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Jau Permaža Vieta. 
Užkariausime Moteris. 
Kur Silkės Madoje.
Kam Duodate Darbus?

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $6.00 

Metams

Didieji New Yorko ko- 
munistų susirinkimai ne
besutelpa Madison Square 
Garden svetainėje. O ten 
sutelpa 22,000 svietelio.

Šiemet Lenino mirties 
mitingan neįėjo tūkstan
čiai. Kalbėdama draugė 
Flynn pasakė: “Dvidešimt 
du tūkstančiai viduje, o ki
ti dvidešimt du tūkstančiai 
lauke laukia.”
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DEŠINIEJI ANGLU DARBO PARTIJOS 
VIRŠININKAI IŠBRAUKĖ ŽYMU 

LIAUDIES VADA STAFFORD CRIPPS .

Fašistai Jau Viduryj 
Barcelonos?

TAIP PRANEŠA FAŠISTAI, BET LIAUDIEČJAI 
SAKO, KAD PRIEŠAI SULAIKYTI Už 10 MYLIŲ

Draugai ir Draugės, 
pare m kite naudin
gais daiktais didįjį 
“Laisvės” Bazarą va- 
sario-Feb. 10-13 dd. 
Brooklyne, N. Y.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

BAISUS ŽEMES DREBĖJIMAS ČILĖJ 
SUARDĖ 20 MIESTU; PRAŽUDĖ 10 

IKI 12 TŪKSTANČIU ŽMONIŲ 
U- V'

Komunistų Partijos įta
ka labai gražiai išaugus. 
Viskas rodo, kad šiemet ru
denį Brooklyno darbininkai 
išrinks į miesto taryba drg. 
Peter Cacchione, kuris jau 
užpernai gavo 40 tūkstan
čiu balsu. C v

Darbo Department© Mo
terų Biuro direktorė Mary 
Anderson iškėlė naują 
klausimą. Ji sako: Buvo lai
kai, kai moterys veržėsi 
pramonėn ir ėmė vyrų dar
bus. O dabar ratai sukasi 
atbulon pusėn: jau vyrai 
briaunas! į moteriškus dar
bus ir grūda jas laukan iš 
pramonės.

Šis procesas atbulon pu
sėn itin Smarkus drapanų 
ir maisto pramonėje.

Visaip galvojau, bet ne
radau atsakymo į naują fe
nomeną mieste Binghamto- 
ne. Ten taip gražiai madon 
įėjo silkės su bulvėmis, jog 
nebesimato tokios vakarie
nės, kurioje tie migdolai 
nefiguruotų.

Sekasi silkėms, sekasi ir 
vakarienių rengėjams. O1 
tokiam Brooklyne, kur sil
kėmis kvepia visi kampai, 
pradėjus ruošti vakarienę 
mūsų gaspadinės pražūsta 
nuo klapato: Ką čia duoti, 
ką čia kepti?

Kodėl pamirštamos sil
kės su bulvėmis? Dr. Kaš- 
kiaučius yra pripažinęs sil
kę valgomu maistu.

Vis dar rasime draugų, 
kurie nepagalvoja, kam .jie 
duoda spausdinimą plaka
tų ir šiaip garsinimų.

Iš vieno miesto vienas 
draugas prisiuntė du pla
katu, iš kurių prašo pada
ryti pranešimus ir įdėti 
“Laisvėn” — vienas spaus
dintas “Laisvės” spaustuvė
je, o kitas...

Pirmas labai gražiai pa
darytas, malonus paimti į 
rankas ir paskaityti. O an
tras? Ta graži lietuvių kal
ba taip sudarkyta, jog sar
mata tiems, kurie tą plaka
tą platina tarpe lietuvių.

Štai pavyzdis. Didžiau
siomis raidėmis sako: 
“Klousykit!” Vienoje vieto
je “orkiestra,” kitoje—“or
kestrą.” Sako: “Dainos gar
si lietuvaitie”. Arba ve kaip 
skamba: “Šita proga gir- 
diet lietuvaiti tokiem kon- 
certie, esą pirma del lietu
viu.”

Tikrai bjaurus žargonas, 
gėdą darąs koncerto rengė
jams.

Vilnius, sausio 24.—Pas
taruoju laiku lenkai Vil
niuje nuteisė daugelį lietu
vių buvusių liaudies moky
tojų kalėti po vienus iki 
penkių metų.

Jis Išmestas iš Partijos Todėl, Kad Jis Šaukė Visus 
Pažangūnus j Liaudies Frontą prieš Fašizmo Pavojų
London. — Dešinieji va

dai Anglijos Darbo Parti
jos išbraukė gabiausią tos 
partijos kalbėtoją, advoka
tą Sir Staffordą Crippsą, 
vieny toj ą visų demokrati
nių žmonių prieš fašizmo 
pavojų.

Cripps, iki šiol buvęs na
rys Darbo Partijos pildan
čiojo komiteto, dabar tapo 
išmestas 18 balsų prieš 1 
ne tik iš komiteto, bet ir iš 
partijos už Jai, kad jis šau
kė j Liaudies Frontą visus 
darbiečius, liberalus ir de- 
mokratiškesnius • konserva- 
tus išvien su komunistais 
prieš dabartinę atžagarei- 
višką Ghamberlaino vald
žią. Nes ši valdžia klūpčio
ja prieš Mussolinį ir Hit
lerį ir gręsia pavojum An
glijos demokratijai.

Darbiečių vadas Cripps, 
seimo atstovas, savo kal
bose ir raštuose nurodinė
jo, kad jeigu nesusivienys 
visos pažangios jėgos į 
Liaudies Frontą Anglijoj, 
tai Darbo Partija prakiš ir 
ateinančius rinkimus.

Dabar, tuoj po jo išbrau
kimo iš Darbo Partijos, 
Cripps kalbėjo masiniame 
susirinkime 3,000 žmonių, 
šaukiančių: “Praleist gink
lus Ispanijos Respublikai!” 
ir publika pasitiko Crippsą 
griausmingiausiais sveiki
mais.

Darbo Partijos pildančio
jo komiteto dešinieji pir
miau buvo uždraudę Cripp- 
sui skleist spausdintus jo 
pareiškimus už Liaudies 
Frontą, be.t jis nepaisė už
draudimo ir dar smarkiau 
šaukė demokratiniai pažan
gius žmones “padvigubint 
pastangas, idant apvienyt 
visas priešfašistines spėkas 
šalyje, kad mes galėtume

Lietuva Steigsianti Konsulatą 
Vilniuje

Kaunas. — Lietuvos val
džia veda derybas su Len
kija dėlei Lietuvos konsu
lato įsteigimo Vilniuje; tad 
Lenkija steigtų savo kon
sulatą Klaipėdoje.

EXTRA!
Santiago, Chile, saus. 26. 

—Vien tik trijuose Čilės 
didesniuose miestuose per 
žemės drebėjimą žuvę 15,- 
000 žmonių, pagal naujau
sius pranešimus.

Berlin. — Naziai sako, 
kad Sovietai turį 9,000 ka
ro lėktuvų, Anglija—6,000, 
o Franci j a—5,000.

sudaryti tokią valdžią, kuri 
sėkmingai gintų mūsų de
mokratiją ir mūsų laisvę.”

Manoma, jog Cripps duos 
apeliaciją Darbo Partijos 
konferencijai gegužės mė
nesį, reikalaudamas sugrą
žint jį į partiją.

Įnešta Kongresui Ištirt 
Meksikos “Priešin

gumą” Amerikai
Washington. — Demo

kratas kongresmanas M. J. 
Kennedy įnešė sumanymą,, 
kad kongresas sudarytų ko
misiją ir paskirtų jai $30,- 
000 ištirt Meksikos valdžios 
“priešingumą” Jungtinėms 
Valstijoms.

Įnešėjas dėsto, kad Mek
sika užgrobia amerikonų 
(kapitalo) nuosavybes, ir 
įvedė peraukštus muitus 
prieš Amerikos dirbinius, 
o iš antros pusės, ji “duo
da įsigalėt” Vokietijos na- 
ziams Meksikos politikoje 
ir ūkyje. Tuomi, pasak 
įnešė j o, Meksika laužanti 
Amerikos Monroe taisyklę 
ir išstatanti Jungtines Val
stijas “ant paniekos visoj 
Lotyniškoj Amerikoj.”

O Jungtinių Valstijų vy
riausybė, anot kongresma- 
no Kennedy’©, dar, girdi, 
remia tokią Meksikos val
džią, pirkdama iš jos sidab
rą. 

