jo vertybė yra ta
me, kad jis sugebėjo nepapras
tai sunkiose sąlygose nužymėt 
teisingus kelius, vedančius prie 
darbininkų klasės pergalės, ir 
atvest mūsų partiją prie per
galės laimėjimo; kad jis mokė
jo kuo pilniausiai, kuo, aiškiau
siai ir kuo teisingiausiai išreik
šti darbininkų klasės reikalavi
mus, jos interesus. Tai jis dar 
devyniasdešimtaisiais metais 
renka pažangiuosius Peterbur
go darbininkus, drauge su jais 
išclirbinėja kovos planą, pada
ro pradžią Kovos Sąjungai dė
lei Darbininkų Klasės Paliuo- 
savimo; tai jis kovoja su liau
dininkais (narodninkais), trau
kiančiais darbininkų jėgas nuo 
teisingo kelio. Tai jis veda ko
vą su vadinamuoju legaliu 
marksizmu, tai yra su tais ne
tikrais Markso mokiniais, kurie 
bando sudarkyt Markso moks
lą, pritaikyt jį prie buržuazi
nės valstybės reikalų. Tai jis 
kovoja su įvairios rūšies kenk
smingomis sriovėmis mūsų par
tijoj, pradedant ekonomistais ir 
baigiant teroristais; tai jis, dar 
būdamas ištrėmime, 
pradžią tai pirmajai 
(Kibirkšties) grupei, 
kui sutveria visą
(kartą) bolševikų-iskriečių (ki- 
birkštiečių) ; kiekviename mies
te, kiekviename fabrikų-dirbtu- 
vių centre, mažutėmis grupelė
mis gema “Iskros” grupės, iš 
kurių paskui visur išauga mūsų 
partijos komitetai. Tai jis duo
da teisingus nurodymus, kaip 
reikia darbuotis, ka reikia da
ryti, iš pradžios^ knygutėje 
“Rusų Socialdemokratų Užda
viniai, 
“Nuo 
ryt?” 
mūsų 
mūsų 
IŠ

V. LENINAS

stiečių, diktatūrą proletariato 
ir vargingųjų valstiečių; Leni
nas stato ir lukštena klausimus 
dėlei ginkluoto sukilimo. Nieks 
mūsų partijoje taip daug neuž
siėmė tais klausimais, taip jų 
nestudijavo, kaip Leninas, šian
die, peržiūrinėjant tuos užra
šus, užsilikusius nuo to laiko, 
Lenino padarytus ant popieros 
sklypelių, ginkluotos kovos ir 
sukilimų planus, kuriuos jis ap- 
dirbinėjo, matai, kokios didžios 
domės jis kreipė į kiekvieną 
smulkiausią faktą, į kiekvieną 
smulkiausią pasireiškimą gink
luotos darbininkų kovos su ka
pitalistais, su caro valdžia. Le
ninas stato klausimus dėlei to, 
kad mes mokintumės sukilimo 
darymo mokslo, šiuo atžvilgiu

Gyva Taktika
Leninui nėra negyvų kovos 

įstatymų, jam nėra suakmenė
jusių negyvų formų, nuo ku
rių negalima būtų pasitraukt. 
Viskas priklauso nuo laiko ir 
vietos, viskas turi būt apskai
toma atsižvelgiant į proletaria
to reikalus. Kyla milžiniška 
banga darbininkų ir valstiečių 
judėjimo. Darbininkai pereina 
nuo ekonominių streikų prie po
litinių, nuo politinių streikų 
prie visuotinų streikų, nuo vi
suotinų streikų prie ginkluoto 
sukilimo. Ginkluotas darbinin
kų sukilimas susijungia su ka
reivių ir jūrininkų ginkluotu 
sukilimu. Ginkluotas sukilimas 
su visuotinu streiku. Leninas 
išnagrinėja (išstudijuoja) vi
sas kovos formas. Jam tatai nė
ra pripuolami, atskiri reiškiniai 
ir formos. Ne, jam tatai yra ro
dyklė vis augančio, vis giliau 
siekiančio plėtojimosi revoliu
cinės proletariato kovos, augš- 
tyn kylančioji linija proletari
nės revoliucijos.

Sukilimas nuslopintas, judė
jimas išdaužytas. Jis spjaudo
mas, nuo jo atsižegnojama, jį 
laidoja. Prasideda sunkus lai
kas. Partija uždeda pareigą Le
ninui vėl išvažiuoti užsienin. 
Leninas — tai mūsų partijos 
sargas tais laikais; jis renka 
išsimėčiusias jėga», vadovauja 
joms, neduoda užgest revoliuci
nei kovai, gina nuo užpuolimų 
pirmąją darbininkų revoliuciją.

(Bus daugiau)

aš nežiūrėjau 
į komunistus, o tik 
nuoširdžius ALK. vei-

gi iš tikrųjų buvo?

padaro 
“Iskros” 

kuri pas- 
gentkartę

” paskui straipsniuose 
Ko Prąijėt,” “Kas Da- 
Tai jis kovoja antrajame 
partijos suvažiavime, kad 
organizacija nesusidėtų 

besidraikančių inteligentų- 
palydovų, kurie mus apleis pir
mame gi pavojuje, o iš tvirtų, 
ištikimų proletarinei revoliuci
jai revoliucionierių, ištisai atsi
duodančių revoliuciniam dar
bui, drūtai susirišusių su darbi
ninkų mase, organizatorių, pro
pagandistų, agitatorių, kuriem 
partija — viskas.

Leninas niekad nesivaikė to, 
kad su juom asmeniškai būtų 
daugiau šalininkų, bet jis 
suomet mąstė, kokie yra tie 
liniukai; ir jeigu matė, kad 
džiuma yra negabi kovai, 
traukė ryšius su ta didžiuma, 
metė ją, šalin šlavė visus svy
ruojančius, išnaujo rinko 
nes, kuriais galima buvo 
tikėti, kad jie neišduos, 
šiais jis statė partiją. Ir 
jis pamatė (po antrojo 
partijos suvažiavimo), jog da
lis draugų (menševikai) stumia 
darbininkų klasę į susivieniji
mą su buržuazija, kad jie tikre
nybėje nori pajungt darbininkų 
klasę tai buržuazijai, nesupran
ta proletariato rolės ir jo užda
vinių, jis nesidrovėjo nutraukt 
santikius su tais žmonėmis ir 
ėjo pirmyn; susitikdamas mil
žiniškas kliūtis, beveik be ska
tiko pinigų, jis suorganizuoja 
mažiuką laikraštį “Pirmyn.” 
Leninas šaukia atsidavusius re
voliucijos darbui bolševikus pir
myn. Ir Leninas su begailes- 
tingu aiškumu stato 1904-1905 
metais klausimą apie proleta
riato taktiką buržuazinėje revo
liucijoje, nurodinėja proletaria
tui kelius į pergalę — sąryšį 
proletariato ir vargingųjų vai-

vi-
ša-
di-
jis

zmo- 
pasi- 
ir su 
kada 

mūsų

Laisvoji Sakykla
Kaip gi Ten Buvo?

Krukonio Pareiškimas Ą.L. 
Mass. Apskričio Rezoliuci

jų Reikalu

Dal is tų 836 delegatų, kurie tarėsi Washingtone aplankyti kongresmanus, rei
kalaujant nuimti embargo nuo Ispanijos respublikos. Jie susirinkę prie USA 

kongreso pastato.

ningai gimusią rezoliuciją ati
taisyti, bet, gavus progą, iš
perti kailį nesimpatingiems 
sau žmonėms.

Pirmiausia turiu pareikšti, 
kad, kaip Grybas rašo, rezo
liucijų komisija nesusidėjo iš 
visų bolševikų. Aš nesu ko
munistas. Ir iš viso, ALK. 
konferencija nebuvo kokia tai 
(kaip aukščiau sakiau) pri
puolama komunistų ir,socialis
tų koalicija. Ir į dd. Grybą, 
bei K arson ą 
kaipo 
kaip į 
kėjus.

Kaip

Konferencijai susirinkus ir 
likus konferencijos pirminin
ku drg. St. Michelsonui, jis 
paskyrė mandatų ir rezoliuci
jų komisijas. Jo skirtoj ko
misijoj įėjau aš ir nebeatme
nu kitų dviejų. Susirinkimas 

I pasiūlė daugiau kandidatų ir 
išrinkta komisija iš J. Grybo, 
Norwood, Mass.; J. Krukonio, 
iš So. Boston, Mass.; ir J. 
Karsono, iš Lowell, Mass.

Išrinkus komisiją, drg. Mi
chelsonas neoficialiai pasiūlė 
ir rezoliucijų temas (apart 
rez. spaudos klausimu; ji gi
mė laike konferencijos).

Rezoliucijų komisija poros 
sekundų “pasitarime” pasi
skirstė, kuris kokią rezoliuci
ją rašys. Man teko rezoliuci
ja Lietuvos klausimu. Tai vie
nintelė rezoliucija, 
•rėjau reikalo.

Po to, komisijos 
bo paskiriai. Tik 
konferencijai, aš 
paklausiau kitų dviejų narių, 
ar mes skaitysime ir taisysim 
rezoliucijas savo tarpe? Anie 
du man atsakė, kad ką kuris 
turim pagaminę, tai ir paskai
tysim susirinkimui.