<■
Atsistatydino Turkijos 
Ministerių Kabinetas

Istanbul, Turkija. — Pa
sitraukė Turkijos ministe- 
rių kabinetas, kurio pirmi
ninkas buvo Jelal Bayar. 
Turkijos prezidentas Ismet 
Inonu pavedė dr. Refikui 
Say damai sudaryt naują 
ministerių kabinetą. Say- 
dam buvo užsienio ministe- 
ris senajame kabinete.

Dideli Potviniai Lietuvoj, 
Staiga Atšilus Orui

Kaunas, sausio 24.—Pa
staruoju laiku, ūmai atšilus 
orui Lietuvoje, tirpstantis 
sniegas ir ledai perpildė 
upes vandeniu; dėl to kai 
kuriose vietose, Lietuvoje 
į^yko didelių potvinių “net 
su aukomis.”

LENKAI PERIMSIĄ SE
NUS LIETUVIŲ ARCHY

VUS VILNIUJE ‘
Vilnius. — Lenkų valsty

binis archyvas Vilniuje ža
da perimt senus lietuvių
archyvo aktus, turimus Lie-* Darbo Santikių Įstatymą— 
tuvių Mokslo Draugijos. samdytojų naudai.

Burgos, Ispanija, sau
sio 26. — Generolas Fran
co praneša, kad fašistai su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais jau pasiekę Cata- 
luna Aikštę pačioje “širdy
je” didmiesčio Barcelonos.

Baisingomis nazių ir Ita
lijos kanuolių, tankų ir or
laivių atakomis pirm to fa
šistai išdaužę respublikie- 
čių apsigynimo linijas į 
šiaurius ir šiaurių rytus 
nuo Barcelonos.

Perpigan, Franci j a, sau
sio 26.—Maurai, italai ir 
ispanų fašistų kariuomenė 
visomis pusėmis veržiasi į 
Barceloną, kuri esanti jau 
visiškai apsupta, kaip pra-

Streikas 4-se Londono 
Fabrikuose už Ginklus 
Ispanijos Respublikai
London, saus. 26.—Unijų 

komitetai paskelbė streiką 
keturiuose didžiu osiuose 
Londono fabrikuose, reika
laudami tuojaus atidaryti 
praleidimą ginklų ir amu
nicijos į Ispanijos respubli
ką. Streikas paskelbtas De- 
Haviland ir Handley-Page 
orlaivių fabrikuose ir Ret- 
jay ir Witton-James maši
nų statyklose.

Rumunijos Nazių Sąmokslas 
Degint Svarbias įstaigas
Bucharest, Rumunija. — 

Valdžia suėmė armijos ofi- 
cierių Dim. Nicholajų, pa- 
oficierį, inžinierių, žibalo 
fabriko direktorių ir 22 ki
tus rumunus nazius, kad jie 

I buvo padarę sąmokslą sude
gint valdžios rūmus, elekt
ros dirbyklas, radio stotis 
ir kitas svarbias įstaigas.
, Policija pas juos rado 
tam tikrus instrumentus, 

^vadinamus “liepsnų mėty- 
tojus,” arba liepsnasvaid- 
žius. Šie įtaisai buvę gauti 
iš Vokietijos. Matr Rumu
nijos naziai, “geležiniai 
gvardiečiai” b e n d r a d ar- 
biauja su Vokietijos na- 
ziais.

Minimas Rumunijos ar
mijos oficierius Nicholai 
pasikorė ant diržo prieme
nėje karinio teismo pirma, 
negu buvo pašauktas tar
dymam (

DARBO FEDERACIJOS 
“PATAISYMAS” BOSŲ 

NAUDAI
/ ----------

j Washington. — Senato
rius Walsh įnešė kongresui 
Darbo Federacijos vadų su
manymą “pataisyt” Šalies 

riešą United Press. Maurai 
taip plėšia miestą ir žagina 
moteris ir merginas, kad 
komandieriai negalį jų su
valdyti.

Generolas Franco žada 
padaryti Barceloną laikiną
ją savo sostinę vieton Bur- 
goso.

Respublikiečiai gi prane
ša, kad jie atrėmė ir sulai
kė fašistus už 10 mylių nuo 
Barcelonos.

Apie 250,000 respublikie- 
čių armijos pasitraukė į 
naujas apsigynimo linijas 
ties Gerona ir Figueras, to
liau į šiaurių rytus.

Tūkstančiai moterų su 
šautuvais išmaršavo sykiu 
su vyrais gintis nuo fašistų.

Italija Grūmoja Franci- 
jai, Kad Neremtu Is
panijos Respublikos
Roma. ~ Mussolinio val

džia per savo organą “In- 
formazione Diplomatica” 
perspėjo Franci ją, kad ne
duotų karinės paramos res- 
pųblikiečiams I s p a n i j oj. 
Mussolinis grąsina “jau at
virai” eit karan prieš Ispa
nijos respubliką, jei Fran
ci ja ar Sovietai duos jai 
pagelbos.

Italija pasiuntė desėtkus 
tūkstančių daugiau savo 
armijos į Franci jos pasie
nius kaip grūmojimą, kad 
Franci j a neitų talkon Ispa
nijos respublikiečiams.

Japonija Dar Palauksianti 
Su Karu prieš Sovietus
Tokio. — Japonijos karo 

ministeris S. Itagaki pa
reiškė seime, ’ kad idabar 
svarbiausias uždavinys tai 
apsidirbti su Chinija; todėl 
Japonija nedarysianti jokių 
greitų karo žingsnių prieš 
Sovietus, tačiau jinai turin
ti iš anksto prisirengti 
prieš juos.

Klaipėdos Direktorija Per
ėmė Pareigas

Klaipėda, sausio 23.—Gu- 
bernatoriaus “paskirtoji” 
Bertulaičio direktorija per
ėmė pareigas, sako oficia- 
lis pranešimas iš Lietuvos. 
(Bet tikrumoj tai naziškas 
Klaipėdos seimelis paskyrė 
tą direktoriją, o lietuvis 
gubernatorius tik užgyrė 
ją.)

Gubernatorius sveikino 
šią direktoriją ir palinkėjo 
jai sėkmingai dirbti. Į tai 
atsakė direktorijos pirmi
ninkas Bertulaitis (lietuvių 
kilmės nazis), kad jis ve-
siąs Klaipėdos kraštą “į 
laimingesnę ateitį.”

Visai ar Dalinai Sunaikinti Miestai Chilian, Concepcion, 
Valparaiso, San Fernando, Mendoza, Santiago, Talca ir Kt,

Santiago, Chile, vas. 26.- 
Žemės drebėjimas vakar 
beveik visiškai sunaikino 
Concepcion miestą, pietinę 
Čilės sostinę; ir vien šiame 
mieste per namų griuvimą 
ir4 gaisrus žuvo 2,000 žmo
nių. Per žemės drebėjimą

Italijos ir Vokietijos Fa
šistų Vadovai Grą

sina Katalikams
Berlin. — Atvyko iš Ro

mos į Berlyną didžiausias 
Italijos žydų ėdikas R. Fa- 
rinacci, atsilankė pas Hit
lerį ir paskui masiniame 
nazių susirinkime plūdo ka
talikų bažnyčią ir grūmojo 
jai kaip “žydų užtarėjai,” 
o kritikuotojai fašizmo.

Nuo tų pačių pagrindų 
su Farinacciu kalbėjo Ju
lius Streicher, aršiausias 
kurstytojas prieš žydus Vo
kietijoj. Jis taipgi grūmojo 
tiem katalikų ir protestonų 
dvasiškiam, kurie užtaria 
žydus.

' Streicher kerštavo ir 
prieš daugelį buvusių Vo
kietijos oficierių ir valdi
ninkų; jie girdi, gauna iš 
valdžios pensijas, bet iš
vien su žydais skleidžiu 
“negražias kalbas” apie na
zių vadus. (Čia Streicher 
turėjo mintyje ypač nazių 
slepiamą, bet vis tiek pa
sklidusią žinią, kad drau
gai vieno įkalinto aktoriaus 
primušė Vokietijos propa
gandos ministerį Goebbelsą, 
užklupdami jį pas to akto
riaus žmoną.)

Pernai lapkričio mėnesį 
naziai padarė baisius kru
vinus pogromus prieš žy
dus ir jų nuosavybes visoj 
Vokietijoj, bet tai buvę 
“dar tik mažas bandymas,” 
kaip sakė dabar Streiche- 
ris.

Išgirskime Sovietų Pirminin
ką Kalininą Sekmadienį
šį sekmadienį, sausio 29 

d., iš Maskvos per radio 
kalbės Amerikai Michail I. 
Kalinin, pirmininkas Vy
riausio Sovieto, 1:30 iki 2 
vai. po pietų. Ja kalba bus 
girdima per WEAF, W0R 
ir WABC radio stotis.

Kalinino kalbos tema bus 
“Sveikiname New Yorko 
Pasaulinę Parodą.” Jis kal
bės rusiškai, bet kalba tuoj 
bus angliškai išversta.

ORAS
Šiandien būsią šilčiau ir 

snigsią.—N. Y. Oro Biuras. 

tapo visai sugriautas ir su
degintas Chilian miestas, 
turėjęs 50 tūkstančių gy7 
ventojų, ir jame žuvo 4 
tūkstančiai žmonių. Išlikę 
tik trys namai.

žemės drebėjimas taip 
pat pragaištingai palietė 
Valparaiso, Mendoza, San 
Fernando, Santiago, Talca 
ir tryliką kitų miestų ir 
miestelių Čilės respublikoj 
(Pietų Amerikoj). Tose ir 
kitose vietose per žemės 
drebėjimą žuvo 10 iki 12 
tūkstančių žmonių; daugy
bė tapo sužeisti, ir šimtai 
tūkstančių gyventojų liko 
benamiais. Tai pražūtin
giausias. žemės drebėjimas 
Čilės istorijoj.

Valdžia ir Raudonasis 
Kryžius vartoja visas gali
mybes pagelbėti nukentėju
sioms nuo tos baisios gam
tinės rykštės.

Žemės drebėjirrias kai 
kur gyvus palaidojo visus 
žmones, buvusius tuo laiku 
teatruose; suardė elektros 
šviesos ir vandens tiekimo 
įrengimus, geležinkelius, te
legrafus ir telefonus. Dau
gelyje vietų jau gręsia už
krečiamos ligos dėlei nešva
ros ir stokos tinkamo van
dens.

Nazių Ministeris Varšavoj 
Ir “Draugiškumas”

Varšava. — Lenkų val
džia labai iškilmingai priė
mė atvykusį Vokietijos už
sieninį ministerį J. von 
Ribbentropą. Pokilyje Rib- 
bentropas ir Lenkijos už
sieninis ministeris J. Beck 
kalbėjo apie tųdviejų šalių 
“draugiškumą” ir džiaugė
si, kad jau penkeri metai 
suėjo, kaip veikia nekaria- 
vimo - nepuolimo sutartis 
tarp Vokietijos ir Lenkijos. 
Buvo kilę kivirčai dėl žydų 
daugmeniško deportavimi 
iš Vokietijos į Lenkiją, ale, 
girdi, tie kivirčai “draugiš
kai išspręsti.”

Lenkijos spauda prime
na, jog nesenai Hitleris už
tikrinęs Lenkijos ministe- 
riui Beck’ui, kad naziai jo
kiais savo planuotais žy
giais “į rytus” nekliudysią 
Lenkijos...

Pasklido kalbos, kad da
bar Lenkija slaptai pasira> 
šė naują politinę sutartį/šu 
Vokietija, nors valdiškkien- 
kų laikraščiai užginčija to
kią sutartį.

Bridgeport, Conn. — Ne
paprastai smarkus gaisras 
sunaikino kelioliką namų 
šiaurinėje Bridgeporto da- 
lyje.
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plentus. Tūkstančiai sovietinių ir ame
rikinių automobilinių sunkvežimių ap
tarnauja armiją. Durbin pabrėžia, kad 
Chinijoj buvo geras derlius ir dešimtys 
milionų chinų, pabėgusių iš japęnų už
imtų vietų, prisidėjo prie žemės apdirbi
mo,. tuo jie pasigamino užtektinai mais
to.

Apie Kovoje Žuvusį 
Didvyrį

____  a------------------------ ——
Šiomis dienomis tikrai te-

įdomus Pasikalbėjimas su Eastono 
Kunigu Garmum Apie Ispaniją 

/ Ir Jos Kovą su Fašizmu

Naujos Rūšies “Humanizmas”
Anglijos ir Francijos valdžios pasiun

tė generolui Frankui pareiškimą, pra
šantį, kad jis nežudytų tūkstančių lo- 
jalistų, kai užgrobs Barcelonos miestą!

■Argi tai ne pasityčiojimas iš Ispanijos 
liaudies? Argi tai ne Piloto rankų nu- 
siplovimas?!

Duoda prašymą budeliui tos pačios 
valdžios, kurios iki šiol leido razbainin- 
kams mėsinėti Ispanijos liaudį, kurios 
tylėjo, kai jie naikino ir tebenaikina Is> 
panijos respubliką!

Jos “nežino” .nei to, kad šiandien ne 
Franko yra bosas Ispanijoj (kurią už
grobė fašistai), bet Mussolinis su Hitle
riu. Franko klausys jų įsakymų, o ne 
Paryžiaus ir Londono prašymų.

Didesnio pasityčiojimo • iš Ispanijos 
žmonių pasaulis nėra matęs už tą, kokį 
šiandien atlieka Paryžiaus ir Londono 
valdžios 1

Chinija Nenugalima
Japonijos imperialistai Chinijoj jau 

neteko 700,000 kareivių užmuštais ir mi
rusiais, kaip apskaitliuoja Sovietų ir už
sienio karo specialistai. Japojiija sueik- 
vojo veik visą amuniciją, kuri buvo ra
miu laiku pagaminta. Ji nustojo arti 
1,000 karo lėktuvų ir dąųg kitokių pa
būklų. .Žinoma, jos karo industrija die
ną ir naktį gamina daugiau amunicijos 
ir ginklų. Japonijos silpnumas yra tame, 
kad karo medžiagą ji priversta pirkti 
užsienyje, o auksas baigiasi.

Japonijos karo štabas skelbia, kad 
Chinija neteko virš 2,000,000 užmuš
tais. Galimas daiktas, nes japonai bom
bardavo ir bombarduoja miestus, sod
žius ir žudo civilius gyventojus. Bet tas 
patsai japonų štabas yra priverstas 
pripažinti, kad vis vien Chinijos armija 
neišnaikinta, kad dabar chmai turi fron
te iki 1,000,000 kareivių, kad buvusios 
Raudonosios Armijos pulkai auga, kad 
partizanų skaičius didėja.

“Times“ korespondentas F. Tillman 
Durbin, Chinijoj, pervažiavo 1,500 my
lių automobilium. Ir jis įsitikino, kad 
Chinija nenugalėta. Jis sako, kad nie
kur nesimato nusiminimo, kad niekas 
nemano, jog Japonija karą laimės. Chi
nijos žmonės turi pilną pasitikėjimą, 
kad jie karą išlaimės, kad japonus iš
vys. Jo supratimu, japonų komanda pa
skutines spėkas dėjo paimti Hankową, 
nes manė, kad tas pakirs chinų viltį ir 
jie pasiduos. Japonai apsiriko.

Durbin tvirtina, kad Chinijos armija 
galinga, vien Kwangsi provincijoj Chi
nija turi nemažiau 1,000,000 kareivių. 
Armijos apsiginklavimas ir išsilavini
mas auga. Jis sako, kad visur, kur tik 
važinėjo, chinai mobilizuojasi. Kiekvie
name miestelyje ir sodžių j' sudaryti ar
mijos skyriai ir lavinasi. Sako, kad chi
nai turi ir moderniškų šautuvų ir kul- 
kasvaidžių. Greta to jie praveda naujus

Peranksti Jie Šaukia “Vilkas”
Reakcininkas kongresmanas Thomas 

reikalauja pašalinti iš vietos darbo mi- 
nisterę Perkins. Ji apšaukiama komu
niste, ji.apšaukiama tokia ir kitokia.

Nereikia nei aiškinti, kad darbo mi- 
nisterė Perkins nėra komunistė. Bet tie 
^reakcininkai to nepaiso. Šaukdami be 
reikalo “vilkas,” jie, kaip toj pasakė
čioj, kada nors prieis prie to, kad kai 
tas “vilkas” tenai ir bus, į jų balsą nie
kas dėmesio nekreips.

» ________

Gerai Užtepė Darbininką
', Judėjimo Skaldytojui

Reikia pasveikinti CIO vadus, tame 
skaičiuje Sidney Hillmaną ir Philip Mu
rray, už jų griežtą išstojimą prieš auto
mobilistų darbininkų unijos skaldytoją, 
lovestonietį Martiną.

Ištyrę visapusiai dalykus, šitie vyrai 
atvirai ir aiškiai pareiškė, jog Marti
nas veda skaldymo darbą, kad jis uzur
puoja sau tokias teises, kokių jam ne/ 
suteikia unijos konstituciją, ir todėl au
tomobilistų unijos Pildomoji Taryba ko
rektiškai pasielgė jį suspenduodama iš 
prezidento vietos, o jo’ vieton pastaty
dama R. J. Thomasą, buvusį unijos vice
prezidentą.