Taip ir buvo Drg. J. Kar
sonas skaitė pirmas. Paskui 
d. J. Grybas. Jų abiejų rezo
liucijos kalbėjo beveik apie 
tą patį ir susirinkimas patarė 
sujungti jas abi į krūvą, kas 
gavosi “Rezoliucija prieš fa
šizmą, už demokratiją”. To
liau J. M. Karsonas paskaitė 
“Rezoliuciją į lietuvių organi
zacijas” ir “Rezoliuciją spau
dos klausimu.” Paskiausia aš 
skaičiau mano pagamintą re
zoliuciją Lietuvos klausimu. 
Mano rezoliuciją, kaip ir ki
tas, konferencija priėmė vi
sais balsais, tik padarę pas- 
tabų-patarimų-papildymų. Pa
vyzdžiui : mano rezoliucijoj 
nebuvo pasakyta (ją rašant aš 
dar nežinojau), kiek konferen
cija atstovauja organizacijų ir 
narių bendrai; ir buvo nepa
minėtas Vilniaus klausimas. 
Aš pažadėjau šiuos dalykus 
rezoliucijoj įnešti.

Kaip gimė rezoliucija spau
dos klausimu? Kaip buvo ga
minamos kitos rezoliucijos?

Kaip sakiau, rezoliucijų ko
misija neturėjo atskiro posė
džio ir rezoliucijų kolektyviai 
negamino. Komisijos nariai 
visą laiką aktyviai dalyvavo 
konferencijos kalbose ir rezo
liucijas gaminp pripuolamai, 
kiekvienas paskiriai.

Aišku, taip gaminant, jos 
neišėjo tokios sklandžios, kad 
čia pat galima būtų jas siųsti 
ten, kur norima; Jos reikėjo 
perredaguoti. Taip konferen
cija ir pavedė rez. komisijai. 
Ir “redaktoriumi” tapo drg. 
J. Grybas. Ta “garbė”, ma
niau, teks man ir norėjau net 
pasisiūlyti, bet paklausus Kar
soną, jis atsakė man: “Aš sa
vo rezoliucijas (buvo 3) ati
daviau drg. Grybui sureda
guoti ir paruošti spaudai. Jūs 
pataisykit 
Grybui.”

Sutarta! 
adresą ir 
parvykęs rezoliuciją sureda
guoti ir pasiųsti jam, kad ir 
manoji tilptų kartu su kitom.

Bet po konferencijai parvy
kęs aš gavau extra darbo ir 
rezoliucija tris dienas išgulėjo 
netaisyta. Tuomet aš para-

šiau Grybui porą žodžių, kas 
rezoliucijoj reikia įnešti ir pa
siunčiau jam originalą. ,

ka aš tu-v

nariai dir- 
baigiantis 

priėjau ir

Rumford ir Mexico, Me.J. K.) “Laivės”, “Vilnies”, 
“Naujienų” ir “Keleivio” 'daž
nus susikirtimus, jie (ar jis) 
galėjo paskaityti, kad jie kyla 
tik dėl Sovietų Sąjungos, šito 
vedama, gal ta rezoliucija ir 
išėjo tokia, kokią aš mačiau 
“Vilnyj”. Bet, galėjo būti ir 
kitaip, kas ten jį žino.

Atšaukti rezoliuciją—sakiau 
Grybui ligoninėj—lyg ir nei 
šis, nei tas. Sakau, pažiūrė
sim, ką į tai sakys “Naujie
nos.” Be to, tikėjausi tuojau 
pasimatyti ir pakalbėti su Mi- 
chelsonu. Tuomet dalyką išly
ginsim.

Bet gruodžio 27 d. gaunu 
“Naujienas” iš 24 XII ir skai
tau trijų autorių ilgą straips
nį. Ir šis straipsnis privertė 
mane, nors dar gana silpną 
esantį, parašyti šį pareiškimą. 
Parašiau taip, kaip dalykas 
buvo, be jokių užkulisinių, 
politinių, bei asmeninių sume
timų. Ir nepaisau ar tas kam 
patiks, ar ne.

Vieno ko norėčiau, tai kad 
mes, dėl Šito menkniekio, ma
no manymu, nesigilintum į 
mišką. Nepūstam didelio bur
bulo ir negadintum ALK. ge
ros nuotaikos. Klaidų, nesusi- 
pratiųiėlių įvyksta visur. Bet 
bendro darbo jėgą dabar jau 
pradeda suprasti visi: klerika
lai kalba apįe bendrą frontą; 
nacionalistai, tautininkai, a la 
patrijotai, kalba apie bendrą 
frontą. O mes, pažangieji 
žmonės, demokratai, pirmi 
pradėjom jėgas koncentruoti, 
cementuoti, ženkim ir toliau 
pirmyn!

Jonas Krukonis.
185 Silver St.,

So. Boston, Mass. 
1—17—39.

“Laisvės” Redakcijos Pasta
ba.—Šis J. Krukonio straips
nis .puikiausiai parodo, kiek 
Grigaičiui rūpi tiesa, k\ek jam 
rūpi dalykų nušvietimas. Apie 
paminėtąją rezoliuciją jis 
pats pritauškė špaltų špaltas, 
o rezoliucijų, komisijos nario, 
J. Krukonio, straipsnelio ne
įtalpino !

Viskas rodo, kad “Naujie
nų” redaktoriui rūpi Ameri
kos Lietuvių Kongresą ne tai
syti, o griauti. Na, ir jis tai 
daro.

Sausio 15 d. Lietuvių Duk
terų Draugystė turėjo metinį 
susirinkimą. Susirinkimas bu
vo gana tvarkoje. Pereitų me
tų valdyba išdavė atskaitą vi
sais savo darbais. Viskas gero
je tvarkoje. Už tai mes pali
kome tą pačią valdybą ir 
šiems metams.

Susirinkime kilo klausimas, 
kad reikėtų kas nors daryti, 
kad komunistinėj ir socialisti
nėj spaudoj būtų daugiau so
lidarumo, kad vengtų tuščių 
polemikų, “kritikų” ir net 
vieni kitų užgauliojimų, įžei
dimų, kas pastaruoju laiku 
dažnai pasikartoja: ir kad tas 
trukdo ir ardo ALK. produk- 
tingą veiklą.

Konferencija šiuo klausimu 
į plačias diskusijas nesileido, 
bet, beveik vienbalsiai prita
rė, kad klausimas opus ir tuč 
tuojau taisytinas. Todėl kon- 
'ferencija pasiūlė rez. komisi
jai pagaminti tuo klausimu 
rezoliuciją. J. M. Karsonas 
ant greitųjų tokią rezoliuciją 
pagamino ir konferencijai pa
skaitė. žinoma, redakciniu at
žvilgiu ji buvo netikus ir joje, 
kiek aš atmenu, žodžiai, So
vietų Sąjunga” nebuvo net vi
sai, paminėti.

Ir ši rezoliucija, kaip ir ki
tos, buvo pavesta komisijai iš
lyginti. O rezoliucijų komisi
ja viską atidavė drg. J. Gry
bo žiniai ir čia pat, kaipo to
kia, kolektyve, savo darbą 
baigė.

Skandalas

Skandalą dėl rezoliucijų, 
tikriau sakant, dėl rezoliucijos 
spaudos klausimu, sužinojau 
tik gruodžio 17 d.

Gruodžio 15 d. mane skau
džiai sužeidė automobilis. At
sidūriau ligoninėj. Gruodžio 
17 d. ligoninėj mane atlankė 
J. Grybas. Sako, ar matei re
zoliucijas spaudoje? Sakau, aš 
mačiau dvi “Keleivyj”, bet 
manoji (Lietuvos klausimu), 
sakau, šaker-maker padaryta 
—net nepažinau. “Laisvės” ir 
“Vilnies”—sakau—aš negau
nu, o “Naujienose,” sakau, 
dar nemačiau.

Tuomet Grybas padavė man 
“Vilnį” ir parodė rezoliucijaš. 
Čia pat paaiškino, kad dėl re
zoliucijos spaudos klausimu, 
drg. Michelsonas rašęs jam 
laišką, protestuoja ir prašo tą 
rezoliuciją atšaukti. Bet Gry
bas jam davęs neigiamą atsa
kymą.

Aš perskaičiau rezoliuciją 
porą kartų. Nors neatsimenu 
gerai, kaip Karsono rezoliuci
ja tuo klausimu skambėjo, 
bet kad dabartinėj rezoliuci
joj “daug naujo,” tai metasi į 
akis tuč tuojau.

Rezoliucija, tiesą pasakius, 
neįvardina nei vieno laikraš
čio, bet kam dabar čia ALK. 
į padanges kelti Sovietų Są
jungą?!

J. Grybas (o gal jiedu abu 
su Karbonu—aš to neklau
siau), matyt buvo kitos nuo
monės (ir nepamanykit, kad 
aš teisinu Grybą; ne, ne.. aš 
kalbu nuoširdžiai, ką manau.

šiuo tarpu Rumforde dar
bai eina labai prastai, dirba 
žmoneliai tik po kelias dienas. 
Yra daugybė ir tokių, kurie 
visai nedirba.

Šiaip žmonės nenori nusi
leisti dipresijai, ruošia šokius 
ir kitokius parengimus, nors 
pelno mažai kas pasidaro.