Kovo 20 d. Clevelande įvyks automo- 
bilistų^tmijos suvažiavimas, kuris iš
rinks; savo vVšininkus ir visą Pilei. Ta- 
rybą/ QJikf suvažiavimas įvyks, senoji 
Pild. Taryba su R. J. Thomasu, l;aipo 
prezidentu, veda unijos visus reikalus.

Reikia atsiminti, kad prieš daugiau, 
kaip porą mėnesių, kai Martinas uzur- 
patoriškai buvo suspendavęs penkis Pild. 
Tarybos narius, su juo tuomet ėjo dau
guma Pild. Tarybos. Po to, tačiau, toji 
dauguma įsitikino, kad * Martinas yra 
skaldytojas unijos, kad su juo nepakeliui 
to todėl šiandien buvusieji Martino šali
ninkai ' atsistojo narių pusėje, jį pas
merkdami.

Sausio 28-tą
V Ir

šeštadienį, sausio mėn. 28-tą dieną, 
Amerikos bedarbiai ir dirbą darbininkai 
masiniai reikalaus, kad Jungtinių Vals
tijų kongresas ir senatas nekapotų pini
gų sumos, skiriamos WPA darbams tęst.

Workers—Alliance — bedarbių orga
nizacija — kuri šiam žygiui vadovauja, 
puikiai supranta, kad sumažinimas net 
tos sumos, kurią pasiūlė prezidentas 
Rooseveltas, reikštų išvarymą į bedar
bių eiles šimtų tūkstančių darbininkų ir 
apie milionas asmenų pasiliktų be duo
nos kąsnio.

Štai kodėl buvo nuskirta sausio 28 die
na kaipo diena kovai zuž WPA darbų 
tęsimą, kovai prieš torių pasikėsinimą 
ant šimtų tūkstančių žmonių gyvenimo 
įeigų. : •

Kiekvienas bedarbis ir dirbąs darbi
ninkas, todėl, privalo dėti dideliausių 
pastangų dalyvauti masiniuose susiėji
muose, nepaisant, kur jie bus šaukiami 
ir protestuoti prieš reakcininkų kongre
se pasikėsinimus. v

Dirbą darbininkai privalo atsiminti, 
kad nukirtimas WPA darbams pinigų 
sumos palies ir juos. Todėl jie drauge 
su bedarbiais privalo kovoti prieš.

Kongresmanas S, Dickstein 
Pliekia Nazišk? Dies?

Washington. — Demo
kratas kongresmanas Sa
muel Dickstein užreiškė, 
kad Dieso “tyrinėjimų” ko
misija gainiojasi H. Brid- 
gesą (CIO unijų vadą va
karuose); kad ta komisija 
“atrado, būk ir Shirley 
Temple (mažytė judžių 
aktorė) esanti komunistė, 
bet Dieso komisija nepa

šaukė perklausinėti nė vie
no nazio.,. tuo tarpu juod- 
marškiniai, mėlynamarški- 
niai ir purvina-marškiniai 
(fašistai) šalyje dirba virš
laikius,” sakė kongresma
nas Dickstein.

Boston, Mass. — Vėjas 
New Hampshire valstijos 
kalnuose šėlo 128 mylių 
smarkumu per valandą, o 
šalčiai ant Washington kal
no keteros tenai siekė 36 
laipsnių žemiau zero.

Hitlerio ir Gen. Franco 
“Kultūrinė” Sutartis

Burgos, Ispanija.—Gene
rolo Franco vyriausybė pa
sirašė “kultūros-apšvietos”’ 
sutartį su; Vokietija. Ispa
nijos fašistų plote būsią 
steigiama daugiau vokiškų 
nazių mokyklų, o Vokieti
joj — fašistinės ispaniškos 
mokyklos.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

ko sužinoti, kad žuvo Ispa
nijoj bekovodamas prieš fa
šistus Bernardas Ražanskis 
(Radžius). Nors gandai ėjo 
senai, kad žuvęs, bet tikrų 
žinių ilgai buvo neturėta.

Kad ir trumpai, čia no
riu pažymėti apie žuvusį 
didvyrį.

Drg. Bernardas Ražans
kis gimė 1910 metų vasa
rio 25 d., Nanticoke, Pa. Išl 
mažų dienų buvo auklėja
mas darbininkiškoj dvasioj. 
Jau tais laikais, kada Ber
nardas lankė mokyklą, jis 
statydavo mokytojai klausi
mus, kodėl vieni vaikai nu
plyšę, neturėdami kuo apsi
rengti ir negali mokyklos 
lankyti, o kiti visko per
daug turi? Už tokius klau
simus gaišdavo ir apkulti ir 
motinai skundus siųsdavo, 
kad mažą Bernardą už ’ tai 
baustų.

Apie devyni metai atgal 
draugai Ražanskiai persikė
lė gyventi į Newark, N. J. 
Persikėlus į naują vietą gy
venti, persikėlė ir jų veiki
mas su Newarko draugais.

Drg. Bernardas daug dir
bo Jaunųjų Komunistų Ly
goj ir buvo visada prieša
kyj, užimdamas atsakomin- 
gas vietas. Vieną kartą šių 
žodžių rašė j ui užėjus į dar
bininkų centrą, radau1 pil- 

v na vaikų ir tarpe jų Ber
nardą. Klausiu, “na, ką tu, 
drauge, čia veiki su vai
kais, boviniesi?” Jis man 
atsakė: ’“Matai, kiek čia jų. 
Tai jaunieji pionieriai. Čia 
jų mokykla. Tai būsianti J. 
Komunistų Lygos nariai.” 
Ir jis neapsiriko, ne vieną 
iš jų ir dabar matau vei
kiant J.rK. L.
. Kita kartą x užėjęs į be
darbių" tarybą, randu Ber
nardą su bedarbiais disku- 
suojant, duodant jiems nu
rodymus, kaip gauti pašel- 
pas. Jis veda juos pašelpų 
stotin, kad išreikalaut jiem 
pašelpos. Jis bedarbių orga
nizatorius.

Komunistų Partija siun
čia jį į partijos mokyklą. 
Ten prabuvęs 3 mėnesius, 
grįžta atgal prie aktyvaus 
darbo, vodavauja demon- 

’ stracijom ir ant pikieto, 
būna kelis kartus areštuo
tas ir padeda ant “probeiši- 
no.”

T. ‘U. L. siunčia Bernar
dą į Bostono apylinkę, au- 
dinyčių streikui vadovaut. 
Ten jį areštuoja ir uždaro 

‘deportacijai. Iš namų pri
siuntė paliudijimą, kad jis 
Amerikoj gimęs. Paleidžia. 
Sugrįžęs į Newarką, vėl va
dovauja bedarbių demon
stracijai. Būna sumuštas ir 
areštuotas.

Paskutiniu laiku Bernar
das su tėveliais persikėlė 
gyventi į Hillside, N. J., ir 
iš Jaunųjų Komunistų Ly
gos persikėlė į Komunistų 
Partiją.

Prieš išvažiuojant į Ispa
niją, Bernardas dirbo maši
nistu dirbtuvėj ir džiaugėsi 
turįs neblogą darbą ir gerai 
uždirbąs. Bet kada iškilo 
klausimas, kad reikia gelbė
ti Ispanijos liaudį nuo tarp
tautinio fašizmo, Bernar
das apleidžia darbą ir ren
giasi keliauti į Ispaniją.

Paskutiniai Bernardo žo
džiai išvažiuojant buvo: 
“Draugai, ko jūs liūdit nosis 
nukabinę? Manęs gailitės? 
Nesigailėkit, kad aš išva
žiuoju. Aš linksmas, kad 
galėsiu tikrai su ginklu 
rankoj kovot fašizmą už Is
panijos liaudį, už'demokra-

B. Ražanskis

tiją. O jei krisiu, tai užrin
kite mano vietą.”

O atsisukęs į motiną sa
ko: “Motin, neverk, kapita
listai tunka darbininko aša
romis.”

Tai tikro didvyrio atsi
sveikinimas. Jo žodžiai vi
sados Kliks atminty j.

Bernardas iškeliavo Is
panijon 1937 m., 15 d. ge
gužės, palikdamas dideliam 
nuliūdime tėvelius, Antaną 
ir Marijoną Ražanskius, ir 
brolius Joną, Vitalių ir 
Fredį. Gavus šiurpulingą 
žinią, kad žuvo didvyris 
kovotojas, netik tėvelius ir 
brolius sukrėtė, bet taipgi 
draugus, netekus gero 
draugo ir kovotojo, kuris 
krito dėl visų mūsų bendro 
reikalo.

Ne verkim pas kapą žuvu
sio didvyrio, bet tęskim jo 
pradėtą darbą pirmyn! Tai 
bus jam didžiausia pagar
ba, geriausias paminklas.

Atsisveikinom mes jį ant 
visados, bet jo mylimą dar
bą, jo idėjų, niekados. Žu
vo Bernardas, bet jo pradė
tas darbas nežus. Mes to
liau kovosim' su padvigu
binta energija, 'kol įvykdy
siu! jo idealus. Draugas.

Dies ir Sen. Reynolds Užsi- 
puldinėįa Roosevelt?, 

Užtaria Nazius
New York. — Fašistuo- 

jantis Amerikos kongres
manas Dies ir \ senatorius 
R. Reynolds, kalbėdami 
per radio, užsipuldinėjo 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis reikalauja priruošt šalį 
apsigynimui nuo fašistinių 
diktatorių. Jiedu peikė Ro
oseveltą, kad jis, užtarda
mas Vokietijos katalikus, 
žydus ir protestonus, tuo- 
mi “įžeidžia” ir pykina 
Hitlerį.

Tiedu kalbėtojai buvo pa
kviesti fašistam pritarian
čių organizacijų.

Žuvęs Anglijos Karinis 
Orlaivis su 6 Lakūnais

London. — Nežinią kas 
kas atsitiko kariniam Ang
lijos lėktuvui - bombininkui 
su šešiais lakūnais. Bijoma, 
kad per audrą jis žuvo jū
ros protakoj — Anglijos 
“Kanale.”

Washington, saus. 25.-t- 
Valstybės ministerija sako, 
kad, turbūt, Amerika ne
atidarys ginklų ir amunici
jos praleidimo į Ispanijos 
respubliką.

EASTON, Pa. — Kadangi J 
šiuo tarpu, iniciatyva Lietuvių 
Literatūros Draugijos 13 kuo
pos, ėjo kampaniją už rinki
mą drapanų ir aukų Ispani
jos liaudies pagelbai, tai d. 
V. Kaulius ir aš nusitarėm pa
daryti “vizitą” vietiniam kle
bonui, kun.Yparmui, kad pa
prašius ir jo paramos tame 
darbe ir sužinojus jo nusista- 
tymą Ispanijos'klausimu. Nu
tarta, padaryta. Antradienį, 
sausio 10 d., apie pietus, mu
du su Kaulium nukeliavome 
klebonijom Man, dar niekad 
nemačius kun. Garmaus, buvo 
labai įdomu turėti tą “inter
view,” nors savo širdyje jau
čiau, kad nelabai ką laimė
sime tam prakilniam darbui. 
Ar mano šis jausmas išsipildė, 
pamatysime 'vėliau.

Buvome mandagiai įleisti 
malpnios moteriškės ir papra
šyti sėsti. Ilgokai palūkėjus, 
raštinėn atėjo ir pats klebo
nas Garmus. Mes su d. Kau
lium persistatėme, kas esame. 
Klebonas pareiškė, kad Kau
lių pažįstąs, bet manęs ne. 
Perstatėme reikalą ir išsivystė 
maždaug sekamas pasikalbėji
mas :

Kun. Garmus: Tai kokiai 
Ispanijai jūs renkate aukas? 
Ar tamstelė žinote, kad dabar 
yra dvi Ispanijos?

Senkevičienė: Aišku, kad 
žinome,'kitaip ten nebūtų ka
ro. O renkame tai Ispanijai, 
kurios valdžia yra pačių žmo
nių teisėtai išrinkta, ir kurios 
liaudis taip narsiai kovoja už 
savo ‘teises, užpulta svetimša
lių draskūnų, Italijos ir Vo
kietijos fašistinių valdžių.

Kun. Garmus: O ar žino
te, tamstelės, kodėl įvyko Is
panijoj sukilimas? Todėl, kad 
gen. Franko, negalėdamas pa
kęsti žudymo kunigų ir minyš- 
kų, negalėdamas pakęsti, kad 
būtų bažnyčios ir jų turtas 
naikinamas, sukilo, .kad ap
ginti tikėjimą. . .

Senkevičienė: Aš manau, 
kad klebonas visai neteisin
gai tą dalyką išaiškinate. Ts-1 
panijos liaudis per šimtmečius 
kentė didelę priespaudą ir iš
naudojimą. Turčiai turėjo už
ėmę didžiausius plotus že
mės, nuo to neatsiliko bažny
čios ir klioštoriai. žmonės ten 
viso labo buvo tik vergai. Is
panijoj didžiumoje egzistavo 
feudalizmo gadynė. Ir kada 
liaudis numetė netikusią tvar
ką nuo savo sprando, kada 
žeme liko atimta nuo turčių, 
kunigų ir ponų, sutiko di- 
džiausį pasipriešinimą. Tas 
buvo praeityje, tas bus ir at
eityje, nes kur tik turčiai yra 
stiprūs, ten jų pasipriešinimas 
didesnis. Nes nieko skaudes
nio nėra turčiui, ar tai civi
liam, ąr kunigui, kaip jo ki- 
šenius. Galimas daiktas, kad 
sūkuriuose kovų įvyko ir kru
vinų susirėmimų, bet tokių 
įvykių būtų ir šioj šalyj, jei
gu kas pajudintų turčių nuo
savybę ...

Kun. Garmus (jau pradėda
mas rausti) : Bet Franko už
imta pozicija yra teisinga. 
Jeigu jūs skaitėte, ką pasako
jo ristikas Vladek Zbiszko, 
kuris pats savo akimis matė, 
kaip kpnigai ir minyškos bu
vo žudomos, kerosinu apipilti 
ir gyvi sudeginti, nejaugi jūs 
sakote, kad tai teisingas ir 
geras darbas?

Senk.: Aš manau, kad tai 
nonsensas. . . Tačiau, argi jūs, i

kunige, užginate kasdieninį 
žudymą nekaltų kūdikių ir - 
moterų, kurie Italijos ir 
kieti jos orlaivių bombardų 
mi kasdieną? Argi jūs už 
riate nekaltų žmonių kraujo 
liejimą ?

Kun. Garmus: O »ar Rusi-^ 
jos orlaivių ten nėra? Ar Ru
sija negelbsti lojalistams?

Senk.: žinoma, kad Sovie
tų Sąjungos liaudis gelbsti, 
kiek galint. Taip pat gelbsti • 
visi demokratiniai nusiteikę 
žmonės kitu saliu, 
niekur 
(kalbu 
spaudą), 
sės būtų 
ku nekalti žmonės, 
kūdikėliai, kurių kūneliai yra 
draskomi kasdieną tų baisių 
siaubūnų. O juk ta spauda 
su mielu noru tokias žinias 
patalpintų. Franco, tas gynė
jas krikščionybės, paėmė sau 
už talkininkus juodus maurus, 
nekentėjus krikščionybės, kad 
krikščionybę ginti. Argi tai 
ne absurdas?

Kaulius: Buvo ir tokių įvy
kių, kad Franco pradžioje su
kilimo Morokkoje, siuntė savo 
agentus Ispanijon, kad tik da
ryti provokacijas ir nustatyti 
liaudį prieš valdžią. Tas jau 
yra faktas.

čia kunigas jau neiškentė, 
kad.neišpilti savo pagiežą ant 
Sovietų Sąjungos. Jis primi
nė, kad Ispanijoj tokia val
džia, kaip Rusijoj, kur žmo- 
nė nekaltai žudomi. Kur Sta
lino geriausi draugai šaudomi 
ir tt. Sušaudyti sabocažnin- 
kai ir pardavikai kunigui liko 
kankiniais ir “didžiausiais re
voliucijos pranokėjais.”

Man prisiėjo aiškinti, kad 
Sovietų Sąjungos žmonės yra 
išleidę įstatymą, kur didžiau
siu prasikaltimu yra šalies iš
davystė, kad visi prasikaltėliai 
buvo teismišku būdu nubausti, 
kaipo kriminalistai, kad da
bar, šioj minutėj, kada mes 
kalbamės, ne vienas krimina
listas šioj šalyj yra nubaustas 
mirčia. Nejaugi kunigas už-

I giria kriminalistus?
Kun. Garmus (jo veidas da

rėsi vis raudonesnis) : Tai vi
si buvę revoliucionieriai stai
ga tapo kriminalistais ?