Mes Rumforde turime daug 
gražaus jaunimo, bet jie dau
gumoje neina su darbininkų 
judėjimu. Nors mes juos išau
ki ėjome, tėvų rankomis už
dirbtais centais išleidome į 
mokyklas, bet jiems lietuviški 
ir darbininkiški reikalai ne
rūpi. Kai kurie iš jų mažai 
tesirūpina ir savo tėvais.

Rumfordietė.

Nuo Red. Užtenka, kad su
sirinkimuose padiskusuojate 
apie biznierius, kuriuos remti, 
o kuriuos ne. Atleisite, kad iš 
korespondencijos išėmėme.

Pati A.L.K. konferencija, 
kuri įvyko gruodžio 4, 1938, 
Cambridge, Mass., buvo labai 
graži, produktinga tarimais, 
draugiška, solidari; rodos, čia 
susirinko vienų vienos minties, 
vienų religinių, bei politinių 
įsitikinimų žmonės, čia nesi
jautė, nesimatė nei bolševiko- 
komunisto, nei socialisto, nei 
kitokio. Visi, apie 45 delega
tai, karšti demokratai, pažan
gūs žmonės.

Ta jauki dvasia viešpatavo 
apie 5-kių valandų konferen
cijoj, ta pati nuotaika, gal 
dar net dvigubai geresnė, vie
špatavo vakarienėj—pokilyj e.

Bet visgi, kai kas, sąmonin
gai, ar nesąmoningai, davė 
progą dabar tą turėtą gerą 
nuotaiką drumsti, ir giedrią 
ALK. padangę aptraukti rū
kais, bei audringais debesi
mis.

Galvoj turiu “Rezoliuciją 
spaudos klausimu,” kuri šią 

Rezoliucijoj, 
sąmoningai, ar nesąmoningai, 
pademonstruota savo simpati-^ 
jos, savo “su kūnu, 
atsidavimas Sovietų 
Iš kitos pusės gauta 
kirsti bolševikams 
tams per nugarą ir parodyti 
svietui, kokie tie bolševikai 
padlos, niekšai, klastuotojai 
rezoliucijų ir tt. ir tt.

Mano manymu, iš vienos 
pusės, nereikėjo išgiedoti him
nų Sovietų Sąjungai; iš kitos 
pusės, nereikėtų leistis į labai 
plačias polemikas tuo klausi
mu ir gilinti prarają tarp 
darniai sugyvenamų žmonių.

Bet taip nėr. “Naujienos” 
gruodžio 15 ir 24 dd. visur 
akcentuoja, kad rezoliucijų 
komisijon įėjo “visi trys ko
munistai” ir už tai—“Ta ne
va, ‘rezoliucija’ yra besąžiniš- 
ka komunistų falsifikacija.” 
(Visur “Naujienų” pabrauk
ta).

Visa tai, kas aukščiau pa
sakyta rodo; kad čia nėra nuo
širdaus noro tą, gal nesąmo-

Pirmiausia Priedelis prie
Straipsnį, kuris žemiau 

pa, dar prieš naujus 
pasiunčiau “Naujienoms”. Nei 
vienam kitam laikraščiui jo 
nesiunčiau. Nemačiau reikalo, 
nes nei vienas mūsų laikraštis, 
dėl rezoliucijos spaudos klau
simu tokio lermo nekėlė, kokį 
pakėlė “Naujienos”. Jos išva
dino rezoliucijų komisiją tam- 
sūnais, klastuotojais ir viso
kiais, ir visokiais.

Praėjo netoli trys savaitės, 
o mano straipsnio-pareiškimo 
“Naujienose”, kaip nėra, taip 
nėra. Parašiau laiškutį klaus
damas: ar jie talpins ar ne? 
Atsakymo negavau jokio.

Nustebino mane “Naujie
nos” iš sausio 6, kuomet, ne
matęs savo straipsnio spaudo
je, pamačiau komentarus įiop^u^vi- 
mano straipsnį. Ten pat pa*-i “audrą” sukėlė, 
imta mano str. tik ištraukos, 
kurios mano minties pilnai ne
išreiškia. Todėl matau reika
lo, ir tikiu “Laisvė” duos vie
tos, tam pačiam straipsniui, 
kurį buvau pasiuntęs “Naujie
noms.”

Kodėl “Naujienos” mano 
straipsnio netalpino—man ne-y 
aišku. Matomai, jis joms ne/ 
patiko. Ir komentuodami ma
no straipsnį deda po antgal- 
viu: “Ką žmonės Mano.” Ga
le įdėta ir P. 
kuris bando 
mane, kokiai 
aš priklausau.

Bet einam prie dalyko, štai 
ką “Naujienoms” aš rašiau.

tel- 
metus

Kručo trigrašis, 
“kvalifikuoti” 

politinei grupei

Nieks ir nepamanė, kad 
ALK. Mass, valstijos konfe
rencijos rezoliucijos, ar bent 
viena jų, sukels tokią, “aud-

O bet gi sukėlė, ir todėl 
matau reikalą, kaipo rezoliu
cijų komisijos narys, tarti sa
vo žodį.

su dūšia” 
Sąjungai, 
proga už- 
komunis-

ir perduokit irgi

Aš paėmiau Grybo 
pažadėjau namo

NEPRITEKLIUS ITALI
JOS PREKYBOJ

Roma. — Pernai Italija 
pirko iš užsienių įvairių 
produktų už 2,959,000,000 
lirų daugiau negu galėjo iš
vežt savo produktų į užsie
nius.

Hendaye. — Fašistai tik 
dabar sužinojo apie tūlas 
stiprias liaudiečių tvirtovių 
linijas, apie kurias iki šiol 
nebuvo girdėję.

LEIDIMAS KELEIVINEI ORO 
LINIJAI IŠ AMERIKOS 

l FRANCIJĄ
Washington. — Franci ja 

davė leidimą Aiųerikos or
laivių kompanijoms atida
ryt keleivinę oro liniją į 
Franci ją. Toks keleivių ve
žiojimas oru prasidėsiąs 
1940 metais. Amerika leis 
ir Francijai atidaryt oro li
niją į Jungtines Valstijas.

GIMIMAI IR MIRIMAI 
ITALIJOJ

Roma. — Fašistų vyriau
sybė paduoda, kad pernai 
Italijoj gimę 1,031,193 kū
dikiai, o mirę 606,799 asme
nys; thi gyventojų padau
gėję 424,394.

(Fašistai nuolat agituoja 
už kuo didžiausią veisimą- 
si.)

Oro Bombomis«Fašistai Vis 
žudo Civilius žmones 

Užfrontėje

Barcelona. — Nazių ir 
italų orlaiviai bombardavo 
Manresą, Igualadą, Valen- 
ciją ir kitus užfrontės mies
tus ir kaimus; daugelį civi
lių žmonių užmušė ir sužei
dė.
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minutę tie žmonės buvo nužu
dyti. Jr taip mano reikalavimą 
atsisakė išpildyti. Ir daugiau 
“Vienybės” skaitytoju nebū
siu, o būsiu “Laisvės” skaity
toju.

Įstatai uždraudė paleistuvystę ir tas pastūmė visas “po
nias,” užlaikančias paleistuvystės namus, į tąją sąjun
gą. Tas pat buvo ir su užlaikančiais kazyrninkų ir suk-

* čių vietas, tas pat buvo ir su kitais vyrais ir moterimis, 
kurie turėjo progų kokiu nors vagišiavimu gyvenimą 
daryti, o apsiėmė pelno dalį jiems priduoti; plėšikai ant 
kelių ir vaginėjantieji iš kišenių, priiminėjantieji vogtus 
daiktus ir pardavinėjantieji užtaisytą pieną, pasenusius 
vaisius ir nesveiką mėsą'; užlaikantieji nesveikus namus, 
pasidavusieji daktarais irUšnaudotojai, elgetos ir par
davinėtojai ant stumdomųjų vežimėlių, besimušantieji 
kumščiomis už pinigus, baltosios vergijos agentai ir su
vedžiotojai jaunų mergaičių. Visi tie piktadariai buvo 
susivieniję, susibroliavę su politikieriais ir su policija. 
O dažniausiai pasitaikydavo, kad tai būdavo vienas ir 
tas pats asmuo—policijos kapitonas užlaikydavo kekš- 
namį, kurį jis, užpuolęs, suimdavo, o politikierius vy
riausiąja savo kvatiera apsirinkdavo karčiamą. “Hinky- 
dlnk” ar “Maldyklų Jonas,” arba kokis kitas* tokios 
pats rūšies, užlaikydavo garsiausias Chicago j e lindynes, 
o taip pat jie būdavo senais vilkais miesto Taryboje ir 
atiduodavo miesto gatves ir visokius leidimus vertel
goms; tieji gi, ką lankydavosi jų vietose, būdavo tik 
sukčiai, besimušantieji už pinigus, kurie nepaisydavo 
įstatymų; vagys ir plėšikai, kurie buvo įbauginę visą paduoda teisingiausias

sulaikyti, kuris kur kas labiau už jį buvo linkęs prie 
vyno ir moterų.