Senk.: Ųe visi, 
tai gerų, ištikimų 
vo šaliai. Jeigu 
keletas iš tokios 
šalies su 180 milionų gyven
tojų, tai ką'tas reiškia? Jei
gu Ispanijoj laiku tas būtų 
padaryta, šiandien nesilietų 
ten nekaltų žmonių kraujas 
upeliais. x

Kun. Garmus (Čia jis jau 
neiškentė, kad asmeniškai ne
užkabinus) : Jūs katalikė, bet 
aš jūsų bažnyčioje nematau, 
žmogus, nustojęs tikėjimo, 
nustojęs dievo, lieka be jokio 
žmoniško jausmo, jis sužvėrė* 
ja. . . Draugui Kauliui irgi 
pasakė negražų užmetimą.

Senk.: Taigi, kaip galima
(Tąsa penktam puslapyje)

Bet dar 
nematėte 

kapitalistinę
spaudoje
apie

kad iš lojalistų pu- 
bombarduojama nie- 

mažyčiai

Liko šim- 
veikėjų sa- 

sušaudyta 
milžiniškos

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. F. Borisui, So. Boston, 

Mass. — Apie A. J. Kupsčio 
paskyrimą Į svarbią valdvie- 
tę buvome gavę nuo kito ko
respondento, todėl jūsų pra
nešimo nebegalėsime sunaudo
ti. Ačiū už rašinėjimą. Pra
šome dažniau šį tą parašyti 
dienraščiui “Laisvei.”

To the Readers of English Section^—
Due to the severe illness of the editor of English Sec^ 

tion comrade Walter Kubilius, the Section in this issiuT 
is omitted. We hope comrade Kubilius will soon recover.

The Editors.
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KULKŲ LIETUS | AR ŽINAI, KAD?- Aklumo Priežastys; Skurdas ir Kt. FLORIDOS KANALAS ŽMONIJOS. DRAUGAS
Thomas Ashley daro ap

žvalgą, kaip veikia Jungti
nių Valstijų maži užpuoli
mo karo lėktuvai. Jis tėmi- 
jo jų veiklą armijos prati
muose Texas, Mississippi ir 
Louisiana valstijose. Ypa
tingo susidomėjimo padarė 
trijų eskadrilių po 18 lėk
tuvu, viso 54 lėktuvų, už- 
p u o 1 i m a s Forto Bragg, 
North Carolina, pratimuo
se. 

r

Tai buvo “N o r t h r o p 
A-17” rūšies lėktuvai, vien- 
motoriniai, nedideli, kurių 
liemenį neša žemutinis 
sparnas. Kiekvienas iš jų 
gali vežti 600 svarų nedide
lių bombų, tam tikrą kiekį 
nuodingi: dujų, ir ginkluo
tas keturiais kulkasvai- 
džiais. Kulkasvaidžiai yra 
po du kiekvienoj sparno 
pusėj. Vienas lėktuvas iš 
keturių kulkasvaidžių gali 
paleisti į minutę net 4,800 
kulkų!

Ashley sako, kad jis “tė- 
mijo,” geriau pasakius, bu
vo liudininkas tokio vaizdo. 
Ant vieno kelio sutartinai 
buvo vežama senais trokais 
šiaudiniai “žmonės.” Tro- 
kus vilko ilgomis vielų vir
vėmis kiti sunkvežimiai. 
Vienu kartu tartum sudeja
vo žemė. Garsai kilo iš tos 
pusęs, kur buvo saulė. Stai
giai viena po kitai išskrido 
trys eskadrilės po 18 lėktu
vų. Lėktuvai buvo pasislė
pę saulės spinduliuose, o 
paskui, tartum iš medžių 
viršūnių, išlėkė.

Prie motorų baisios gies
mės prisidėjo baisus sutra
tėsimas virš dviejų šimtų 
k u 1 k a s v aidžių ir bombų 
sprogimai. Lėktuvai kon
takte su išsivaizduotais ve
žimais1 “kareiviais” buvo 
tik per 20 sekundų. Bet jų 
kulkasvaįdžiai suspėjo pa
leisti 86,400 kulkų ir numes
ti 16 tonų bombų. Tai buvo 
tik į 20 sekundų. L vieną 
minute 54 toki lėktuvai ga
li paleisti 260,000 kulkų.

Stebėtojas sako: “čia bu
vo ramu, sukaukė lėktuvai, 
nespėjome suprasti, kame 
dalykas: jie išlindo iš sau
lės spinduliu; žemė sudeja
vo. ir jie vėl dinero. Iš išsi
vaizdintu kareivių liko tik 
skarmalai.”

Tokius lėktuvus karinin
kai vadina užpuolimo, štur- 
miniais arba šlavimo lėktu
vais. Tokios 'fašistų maši
nos žudo Ispanijos žmones.

D. M. š.

AR PERSIMAINO SUDĖ
TIS ŽMOGAUS KŪNO

PER 7 METUS?

Diena iš dienos gyvame 
kūne darosi šiokios tokios 
atmainos, ^priklausomai nuo 
maisto, virškinimo, darbo, 
amžiaus ir kt. Bet ar visai 
pasinaujina žmogaus kūnas 
per septynerius metus, 
kaip kad buvo tvirtinama? 
—Ne, — atsako mokslinin
kai. Toks tvirtinimas yra 
be pagrindo.

Pietų Amerikos respub- 
likose visur kalbama ispa- 

■ nu kalba, išskiriant Brazi
liją, kur vartojama portit- 
galų kalba.

Š v e i c a r i jo j vartojama 
i trys kalbos: vokiečių, italų 
ir francūzų, kaipo oficialės.

Europoj yra tik viena 
valstybė, kuri vartoja tik 
vieną kalbą;’ tai Portugali
ja. ,

1938 m. Jungtinėse Vals
tijose buvo padaryta milio- 

ina.s operacijų. Vieną treč
dalį visų operacijų sudarė 
tonsilų išėmimai.

Azijos Ochotsko Jūra 
vieną dieną pakyla du sy
kius, o sekančią tik vieną 
sykį.

Voverės, žiurkės ir peles 
taip pat čiulpia medaus sal
dumą iš gėlių, kaip ir bitės.

Pereitais metais Ameri
koj buvo “išsiųsta” 100,000 
laiškų, ant kurių nebuvo 
užrašyta adresai.

“Medinė karvė.” — Pie
tų Amerikoj auga medi^, iš 
kurio bėga savotiškas pie
nas; jis yra baltas, saldus 
ir maistingas.

Jokie karaliai ir karalie
nės nėra kartu išgyvenę 
daugiau kaip 25 metus.

Nitrogenas (azotas) yra 
vartojamas kaipo sudėtinė 
dalis baisiausių sprogsta
mųjų medžiagų. Japonai 
nitrogeną ima iš sardinkų 
ir naudoja kaip medžiagą 
bombom ir kitiem smar
kiausiem sproginiam.

Žemės Pietinis Ašigalis 
(Polius) vra šaltesnis negu 
Šiaurinis Polius: tai esą to
dėl, kad jis aukščiau iški
lęs.

Pernai metais trisdešimt 
penkis nuošimčius oro ke
leivių sudarė moterys.

Kuomet Cambridge, An
glijoj, buvo laikomas pa
saulinis kongresas. Indiios 
delegatas pridavė šitokia 
savo pavarde: Diwan Ba
hadur Sir Tiruvalangudi 
Vi iavaraghava-A charva.

Manoma, kad tai ilgiau
sia pavardė pasaulyj.

Jaunutis.

SUNKIAUSIA MOTERIS
Sunkiausia tveriančia 

moterim pasaulyje vra lai
koma Alvina Pedrika, Es
tijos pilietė. Jinai sveria 
750 svarų, bet vis dar eina 
sunkyn.

Alvina paskutiniu laiku 
yra pakviesta rodytis 
Suomijos ir Švedijos teat- 
ruose-cirkuose, kaip didelė 
keistenybė, už neblogą ap
mokėjimą.

Vaistas nuo Šienligės
Tam tikri rūgimo-virški-. 

nimo skysčiai - enzymai, 
kaip kad papain ir pancre
atin, tapo Washingtone 
užpatentuoti kaipo vaistai 
nuo šienligės (hay fever).

Dr. Miles Holden, brook- 
lynietis, užpatentavęs juos, 
tvirtina, kad leidžiant tų 
skysčių į nosį, galima iš
vengt šienligės arba žy
miai ją palengvint.