Vienas • dalykas vedė prie kito. Karčiamoje, kur 
Jurgis susitiko su “Buck” Halloran’u, jis sėdėjo vėlai 
vieną vakarą su Duane’u, kai kokis tai, rodėsi, ne iš 
miesto, pirkikas įėjo daugiau kaip pusiau užsitraukęs.

(Bus daugiau) f

Baltimore, Md dies linkime geros laimės jū
sų gyvenime.

Ant. Žemaitis.

miestą. Rinkimų dieną visos tos niekšų ir kriminalistų 
gaujos susijungdavo ir pastodavo milžiniška pajėga; jie 
iš anksto galėdavo beveik atspėti, kiek jų apskrity bus 
balsų už kurią pusę, o gavę žinią, jie galėjo į valandą 
laiko perkeisti visą reikalą pagal savo norą.

Mėnesis atgal Jurgis vos badu nenumirė gatvėj, o 
dabar, tarytum gavęs kokį tai užkerėtąjį raktelį, jis ant 
syk įėjo į pasaulį, kur pinigai ir visi geri daiktai gyve
nime lengvai pareina. Jo draugas supažindino jį su tūlu 
airiu, vadinamu “Buck” Halloran, kuris buvo politiškuo
ju veikėju ir prie dalykų prisidėjo “iš vidaus,” taip sa
kant, ten, kur jie būna atliekami. Minėtasis žmogus 
kalbėjo tūlą laiką su Jurgiu, o paskui pasako jam, kad!

j gams 
aš esu

jis turįs užmanymą, pagal kurį žmogus, išrodąs į dar
bininką, gali lengvai šiek tiek pinigų padaryti, bet tai 
esąs privatiškas dalykas, ir viską reikią slaptai užlaikyti. 
Jurgis užtikrino, jog jis pats tam gana tinkąs ir anas 
nusivedė jį tą dieną po pietų (tai buvo šeštadienį) į vie
tą, kur buvo išmokamos algos miesto darbininkams. 
Išmokėtoj as sėdėjo mažoje būdelėje, laikydamas pilną 
skrynelę konvertų prieš save, o du policistai stovėjo 
greta. Jurgis priėjo, kai jį buvo įmokinę, ir pasakė savo 
vardą, kaipo “Michael O’Flaherty,” ir gavo vieną kon- 

. vertą, kurį nunešė aplink kampą, atidavė Halloranui, 
kurs jo laukė karčiamoje. Paskui jis vėl nuėjo ir pasakė 
pavardę “Johann Schmidt,” o trečiu kartu pasisakė esąs 
“Sergejus Reminitsky.” Halloran turėjo geroką surašą 
tokių būtent miesto darbininkų ir Jurgis už kiekvieną 
gavo po konvertą. Už savo darbą jis apturėjo penkis 
dolerius ir jam pasakė, kad po tiek galėsiąs gauti kas 
savaitė ir taip ilgai, kol laikys liežuvį už dantų. Kadangi 
Jurgis gana puikiai tylėjimą atlikdavo, tai veikiai 
“Buck” Halloran visai atvirai elgėsi su juomi, o net 
perstatė ii' kitiems, kaipo žmogų, kuriuo galima pa
sitikėti.

Minėtoji pažintis buvo Jurgiui naudinga ir iš kitos 
pusės; neilgai trukus Jurgis patėmijo, ką reiškia politi
nė įtaka ir kodėl prižiūrėtojas Connor, o taipgi ir kumš- 
čiakovis karčiamninko darbininkas pataikė nusiųsti jį į 
kalėjimą. Tūlą naktį tapo surengtas balius sušelpimui 
“Vienaakio Larry” (Lauryno), šlubo žmogelio, kuris 
grieždavo smuiku tūluose dideliuose, geriau įtaisytuose 
paleistuvystės namuose Clark gatvėj ir visiems gerai 
žinomo, kurie tik lankydavosi pasilinksminimo vietose 
toje miesto dalyje. Balius atsibuvo didelėje šokių salėje, 
ir prie tos,progos visi, susiduriantieji su paleistuvavi
mu, šėlo kiek tik galėdami. Jurgis taipgi buvo ten ir 
pusiau įšėlo nuo gėrimų, ir veikiai pradėjo ginčą su 
vienu*vyru už merginą; jo ranka tada jau buvo visiškai 
sugijusi ir jis pradėjo vaikyti visus lauk ir užbaigė 
savo įsivyravimą policijos nuovadoj. Policijos nuovada 
buvo užsikimšusi iki durų ir prišvinkusi nuo valkatų, 
taigi Jurgiui nelabai norėjosi pasilikti ten pagiras at
gauti ir jis meldė pašaukti Halloran’ą, kuris per telefoną 
pasaukė to apskričio politišką vadovą, ir tas davė žinią, 
kad užstatytų kauciją, nors tai buvo ketvirtą valandą 
ryto. Kada tą pat rytą jis stojo teisme, apskričio vado
vas jau buvo pasimatęs su jais ir paaiškinęs, kad Jurgis 
Rutkus tai padorus vyras, kuriam pasitaikė pasielgti 
be apmąstymo; taigi Jurgiui uždėjo dešimts dolerių bau
dos, kuri tačiau tapo “suspenduota” kas reiškė, kad jam 
nereikėjo užmokėti ir niekados nereikės, ne bent ateity
je, kas tą reikalą iškeltų prieš jį.

Žmonės, tarp kurių dabar Jurgiui prisiėjo gyventi, 
visai iš kitokio atžvilgio žiūrėjo į pinigus, negu gyvenan
tieji Packingtowne;vvienok, nors keistai išrodo, jis kur 
kas mažiau gerdavo, negu pirmiau, darbininku būda
mas. Dabar jis neturėdavo progos taip nusikamuoti 
arba susirūpinti. Veikiai jis patėmijo, kad jeigu tik su
maniai elgsis, tai jam pasitaikys ir geresni pragumai; 
abelnai, būdamas veikliu vyru, jis netiktai stengėsi blai
viu būti, bet rūpindavosi ir savo draugą nuo-gėrimo

Vajaus Laiku Pasikalbėjimai 
su Skirtingų Įsitikinimų Žmo

nėmis kas link “Laisvės” 
Pas mano kaiminką O. Pe

čiulienę sutikau Adomą Re- 
meikį, 75 metų senelį, iš Ne
wark, N. J. Kada mane per
statė, kad mudu esame iš vie
no kaimo ir kada pasisveiki
nome, pradėjome kalbėtis 
apie darbininkų reikalus ir 
apie spaudą. Pasakiau, kad aš 
esu “Laisvės” agentas.

Senelis sako: Aš niekad ne
maniau, kad iš tokio tamsaus 
krašto rastųsi žmogus, kuris 

i užrašinėtų “Laisvę”. “Laisvė”
> žinias 

ir gina darbininkų reikalus.-— 
Jis toliau sako:-dirbk, drauge, 
ir užrašinėk tą šviesos žiburį 
dėl darbininkų ir smulkių biz
nierių. Girdi, ir aš, 20 metų 
atgal, taip stipriai tikėjau, 
jog mišioms atėjus karčiamą 
uždarydavau, kurią tuomet 
užlaikiau, ir visus svečius iš
varydavau bažnyčion. Bet ka
da pradėjau darbininkų laik
raščius skaityti, tai pamačiau, 
kad tikėjimas nereikalingas, 

į kad jis tarnauja tiktai kuni- 
ir darbdaviams. Dabar 
“Laisvės” skaitytojas ir 

ją myliu skaityti.
Senelis Remeikis kalbino sa

vo gimines skaityti “Laisvę”.

'Valstijos ligonbutyje aplan
kiau senelį, 65 metų amžiaus, 
S. Gabrilavičių. Paklausiau jo, 
kaip jam sveikata tarnauja. 
Jis su šypsą veide sakosi jau
čiasi daug geriau. Girdi, na
mie esant, vargas, nedarbas ir 
rūpestis mano sveikatą buvo 
visai sunaikinę.

Užklausiau jo, kaip einasi 
su laikraščiais, ar gaunate ko
kių laikraščių pasiskaityti. ! 
Taip, drauge, atsake senelis, 
atveža iš miesto, bet daugiau
sia katalikiškų, tik kaip kada 
gauname “Laisvę”, 
siau jo, kaip jam 
“Laisvė”. Jis atsakė, 
yra geras ir teisingas 
tis.

Dabar aš suprantu, sakė jis, 
kodėl kunigai bardavo katali
kus už skaitymą “Laisvės”. 
Mat, kunigai su savo mokslu 
ir laikraščiais kaip lentą laiko 
uždėję ant katalikų akių, 
idant daugiau dolerių iš jų ga
lėtų gauti dėl savo gero pra
gyvenimo. O mūsų vargdienių 
pragyvenimas jiems visai ne
rūpi.

Užklau- 
patinka 
kad tai 
laikr aš

Gražų praeiškimą padarė ir 
biznierius John Grichus. Kai 
užklausiau, gal užsirašys “Lai
svę,” tai jis atsakė: čia pas 
mane ateina visokių pažiūrų 
laikraščių, bet “Laisvės” dar 
nėra. Tai galite užrašyti ant 
pusės metų. Yra tokių mano 
svečių, kurie “Laisvę” myli 
skaityti. Kai užeis į karčiamą, 
galės dabar pasiskaityti.

Naujo skaitytojo V. Galinio 
žmonos užklausiau, kaip jiems 
patinka “Laisvė”. Ji atsakė: 
Abudu kasdien skaitome. Bet 
man, kaipo čia užaugusiai, an
glų kalba skyrius geriausia 
patinka. Aš pirma netikėjau, 
kad “Laisvė” rašo taip teisin
gai. • v

Aš Juozas Bubnys ir šeima, 
nuoširdžiai sveikiname mano 
brolį A. Bubnį ir jo šeimą per 
dienraštį “Laisvę”. Nuo šir-

Biznierius Anthony Bradu- 
nas laiko kriaučių šapą ir lie
tuviams gerai žinomas. Jis pa
sakojo įdomių dalykų apie fa
šistų laikraštį “Vienybę”. Gir
di: aš buvau jos skaitytojas ir 
rėmiau. Bet daugiau aš jos ne
skaitysiu. Trys metai atgal, 
kai Lietuvos ūkininkai streika
vo, tai mano pusbrolis raitas 
išnešiojo ūkininkams lapelius 
su paaiškinimu, 
kai streikuoja, 
džiai daugiau 
veltui. Valdžia 
nustatytą kainą
užtai Smetonos valdžia sušau
dė mano pusbrolį ir dėdę, ku
ris dalyvavo streike.

Aš gavau laišką ir paveiks
lus nužudytų. Pasiunčiau juos 
“Vienybei”, kad praneštų Am
erikos lietuviams, kaip yra 
Lietuvoje žudomi broliai ir se-' 
serys per Lietuvos valdžią.

Tada “Vienybės” adminis
tracija pareikalavo nuo ma
nęs, kad aš jai prisiųsčiau dar 
daugiau prirodymų, kurią

dčlko ūkinin- 
kad jie val
ued uotų javų 
turi užmokėti 
už javus. Tai

Hartford, Conn.
Pavyzdingas Pagarbos 

Bankietas
Sausio 14 d. Laisves Choras 

su Laisvės Stygų Orkestrą su
rengė drg. V. Visockiui pa
gerbimo vakarą už jo gerą 
datbavimąsi dailės srityje.

Mat, drg. Visockis nevien 
geras ir sugabus mokytojas 
choro ir orkestros, bet pašven
čia nemažai veltui savo liuoso 
laiko tam darbui. Jau daugiau 
kaip metai mokina Stygų Or
kestrą visai veltui ir taipgi 
Laisvės Chorą ir jo narius pri
rengia prie programos be jo
kio atlyginimo. Tokių mokyto
jų mažai randasi. Už tai ir 
prisirinko jam simpatizuojan
čių apie 150, įteikdami dova
nų $50. Pats vakaras buvo 
tvarkiai vedamas. Visiems su
sėdus apie stalus, kur buvo 
įvairių skanių valgių ir gėri
mų, J. Pilkauskas trumpai pa
aiškino pramogos svarbą ir 
perstatė ką nors pasakyti drg. 
Visockį. Jis visiems paačiavo 
už dovaną ir pasižadėjo dirb
ti dailei, kuriai vadovauja 
Meno Sąjunga, ir gelbėti or
ganizavimui įvairių darbinin
kiškų organizacijų. Užbaigus 
jam kalbą, , pasipylė griaus
mingi aplodismentai.

Drg. A. Zeliniokas, choro ir 
orkestros narys, pasakė tinka-

mą prakalbėlę. Jos turinys 
daugiausia buvo apie dailę ir 
jos prasmę.

Drg. F. Ramanauskas, kai
po geras choro narys, ir rė
mėjas viso darbininkiško ju
dėjimo, trumpai, bet labai aiš
kiai nupiešė dabartinę Ispani
jos kovojančių darbininkų už 
savo demokratiją padėtį ir 
vargus. Užbaigdamas kalbą 
paprašė jiemš finansiškos pa
ramos. Likosi surinkta $25.

Aukavo šie asmenys: V. Vi
sockis $5; po $1: Valatkai, iš 
Worcester, Mass., Bovinienė, 
iš Brooklyn, N. Y., F. Rama
nauskas, V. Klibinskas, V. J. 
Vasiliauskai, K. Miciutas, J. 
Žilinskas ir Galiūnai. —

Po 50 centų: F. Bright, J. 
Aibavičius, S. Marskis, A. Ra- 
maška, M. Johnson, M. J. Pil
kauskai, K. Bastione, Man- 
chesterietė, M. J. Margaičiai, 
A. Raimon, A. Bernotienė, S. 
Petrušiunas, O. Visockienė, 
G. Dieckus; P. Yenkus 30 
centų; po 25 c.: M. Krikščiu- 
vienė, Mrs. Kansas, P. God- 
žas, K. Narkus, A. Malinaus
kienė, K. Plitnikienė, V. žal- 
tauskas, J. Baltulionis, J. Da
gilius, M. Juškienė, W. žarskis 
ir F. Matėjūnas. Smulkiais su
rinkta $2.20.

Iš visų atžvilgių bankietas 
pavyko ^puikiai. Svečiai links
mai leido laiką prie geros mu
zikos.

Gaspadinės yra vertos kre
dito už gerą pavaišinimą ir 
nuoširdų priėmimą. Jų vado
ve buvo R. Gailiūnienė. Dar 
turiu priminti, kad Laisvės 
Choras svetainę suteikė veltui.

Sykiu Dalyvavęs.

Ex-Kaizeris 80 Mėty
Berlin. — Hitlerio val

džia uždraudė savo kari
ninkams gerti už' ex-kaize- 
rio sveikatą sukaktyje jo 
80 metų amžiaus.

Hendaye, Franc. — Is
panijos pasienis. — prane
šama, kad tūli Ispanijos mi
nisterial jau persikraustę iš 
Barcelonos į Valenciją.

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKITI Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

r

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE j konvertą popierinį do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
.JOHN BARKUS 
111-40—128th St.

SO. OZONE PARK, N. Y.
§1 knyga yra Ir “Laisves” knygyne.

$5000 ‘LAISVES’ BAZARAS $5000
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų liž Pigiai

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

L

Bazaras bus 10, 11,12 ir 13 Vas.-Feb
Kiekvieną vakarą šokiai. Penkių kavalkų orkestrą

I

Penktadienį 
Vasario-Feb. A

šeštadienį <
Vasario-Feb. A A

Sekmadienį 
Vasario-Feb. A mA

Pirmadienį
Vasario-Feb. A *3?

Bus duodama 1939 metų gražūs kalendoriai dovanai. Didelis išpar
davimas visokių maisto produktų visai pigiai. Bus muzikalė pro-- ----- - ------ - - . .

| grama, dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir A. Velička su P. Gra
bausku duos duetų. Šokiai prasidės 7 valandą vakaro.

f Programoje dalyvauja Bangos Choras iŠ Elizabeth, N. J., vadovybėj 
I Aldonos Klimaitės, ir Brooklyno mišrus oktetas “Ensemble, ’ vad. 
j B. Šalinaitės. Išleidimas brangių daiktų, bei pyęga kiekvienam iš- 

bandyti savo laimę. Šokiai prasidės 6-tą valandą vakaro.

Programoje dalyvaus Merginų Oktetas iš Philadelphia, Pa., vado
vaujant Nellie Statkevičiūtei; Pirmyn Choras,, vadovaujamas Geo. 
Kazakevičiaus. Dieną, nuo 1 iki 6 vai., vaikam dovanos skiriama. 
Šokiai 6-tą valandą vakare.

Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugeis kiekvienas. Pro
gramoje dalyvauja Aido Choras, vad. A. Žilinsięaites, ir A. Viš- 

i niauskas iš Bayonne. Vaikam bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną. Šokiai 
nuo 6-tos valandos vakare. Visuotinas išpardavimas daiktų.

Įžanga
Tiktai

Įžanga
Tiktai

Įžanga 
Tiktai

Įžanga
Tiktai

10c

20c

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.

ir



LAIŠKI f Penktas puslapis
•t

Cleveland, Ohio Ruth Shiliniutė —■ lietuvaitė, 
kitos dvi svetimtautės. Jau jos 
kelintu sykiu mūsų publiką

Tomas Mooney yra laisvas!
šio vakaro vedėjais buvo 

draugė M. Valentą ir Casper

Iš A.L.D.L.D. 22 Kp. Parengi
mo, Kuris Įvyko Sausio 8 d., 
1939 m. Lietuvių Svetainėje, 

6835 Superior Ave.

Nors šis parengimas buvo 
surengtas labai ant greitųjų, 
bet nusisekė neblogiausia. Bus 
pora desėtkų dolerių ir pelno. 
Parengimas susidėjo iš kome
dijos, šokių ir dainų.

Komedija buvo: “Velnias— 
Ne Boba”. Lošėjai buvo šie: 
Antano Tindžiulio rolę lošė 
drg. Casper Gendrich; Kerai- 
čio rolę—drg. Johnny Gend
rich; Graibaus rolę—Juozas 
Vasiliauskas; Keraitienės ro
lę — Bertha Naunchick; ir 
šeimininkės rolę — Bertha 
Galinauskaitė. Suflioris buvo 
Domininkas Petrauskas.

Kas link lošėjų, tai jie at
liko vidutiniškai; jie labai 
mažai turėjo laiko mokintis.