Jungtinėse Valstijose da-Įsius.
bar yra 117 tūkstančių vi- ! Vyrų aklų yra 11 procen- į 
siškų neregių, ir 70 iš kiek- tų daugiau negu moterų.

i 21 procentas visų aklų!vieno šimto aklų yra nariai 
šeimynų, kurios per metus yra praradę regėjimą per i 
tegavo mažiau kaip po tūk- nelaimingus at si t i kimus | 
stantį dolerių uždarbio bei | darbuose; 7 procentai nere-’ 
įplaukų. Tai raportas Ame-igiais apsigimę arba tapęj 
rikos Viešosios Sveikatos | aklais dar kūdikystėje. 
Tarybos: į Vienas ketvirtadalis ne-

Negrų proporcionaliai ■ regių yra virš 75 metų am- 
yra antra tiek neregių, i žiaus, trys penktadaliai ne
kaip baltųjų: negrai kenčia į regių—virš 55 metų, 
didesnį skurdą už baltuo-i 'Kadangi skaičius senių1

“Naudingas” Kareiviu 
Gamintojas, bet Gal

Esąs Pamišėlis
Kairo mieste, Egipte, 

areštuotas 80 metų senis 
už perdaug pačių. Jis buvo 
vedęs 30. moterų ir dabar 
ruošėsi vesti dar vieną še
šiolikos metų mergaitę. Jis 
visai nekvaršino sau galvos 
tokiais dalykais, kaip teis- 
miškas persiskyrimas su 
viena pirm vedant kitą.

Tardyme jis teisinosi ir 
didžiavosi tuom, jog kiek
vienai žmonai jis prigyveno 
bent po vieną sūnų. Nuo 
jo ryšių su moterimis vis 
gimdavę tik sūnūs, taigi 
kareiviai Egipto armijai. 
Jis tvirtino, kad tuom pa
tarnavęs Egipto valstybei 
geriau’negu dauguma kitų 
vyrų.

Valdiškos įstaigos pripa
žino jį naudingu iš to at
žvilgio, ir kol kas nestatė 
ii teisman, ale atidavė prie
žiūrai protligiu gydyklos.

'—A.

Jungtiniu Valstijų valdiš
ki darbų biurai pernai me
tais įstatė 2,701,349 žmo
nes į darbus, patarnaudami 
jiems be jokių mokesčių.

Washington. — WPA, 
viešųiu darbu administra-' 
ei ja išleido $13,825,000 pa
šaliniams meno darbų pro
jektams iki šių metų pra
džios.

Kuom Hitleris Nugąsdino 
Chamberlainą ir Daladierą

—Vokietija pasirengusi 
kariaut ir laimėt,—sakė 
Hitleris konferencijoj su 
Anglijos premjeru Cham-. 
beriamu ir Franci jos pre
mjeru Daladieru, Muniche. 
—Bet jeigu Vokietija pra
laimės karą,—gąsdino juos 
Hitleris,—tai Vokietijoj ga
lės įsikurt komunizmas, ir' 
jinai “tekt Stalinui.”

Šitokį Hitlerio “argu
mentą” iškėlė aikštėn J. G. 
McDonald, buvęs valdiškas 
aukštasis k o m i s i onierius 
pabėgėliams iš Vokietijos, 
dabar kalbėdamas prieška
riniame ^susirinkime Wash
ingtone. Tai šis argumen
tas labiausia ir paveikęs 
Franci jos ir Anglijos val
dovus — atiduot Hitleriui 
Čechoslovakijos Sudetų 
kraštą.

J. G. McDonald dabar 
yra pirmininkas Brooklyno 
Meno ir Mokslų Instituto.

SOVIETŲTANKAI 
KUO GERIAUSI

Kauno spauda taip pat 
pripažįsta, jog iš visų šalių 
tankų, pasirodžiusių Ispani
jos kare, sovietiniai tankai 
yra visų geriausi; rašo:

“Ypač pasižymėjo Sovie
tų Rusijos sunkieji tankai. 
Pasirodė, kad jų šarvų ne
gali pramušti nei prieštan
kiniai kulkasvaidžiai, nei 
prieštankinės kanuoliukės. 
Jie sugeba kartu vežtis ir 
didelius šaudmenų krovi
nius, o taip pat veikti ug
nimi.” /

Anot Kauno laikraščiu, 
sovietiniams tankams būna 
vargas tik klampiose vie
tose; esą, kuomet tie sun
kieji tankai įklimpsta, 

I “tuom ir pasibaigia jų kau- 
! tyniu karjera.”

(Čia galima primint, jog 
Sovietai turi ir tūkstančius 
greitų lengvu tanku, kurie 
“galį pravažiuot, kur tik 
šuva galėtu prabėgt.”)

—L.

KULKU NEBIJĄ 
LĖKTUVAI

Nauii Italijos lėktuvai Is
panijoj yra tain šarvuoti, I 
kad nuo ių atsimuša ir at
šoka kulkasvaidžių ir šau
tuvų kulkos, kaip rašo Lon
dono “Daily Telegraph.”

Kur Ispanijos liaudiečiai 
neturi priešorlaivinių ka- 
nuolių, ten šie Mussolinio 
lėktuvai visai žemai skrai
do virš liaudiečiu apkasų ir 
pila kulkasvaidžių ugnį į( 
juos. Šie nauii fašistų oro | 
šarvuočiai, sakoma, “visai 
nebiją” šaudymų kulkasvai- 
džiais ir šautuvais iš ap
kasų.

Philadelphietė Sylvia L. 
Presp išrado špuliukę su 
magnetizuota skylute, kuri 
prilaikys adatą be jos smei
gimo į siūlus.

ĮVAIRIŲ ŠALIŲ LAIVAI 
ŠAUDĖ I FRANCO BOM- 

BININKUS

Caldetas, Ispanija, saus. 
25.—Amerikos ir tūlų kitų 
šalių karo laivai šaudė 
priešorlaivinėmis patranko
mis į fašistų lėktuvus, kuo
met tie lėktuvai fombarda- 
vo prieplauką arti Anglijos 
atstovybės.

Užprenumeruok Dienrašty 
“Laisvę’’ Savo Draugams 

šioj šalyj eina didyn, sako 
Viešosios Sveikatos Tarny
ba, tai toliau būsią daugiau 
neregių.,

Tiesioginė priežastis veik 
75 proc. apakimų yra ka
taraktas, glaukoma, regėji
mo nervo sugedimas ir ki
tos akių ligos sykiu su to
kiais bendrais nesveiku
mais kaip aukštas kraujo 
spaudimas, kraujagyslių— 
arterijų sukietėjimas ir 
cukraligė.

Ką Dažniau Trenkia 
Perkūnas: Žmones

Ar Gyvulius?
Kai kurie gyvuliai, ypač 

šunes, pritraukia žaibus, 
kaip sako daugelis fizikos 
žinovu. Tam tvirtinimui 
priveda šitokius atsitiki
mus:

Praville, Francijoj, vie
nas malūnininkas nesenai 
ėją tarp arklio ir mulo, ku
rie traukė javų vežimą. 
Trenkė perkūnas, ir abudu 
gyvuliai tapo užmušti ant 
vietos, o malūnininkui žai
bas tik kelis plaukus te- 
nusvilino, ir kažin kur nu
nešė ar sunaikino jo kepu
rę.

Anglijoj netoli Worcester 
miesto perkūnas nutrenkė 
arklį, bet visai nepalietė 
berniuko, kuris vedė tą ar
klį.

Liege, Belgijoj-, žaibas 
“šovė” 'į kambarį, kuriame 
buvo tūlas Cohann su šu
nim; užmušė šunį pro uJV 
darą langą, o Cohannep^i- 
sai nepalietė. _ /

120 metų atgal perkūnas 
trenkė į bažnyčią per pa
maldas C h a t e a u n e uf e, 
Francijoj, ir nutrenkė de
vynis maldininkus; už tat 
užmušė visus šunis, kurie 
buvo subėgę į bažnyčios pa
stogę nuo perkūnijos.

Gal turi ir tikro pagrin
do tas žmonių posakis: 
“Bijo, kaip šuva perkūno.”

—L.

Savamokslis Astronomas 
Kometų Atradėjas

Delphos, Ohio. — Per sa
vo mažą teleskopą farmoje, 
L. C. Peltier atrado naują 
kometą Vulpecula žvaigž
dyne. Tai jau šešta jo at
rasta kometa.

Peltier yra išėjęs mokslą 
tiktai braižytojo, o ne as
tronomo. Bet jo astrono
miškais atradimais stebisi 
Harvardo Universiteto ats- 
tronomai ir Franklino Ins- *
titutas Philadelphijoj.

VAIKAS NAŠLYS
Sidney mieste Australi

joj nesenai apsivedė 15 me
tų berniukas Arthur Good
win. Jis melavo, kad turįs 
18 metų amžiaus, idant 
gaut leidimą sušituokt.