• Trys jaunos mergaitės la
bai gražiai pašoko kelis šo
kius “Tap Dance’’,—publikai 
labai patiko, šokikės buvo

linksmina. Taip pat mylimas 
Lyros Choras kelias dainas 
gražiai padainavo, — publi
kai labai patiko.

Taip pat buvo kalbėtojas 
draugas Racheff, iš Abraham 
Lincoln Brigade, kuris buvo 
kareiviu lojalistų Ispanijoj 
apie 2 metu, kovodamas už 
demokratišką Ispaniją. Trurri- 

. poje prakalboje jisai labai aiš- 
ikiai apipasakojo vargingą ir 
i skurdų Ispanijos liaudies gy
venimą ir herojišką pasirįži- 
mą apgalėti fašizmą.

Ir tail) gi atsišaukė šis ve
teranas i gerbiamą publiką 
pagelbėti finansiškai, kiek ku
rie išgali, ir tu o m pačiu kar
tu buvo surinkta tam prakil
niam dalykui $16.07.

šios aukos yra jau priduo
tos vietiniam “Abraham Linc
oln Brigade” ofisui.

Ir kartu šis kalbėtojas ve
teranas išreiškė didžiausį 
džiaugsmą, kad jau mūsų 

j proletarijato vadas draugas

Gendrich. Ona Gendrėnienė 
buvo už gaspadinę s*u dviem 
draugėmis pagelbininkėmis; 
josios pagamino labai gardžią 
vakarienę. Draugė Ona Gen
drėnienė paaukavo vakarienei 
agurkų ir didelį namie keptą 
pyragą; taip pat ir draugė 
Raulušaitienė atnešė didelį 
pyragą.

Mes, rengimo komisija, ta
riame širdingai ačiū lošėjams, 
šokėjoms ir Lyros Chorui; taip 
pat ir draugėms ir draugams, 
kurie dirbote parengime. Ačiū 
ir visai publikai, kurie atsilan
kėte ir parėmėte aukomis su
grįžusius iš Ispanijos kovoto
jus už laisvę ir demokratiją.

čia yra ant blankų ALDLD 
22 kuopos vardu per dr-gę M. 
Valentą surinktos aukos. Au
kavusių vardai dėl politinių 
kalinių vaikučių pieno fondo: 
S. Kazilionis 25c., M. Giliuvie- 
nė 50c.; D. Lesnikauskas 
25c.; Joseph Dillis 25c. Kiti 
davė po mažiaus. Viso $3.

Raulušaitienė 50c., Jankaus
kienė $1, Grinius $1, Omullin 
52c.

M. Valentą.

Klausimai ir Atsakymai

Tiems Patiems: — Antru 
kartu gauname nuo kokių ten 
New Jersey “radijušų” pra
nešimą apie jų parengimus, 
bet niekas po jais nepasirašo, 
niekas neima už juos atsako
mybės. Nesuprantame, kiek 
kartų reikia žmonėms pakar
toti, idant suprastų, jog mes 
nededame “Laisvėn” jokių 
anonimiškų pranešimų bei raš
tu. Mes turime žinoti, kas 
juos rašo, kas už juos ima at
sakomybę.

Susimildami, neeikvokite sa
vo ir mūsų laiko ir nesiuntinė
kite jokių pranešimų bei raš- 

i tų, po kuriais niekas nepasira- 
jšo, nes jų netalpinsime “Lais
vėje”.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

y do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y. '

Dr. Herman Mendlowitz
38 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.
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1939 Metų Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių J 
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

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

.Aukos Gautos Liet. Kom. Ispanijos Demo
kratijai Gelbėti per Gruodžio Mėnesį

Ir iki Sausio 18,1939 Mėty
Per J. Mayer, L. D. S. 71 kp. Stoughton, Mass.................... $3.71
S. L. A. 223 kp., Westville, III. . ...................................................... 5.00
S.L.A. 192 kp., New Kensington, Pa............................. ’................ 4.37
S.L.A. 193 kp., Toledo, Ohio ..................................................... 3.73
S.L.A. 232 kp., Thomas, W. Va......................................................... 5.00
S.L.A. 199 kp., Shaft, Pa................................................................. 2.00
S.L.A. 290 kp., St. Clair, Pa................................................................. 2.00
S.L.A. 247 kp., Aliquippa, Pa....................................................... 5.00
M. Grazan, Cranford, N. J.......................................................... 1.00
Mrs. C. Grazan, Cranford, N. J..................................   1.00
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J................................................... 2.00
J. Norbuta, Whitestone, N. J........................................................ 1.00
Liet. Meno 4-tas Apskritys, Waterbury, Conn.................... 5.00
Draugai Marčiukai, Brooklyn, N. Y............................................. 1.00
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.................................................. 2.00
Per F. Buslavičių, Nashua, N. H................................................ 3.65
A. Zavys^ Jersey City, N. J............................................................... 3.00
Ališauskienė, Newark, N. J..............x...........................  1.00
U. ir F. Gerdauskai, New Britain, Conn........................................ 1.00
F. Kontenis, Oakfield, N. Y.............................................................. 1.00
Per A. Kubilskis, Coal Center, Pa............................................... 9.50
Per A. Pipiras, Pittsburgh, Pa.................................................. 12.00
Per St. Stankus, Chicago, III.......................................................... 2.55
Per J. Kazlauskas, Hartford, Conn............................................. 9.62
A. K. Winski, Everson, Wash.....................  2.00
Liuosybes Dailės Ratelis, Brockton, Mass................................... 15.00
Per V. Padgelskas, Mexico, Me..................................................... 4.67
P. Vatkins, Coal Center, Pa.............................................................. 1.00
J. Daubaras, Athol, Mass............................................................... 3.00
Ig. Lisa jus, Seymour, Conn............................................................. 1.50
S. Petkus, Walnut Hill, Ill.....................................................................50
S. Umbros, Oregon City, Oregon......................................................2.00
Peter Walkins, Daisytown, Pa......................................................... 1.00

Viso .................................................................................... $117.80
«a»

Komitetas nori nuoširdžiai padėkavoti pavieniams ir orga
nizacijoms, kurie gausiai aukojo parėmimui Ispanijos liaudies 
jos kovoje už demokratiją ir taipgi lietuvių kovotojų, sugrį
žusių iš Ispanijos paskutinėmis keliomis savaitėmis. Mes no
rime tarti ačiū S.L.A. kuopoms, kurios atsiliepė į mūsų pra
šymą ir aukojo tam kilniam tikslui. Jų aukos bus ypatingai 
sunaudotos suteikimui pagelbos lietuviams veteranams, sugrį- 
žusiems iš Ispanijos.

Kiek Komitetui žinoma, jau visi, apart vieno, lietuviai ko
votojai yra sugryžę iš Ispanijos. Daugumui jų Komitetas pa
gelbėjo finansiškai. Penkiems veteranams buvo suruošti pa
rengimai, kurių pelnas buvo jiems atiduotas. Kai kurie vete
ranai, kurie nebuvo iš Brooklyno, nesuspėjo sustoti Brookly- 
ne ir susipažinti su Komitetu. Jie skubinosi į savo miestus, 
pas savo šeimas. Jiems Komitetas į namus pasiuntė pinigų.

Bet mes norime priminti, kad aukos nebeplaukia taip dažnai 
ir gausiai, kaip pirmiau. Reikia nepamiršti, kad Ispanijos ko
va dar nebaigta, kad North American Committee to Aid 
Spanish Democracy ir The Friends oį the Abraham Lincoln 
Brigade tebeveda savo darbą. Mes Lietuvių Komitetas Gel
bėti Ispanijos Demokratijai, irgi esame pasirįžę savo darbą 
tęsti. Mūsų darbas turi eiti pirmyn, nežiūrint to, kad lietuviai 
kovotojai ir sugrįžo iš Ispanijos. Daugelis kovotojų tapo su
žeisti ir jiems mūsų pagelba labai reikalinga.

Tiesa, the Friends of the Abraham Lincoln Brigade rūpina
si suteikimu medikališkos pagelbos sužeistiems veteranams, 
bet jie neturi jokių kitų įplaukų, apart aukų, kurias surenka 
tokie komitetai, kaip lietuvių.

šiuo tarpu ligoninėse randasi du lietuviai veteranai, Albin 
Ragauskas ir Joe Sakalauskas.

Ir vėl mes raginame visas organizacijas ir visus geros šir
dies pavienius lietuvius nepaskūpėti aukų tam svarbiam rei- 
kalui.

Nenuleiskime rankų, nesustokime dirbę. Gelbėkime Ispa
nijos žmonėms laimėti šią kovą prieš fašizmą! Suteikime pa
ramą sugrįžusiems sužeistiems veteranams!

Helen Kaunas,
... L. K. G. I. D. Iždininkė.

Aukos del Midwest Daily 
Record : V. Komandas 50c., P. 
Bruščiuvienė 25c.,.. Vincas 
Karmuza 30 centų. Kiti davė 
po mažiaus. Viso $2.

Čia buvo parduota guziku- 
čių už $2.24c. dėl Penktojo 
Liaudies Kongreso už Taiką ir 
Demokratiją.

Čia yra vardai, kurie auka
vo ALDLD 22 kuopos paren
gime sausio 8 d. dėl Ispani
jos sugrįžusių kovotojų.

Ligarauskienė 25c., Bokeris 
$1, Visockis 25c., S. šlekis 
50c., V. Dereškienė 50c., Gur- 
klis 25c., Dudonis 25c., P. Ka
ralius 50c., Gudonis 25c., Da- 
minaitis 50c., Šklėriai 25c., 
Mazan 25c., Geibienė 25c., 
Šmitas 25c.,- Želvienė 25c., 
Kazelionis 25c., J. Stripeika 
25c., J. Vaupša 50c., Lesni
kauskas 50c., Romandienė 
50c, žebris 50c., Krip 25c.,

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 11461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 393 
Central Ave.. Borough of Brooklyn, .County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISRAEL KELLERMAN
' Hellcrman’s Dairy

393 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at '153 
Graham- Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL VOLPER
453 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

ClementVokietaitis
. LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
TeI.s Glenmore i-6191

Mateušas Siirionavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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 paveiksiu 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 valstybines 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 biznieriąi duotų sieninius kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.
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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.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
nnnmin»in»n«wmnHnnnnnnn»ft»nnniin»iftiwMwwinnwMMWihHrti'

[steigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 «

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886
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DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

f priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

ii■>.! '.jtJ.M> ■ .rr;. . tw-iu1

N CĄ..Scj. Dav NORA

ROBERT LIPTON :
„ ' Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

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

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS J

Graduation Rings (gryno aukso žiedai) - - - - $3.50 •
I *» f

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - • $2*50 •
Kryžiukai ir lakotai su ienciūgiukais nuo - - - $1.50 •
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $1.50 •

ė
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

UII-^-UU—— Illi—— IUI—.uu —BU—— IUI —I11J—.uu—— Ull —MU—— lUI

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

i

H

3
3 
3

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

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. .

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••o

VARPO KEPTUVE'J

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

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Cajeh 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 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori iv kalnas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Lenino Minėjimas Šį Vakarą, Madison
Square Gardene; Visi Dalyvaukite!

-----------------------------------------------------------------------------Q

Turtas Neužtikrina
Ateities

s-

Dar Dėl Aido Choro 
Apvogimo

Šiandien, pirmadienį, sausio 23-čią, newyorkieciai komunis
tai rengia milžinišką masinį mitingą pagerbt pasaulinio darbi
ninkų vado Lenino atmintį, paminėt 15-ją sukaktį nuo jo mir
ties.

Šis mitingas taip pat turi sau už tikslą stipriai pasisakyt 
už nuėmimą embargo nuo lojalistų Ispanijos. Tų dviejų svar
bių tikslų vedini, desėtkai tūkstančių newyorkieciu patrauks 
į Madison Square Garden salę pirmadienio vakarą.

Lietuviai darbo žmonės visada masiniai dalyvaudavo, ti
kimasi, dalyvaus skaitlingai ir šiame mitinge.

Apart svarbių tikslų, dalyvius laukia graži programa ir 
istoriškos svarbos prakalbos, kurias sakys W. Z. Foster, James 
W. Ford, Elizabeth Gurley Flynn, I. Amter. Meniškąją vakaro 

o j dalį išpildys apie 250 dainininkų ir aktorių masiniame spektak- 
‘ 1—’? “Daina Apie Ameriką,” kurį tam vakarui specialiai pa

ir kompozitoriai.

Paradas Protestams Prieš 
WPA Darby Kapojimą

Jau buvo minėta, kad laike 
perstatymo operetės “Išeivis,” 
Labor Lyceum, sausio 15-tą, 
Aido Choras buvo apvog-tas 
gudrių sukčių-suokalbininkų 
grupės. (Sukčiai, nuduodami 
salės namiškiais ir choro sve
čiais ilgai sukinęsi tarp žmo
nių pakol, vaidinimui prasidė
jus ir žmonėms praretėjus, < 
pinigų kasoj nemažai susirin- J lyje “Daina Apie Ameriką," 
kus, prisitaikė pagrobt kasą.) gamino žymūs veikalų rašėjai

Dėl to incidento pasklido 1 
visokių kalbų ir spėliojimų, j 
nenaudingų chorui ir nedrau- 
giškų buvusiems “ vakaro ren
gime ir atsakomybėj už kasą.

Aido Choras, savo susirinki
me, sausio 20-tą, išklausęs ra
portus ir plačiai išdiskusavęs, 
nesurado, kad prie kasos bu
vusi mergina ar kas kitas iš 
komisijos ar choristų būtų pri
sidėjęs prie suokalbio. Dėlto 
Aidas prašo visus savo drau
gus: patėmiję ką nors skleid
žiant tolimesnius paskalas 
perspėkite ir sudrauskite, nes 
paskalai nėra nieku paremti, 
tik kenkia choro bujojimui. I AMTER, 

Kom. Partijos New Yorko val
stijos pirmininkas, bus 

vakaro vedėju

W. Z. FOSTER, 
Amerikos Kom. Partijos nacio- 
nalis pirmininkas, kalbės Le
nino minėjimo mitinge.

Suvienytas Darbo ir Piliečių 
Komitetas, kuris rūpinasi at
gavimu darbų, s»kelbia masinį 
paradą į Foley Square šeštadie
nį, sausio 28. 

p

Paradas jau turįs užgyrimą 
virš ‘šimto žymių unijų ir kitų 
masinių organizacijų. Tikimasi, CI-„inllo 
kad minios newyorkieciu daly
vaus parade ir parems prezi
dento Roosevelto ir majoro I^a 
Guard i jos pasirįžimą išgelbėti 
WPA.

Ketvirtadienį atėjo užgyni
mas iš Miegamų Vagonų Por
terių Unijos, kuri turi 16,000 
narių.

George Liftchild, 83 m., da
linai apakęs^ antradienį išmes
tas iš savo buvusių puošnių 
namų, 188 Lincoln PI., Brook- 
lyne.

Buvo laikai, kada jo namus 
dabino brangūs rakandai, ka- 

lankė ‘ 
svečiai, i 

firma 
Stock 
nario 
seniau.

“aukštosios 
Liftchild & 

priklausė 
Exchange 

mokesties.
. O dabar,

Iš Stilsono Prakalbų
Pil.

W. J. Vitkaus ir Ig. Banase- 
vičiaus Darby Paroda

William (Vincas) Vitkus ir 
IgnasvBanasevičius yra lietu
viai artistai-piešėjai. Jų pieši
mo dirbtuvėlė ir krautuvė ran
dasi po num. 409 Lorimer St., 
Brooklyne. Tai tik kelios du
rys nuo dienraščio “Laisvės”. 
Jie užlaiko įvairių kamba
riams papusti piešinių-paveik- 
slų ir, ant pareikalavimo, pa
daro reikalingas iškabas, pla
katus (show-cards) ir kitokius 
piešimo ir dekoratūros aptar
navimus duoda.

Įrodymui savo kvalifikacijų 
ir talentingumo, tuodu mūsų 
tautiečiai su sausio (Jan.) 21 
diena atidaro savo darbų pa
rodą Maspetho Viešojo Kny
gyno (Maspeth Public Libra
ry) kambariuose, 7110 Grand 
A v., Maspeth, L. I. Valandos: 
nuo 1-mos iki 6 vai. vakaro; 
šeštadieniais—nuo 9 ryto iki 
6 vai. vak. Visi lietuviai pra
šomi atsilankyti. Įžanga nemo
kama. Paroda tęsis iki vasario 
(Feb.) 4 d., 1939 m.

“L.” Rep.

Mitingas prasidės lygiai 7:45 vakaro. Gardenas randasi 
prie 50th Street ir 8th Avė., N. Y. Įžangos bilietai po $1.65, 
$1.10 ir 65c. gaunami iš anksto darbininkų knygynuose, 
lietai po 25 centus bus gaunami tik prie langelio mitingo 
karą. Norintieji juos gauti, paskubinkite anksčiau.

Bi-
va-

Sunkiai Serga Pranas 
Zailskis

Brooklyniečių Sveikata

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jauny Vyry Paltų

Pereitos savaitės pradžioje 
sunkiai susirgo senas Brookly- 
no gyventojas Pranas Zailskis, 
gyvenęs 35 Scholes St., Brook- 
lyne. Pereitą trečiadienį buvo 
nugabentas Kings County ligo
ninėn, kur ir dabar randasi. 
Jis prašo sąvo draugų ir gimi
nių jį aplankyti. Jis slaugina- 
mas warde All. Lankymo va
landos: nuo 2—4 dienomis, iš
skiriant ketvirtadienius. Zails
kis yra plačiai žinomas kriau- 
čiams, nes toje industrijoje 
jis dirbo.

Linkiu jam pasveikti.
Palankiusi.

Pereitą savaitę 185 susirgo 
plaučių uždegimu ir 53 mirė. 
Sveikatos Departmentas pata
ria neužleist šalčio, nes gali
mas daiktas, kad iš jo gali iš
sivystyti plaučių uždegimas. 
Iš anksto ištyrus, anksti, gali
ma pradėt atatinkamas gydy
mas ir ne vieną gyvastį išgel
bėti.

Vienas mirė ir nuo difteri- 
jos, 14 susirgo. Nuo šios ligos 
vaikai apsaugoma čiepijimu, 
bet daugelis tėvų į tai nekrei
pia domės, kol nebūna pervė- 
lu.

Nuo visokių priežasčių per 
žuvo-savaitę mirė 581, iš tų 8 

auto nelaimėse.
Gimė 771.

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

sulyg aukščiau nurodymo.

4

da juos 
draugijos 
Vanderhoof 
Wall Stryto 
su $150,000 

Tai buvo
belikus $5 tarp jo ir 55 metų 

pribuvus šerifams iš
mesti juos iš namų, jiedu už
sibarikadavo viršutiniame au
kšte savo namų, kuriuose jų 
šeima gyveno per 36 metus. 
Tačiau paskiau, matydami ko
vą pralaimėsią, leidosi polici
jos viršininkui perkalbėti, iš
vesti iš namų. Policistai sume
tė jiems kitą penkinę ir ap
nakvino policijos stotyje.

Nepasisekimai biznyje, liga 
ir mirtis žmonos, priežiūra li
kusios invalidės dukters pra
riję taupmenis. Paskutiniam 
namui gelbėt, šeimos draugas 
užtraukęs paskolą ir padeng
davęs atmokesčius, bet dratL 
gas miręs metai atgal.

Taigi, sistemoj, kurioj nėra 
saugumo, niekas neužtikrintas 
rytojum. Dėl to visi toliau 
pramatanti žmonės taip uoliai 
kovoja už socialio saugumo 
įstatymus, kuriais žmonės iki 
gyvos galvos būtų užtikrinti 
pastoge, maistu ir priežiūra 
ligoje.

HENRY NARINS SONS 
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

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

Penktadienio vakarą, 
Kliubo salėje, įvyko Stilsono 
prakalbos.

Stilsono kalba, kuri susidė
jo iš niekinimo ir apmelavi- 
mo Sovietų Sąjungos, jos va
dų, ir lietuvių komunistų, žmo
nėms jau žinoma ir jos cita
vimui neapsimoka eikvtU laik
raštyje vietos. Kaipo naujas 
dalykas, tenka paminėti tik 
keletas faktu kas liečia Ame
rikos Lietuvių Kongresą, kurį 
jis ir jo pasekėjai nori su-, 
skaldyti, ištraukt iš jo draugi
jas, nepavykus to atsiekti pa
čioj konferencijoj.

Stilsonas rėkė, kad konfe
rencija buvusi nelegali, nes 
delegatai buvę popieriniai, 
taipgi tik 8 organizacijos pasi- 
mokėjusios į Kongresą. O fak
tas yra, kad visos didžiumos 
draugijų deĮegącijos buvo toli 
permažos dėl narių skaičiaus. 
Tas pats su priklausymu Kon
grese. Nepriklausė tik Stilso
no organizacijos—LDD kuo
pos, kurių delegatai tik pir
mu kartu atėjo į Kongreso 
konferenciją, ■ kaip pasirodė, 
ne prisidėti, bet pabėgti iš jos 
ir paskelbti Kongresą skilus. 
Iš pabėgusių, tik LSS . 19-ta 
kuopa priklausė Kongrese, da
lyvaudama pirmesnėse konfe
rencijose. (Ne visi ir tos kuo
pos nariai delegatai pabėgo ir 
ne visi pritaria skaldyt Kon
gresą.)

Pažangiajai visuomenei nei 
ilgai ims atrokuoti, kas buvo 
popieriniai delegatai. '

Stilsonas daug priplepėjo 
apie savo “demokratiškumą”, 
šaukdamas: “Mes demokratiš
ki žmonės...” Manau, konfe
rencijos delegatai ir svečiai 
gavo vėliausį įspūdį apie Stil
sono ir jo pasekėjų “demokra
tiją”.

Jo neklausančius ir šiosre 
prakalbose Stilsonas nepašyk
štėjo pavadinti “simple mind
ed” (žiopleliais).

Publikos buvo vidutiniai, ta
čiau iš šian ir ten supliupsė- 
jusių keliolikos delnų buvo ai
šku, kad didelė didžiuma ne
pritarė Stilsono kalbai, atėjo 
tik taip sau pažiūrėt. Taigi, 
jei ne pažangioji, publika, ku
ri nepaprastai yra susidomėjus 
demokratijos ir Lietuvos ne
priklausomybės gynimu, Stil
sono “šešių organizacijų” 
(tiek skelbė rengėjų sąraše) 
rengtos prakalbos gal būtų 
pirm prasidėsiant pasibaigu
sios prie baro, kaip jau seniau 
yra buvę. Rep.

SUSIRINKIMAI
Kriaučių unijos 54-to Skyriaus 

metinis susirinkimas įvyks sausio 25 
dieną, Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Ave., Brooklyn. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. — Sekr. Ch. 
Ncčiunskas. (17-19)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Office Phone
EVergreen 8-1090

. Inside Phone 
EVergreen 4-G485

Si

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

Open DayTind Night

RHEA

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

nusi-

Bazaro komisija

MIREI

B-

Sako-
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

P. Emberley, bedarbis žu
vininkas, rastas pasikoręs ant 
ledlaužės mašinos prie Fulton 
St. ir East River, N. Y.

01/01/ MAN TAIP 
SKAUDA

metų 
Avė.,

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

Sun. all day and night

Balkus, Brooklyn,

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

Joseph A. Stynes, 35 m., 
106 W. 105th St., sulaikytas 
kaltinimu agentaujant airiš
kiems “Sweepstakes.
ma, jis norėjęs kyšių pagelba 
įgabent lioterijų literatūrą.

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.

pirmiausios progos.
B. K.

Majoras Gina Valentine i
______ j Paul Unger, 35, 327

Majoras LaGuardia, Miesto: 55th St., N. Y., rastas 
Tarybos prezidentas Newbold (nu°dij?s gasu.SVARBU

* Vienoj grupėj kilo diskusijos 
dėlto, ar verta rašyt visiems 
•kongresmanams dėl WPA dar
bų kapojimo, nuėmimo embar
go nuo lojalistų „ Ispanijos ar 
kokiais kitais klausimais. Min
tys pasidalino. Vieni ginčijo, 
kad simpatizuojantiems kong
resmanams nereikia rašyt, nes 
jie vis vien rems tuos svarbius 
tikslus; kiti ginčijo priešingai.

Geriausia yra siųst visiems. 
Kuris simpatizuoja, tam- jo dis- 
trikto balsuotojų atvirutės, lai
škai, rezoliucijos, telegramos 
yra padrąsinimu ir parodymu, 
kad jo distrikto gyventojai bu
di, jo darbus remia ir stovi 
kaip mūras už jo pečių. Nesim
patizuojantiems yra parodymu, 
kad jiem laikas išgirst žmonių 
balsą arba tas balsas sekamuo
se rinkimuose jam parodys du
ris, pastatys už jį geresnį, ku
ris atstovaus jų reikalus. Pū.

Morris ir eilė kitų žymių as
menų stojo gint policijos komi- 
sionierių Valentine nuo atakų, 
•kurias ant jo užsuko republiko- 
nas tarybininkas Joseph Clark 
Baldwin.

Majoras, kuris šiomis dieno
mis buvo Bostone, iš ten at
siuntė savo pareiškimą, kad jis 
su Valentine randasi širdin
giausiuose santikiuose ir kad 
jis mano, jog Valentine yra 
puikiai pasidarbavęs newyor- 
kiečiams ir majorui.

Reporterių užkluptas Miesto 
Salėj, Baldwin aiškiai davė su
prast, kad jo veikla yra politi
nė ataka prieš majorą ir jo ad
ministraciją.

Miesto Tarybos prezidentas 
Morris, kuris būna veikiančiu 
majoru laike majoro nebuvimo 
mieste, pareiškė, kad Bald wino 
užmetimai Pol. Departmental 
bus paimti domėn ir ištirti ata
tinkamų įstaigų, kad ištaisyt, 
jei kas ištiesų būtų taisytino ir 
atmušt, kas nępamatuoto užme
tama.

Bazaro, Žinios
Šiomis dienomis “Laisvės” 

bazarui atvežė M. Bonkevičie- 
nė, iš Woodhaveno, didelį 
baksą įvairių stiklinių indų; 
Viktorija
rankomis padarytą krepšelį 
(piniginę).
labai dėkinga už dovanas ir 
ankstybą jų pristatymą.

Bazaras jau nebe už kalnų 
—jis įvyks vasario 10, 11, 12 
ir 13 dienomis, Brooklyn Cent
ral Palace, 16 Manhattan Avė. 

[Visi manantieji apdovanot ba- 
zarą, prašomis tai padaryti 
prie

Simon Elmore, 58 metų, nu
teistas už nužudymą 4 metų 
mergaitės Joan Kulebos, neis 
elektros kėdėn. Gubernatorius 
mirties bausmę pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos.

Mary Kaminski, 64 
amžiaus, 215 Bedford 
Brooklyn, N. Y., mirė sausio 
20-tą, Kings County ligoninė
je. Pašarvota graboriaus Gar
švos šermeninėj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Bus palaido
ta sausio 24 d., Šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje

MUSKULUS, 
KAD NET 
IŠSITIESTI

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

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

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

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

Telephone Virginia 7-4499

PAKENTĖK TRUPUT] IKI AŠ 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SU PAIN-EXPE LLERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS,