Susekus melą jis buvo 
įkalintas; ir dar belaukiant 
jam teismo, buvo užmušta 
jo žmona automobilio ne
laimėj. Todėl gal teismas 
sušvelninsiąs jam bausmę.

Prezidentas Rooseveltas 
siūlė kongresui, kad nutar
tų ir prakastų skersai Flo
ridos valstijos kanalą. Flo
ridos valstija, kaip kokis 
milžiniškas pirštas, išsiki- 
šus į Atlantiko Vandenyną 
ir tuo atidalina Meksikos 
Užlają.

Jau senai yra daromi pla
nai prakasti skersai Flori
dą kanalą nuo Jacksonville 
miesto, Atlanto Vandenyno 
pakraštyje, į pietus ir į va
karus, per Floridą iki Port 
Inglis, pas Meksikos Užla
ją. Jau atlikta tyrimo dar
bai, pagaminti planai, pa
ruošti kiti prisirengimai, 
kas atsiėjo virš penkis mi- 
lionus doleriu.

Šis kanalas būtų vienas 
iš gražiausių; jo ilgis siek
tų apie 200 mylių. Floridos 
ūkininkai jau senai jo 
trokšta. Valstybei jis su
trumpintų, ypatingai karo 
•laivams, kelionę iš Atlanti
ko Vandenyno į Meksikos 
Užlają bent 1,000 mylių.

Tačiau jo prakasimui 
priešinasi laivų privatinės 
kompanijos, kurios už il
gesnes keliones aplinkui 
Floridą daugiau ima už ja
vų ir vaisių pervežimą, 
žinoma, turčiai turi savo 
šalininkų ir kongresmanų 
tarpe, kurie dės pastangas, 
kad prezidento pasiūlymą 
nepraleisti. —V. S.

Japonai Peru Krašte
Kai kuriuose Peru respu- 

blikps miestuose, Pietinėj 
^Amerikoj, japonai yra už
valdę visus biznius ir ama
tus; jie kontroliuoja ir tų 
miestų valdininkus.

Viepas Peru darbininkas 
dėl to parašė skundo laišką 
nesenai įvykusiai Visa-Am
erikinei konferencijai. Jis 
tikėjosi, kad Jungtiniu Val
stijų delegatas ten Cordel 
Hull gal padarys kokių 
žingsnių prieš japonu įsi
vyravimą Perų ir kitose 
Pietų Amerikos respubli
kose.

Tas darbininkas skundė
si, kad japonai labai nieki
na Perų žmones; jie pavaro 
iš savo dvarų ir biznių pe- 
ru’iečius; japonai kapitalis
tai paskelbia “komunistais” 
tuos darbininkus, kurie pa
reikalauja poros centų dau
giau algos, o-valdžia grie
bia tokius darbininkus ir 
meta į kalėjimus.

Ateiviai iš Japonijos at
važiuoja jau išlavinti įvai
riem amatam ir bizniam; o 
būdami Perų šalyje jie ty
liai slapta kariniai mobili- 
zuojasi ir muštruojasi pa
dėt Japonijai užpult Perų.

Perų respublikoj yra 
11,000 ateivių iš Japonijos 
ir apie 25,000 jų vaikų, gi
musių toj respublikoj. Bet 
jie yra labai landūs ir veik
lūs bizniškai, ir neperka 
jokių Perų dirbinių, jeigu 
panašius dirbinius gali 
gaut iš Japonijos.

Peru valdžia jau prade
da suprast japonu pavojų;! 
apribojo skaičių įleidžiamų 
ateivių iš Japonijos ir ne-

Sukanka 95 metai nuo to 
laiko, kai gimė didis Vo
kietijos mokslininkas Ro
bertas Koch.

Baigęs medicinos mokslą, 
K och as tula laika dirbo 
pamišėlių namuose; bet tas 
darbas jam nepatiko, ir jis 
persikėlė gydytojauti į ma
ža miesteli. Čia atliekamu 
laiku jis per mikroskopą 
(sudėtinius padidinančius 
stiklus) tyrinėjo įvairius 
mažyčius gyvius.

Vieną kartą Kochas pa
dėjo po mikroskopu krau
jo lašą gyvulio sirgusio 
juodlige, ir pamatė tūks
tančius judančių lazdelių, 
bacillų (lotyniškai): kai ku
rios jų nustoja judėjusios 
ir laipsniškai dingsta, o ki
tos skyla pusiau į dvi pa
našias lazdeles ir šitaip 
dauginasi. Ar tos lazdelėj 
nebus juodligės bakterijoj 
mis, perais? kilo Kocho 
mityje klausimas, ir toles
ni tyrimai parodė, jog taip.

Tam Kocho atradimui 
paskilbus, jis buvo pakvie
stas į Berlyną ir duota jam 
proga daryt tolesnius tyri
nėjimus toj srity j.

Ten Kochas 1882 metais 
ir surado džiovos bacillą- 
bakteriia. Gimė tad viltis, 
kad didžioji tuomet žmoni
jos rykštė džiova bus nuga
lėta; ir Kocho vardas pasi
darė pasauliniai žinomas.

1894 metais siautė Indi
joje choleros maras, ir Vo
kietijos valdžia pasiuntė dr. 
Koch a surast perą tos bai
sios ligos. Ir čia Kochui 
taipgi pavvko—jis surado 
panašų į kablelį choleros 
perą ir nustatė, jog ši liga 
plinta geriant nešvarų van
denį ar valgant užkrėstą 
maistą.

Toliau, Kochas kartu su 
Ebertu surado bakteriją- 
perą vidurių šiltinės ir pa
tobulino būdus gydyt dru
gio ligą ir miegligę.

Už tokius atradimus Ko
chas * buvo apdovanotas 
tarptautine Nobelio dova
na (apie $50,000), ir įgijo 
vardą kai vienas didžiausių 
žmonijos geradarių kovoje 
prieš ligas. —L.

Anglijos inžinierius G. 
Mason išrado geležinį ru
tulį gelbėtis nuo skęstančių 
laivų. Rutulys su antvožu 
užsidaryt nuo jūros bangų.<
MAŠINA PASVERIANTI 

TRILIONINES GRAMO 
DALELES

Mašina vadinama “mass 
spectrometer” parodo to
kius mažyčius medžiagos- 
svorio skirtumus kaip tri- 
lioninės dalelės vieno gra
mo, tai tiek, kaip kad pa
dalintum gramą ant 1 su 24 
nuliais (zeros), darašytais 
po 1. Gramas gi tik menku
tis svoris: j svarą jeina 453 
gramai ir 59 šimtadaliai.

duoda pilietybės japonų 
vaikam, gimusiem Perų re
spublikoj.
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Ketvirtas puslapis 
==========

p LAISVA

Upton Sinclair.
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(Tąsa)
Vadovas dar labiau susirūpino, kada milžiniškoji 

paroda su žibintuvais išėjo į miestą, pasipuošusi raudo
nomis skraistėmis ir kepurėmis ir turėdama užtektinai 
alaus kiekviena^ balsuotojui toje miesto dalyje—geres
nio alaus, negu kada nors pirmiau prieš rinkimus tek
davo gauti, taip bent visi balsuotojai tvirtino. Per paro
dą, arba ir pirmiau, laikant kalbas nuo vežimų, Jurgis 
triusdavosi, kiek tik pajėgų turėjo. Jis kalbų nelaiky
davo—juk buvo advokatų ir kitų išsilavinusiųjų toje 
linkmėje—bet jis gelbėjo prie kitų dalykų: platino ap
garsinimus, lipdė plakatus ir stengėsi atsivesti žmones; 
o kada būdavo kas surengta, jis degindavo ugnis ir da
lindavo alų. Taip iki pasibaigimo rinkimų jis per savo 
rankas perleido daugelį šimtų dolerių žydo aludario 
pinigų, vienok visur jis stengdavosi kuoteisingiausiai 
atskaitas išduoti. Besiartinant rinkimams, jis išgirdo, 
kad kiti veikėjai jo labai nekenčia, nes jam taip besi
elgiant ir jie turėdavo geresnes atskaitas išduoti, kad 
per toli nuo jo neatsilikti, o tokiu būdu pelno neturė
davo. Po to Jurgis darė, kiek tik galėjo, kad jiems įtikti, 
o taipgi ir sau šiek tiek atlyginti, ką jis praleido pir
miau, negu patėmijo, kad tuose išdavimuose daug yra 
skylių, kuriomis galima pasinaudoti. t

Jis taipgi patiko Mike’ui Scully’ui. Rinkimų dienos 
rytą, jau ketvirtą valandą atsikėlęs, jis leidosi gaudyti 
balsuotojus; jam buvo pristatytas vežimas su pora ark
lių ir jis važinėjo nuo namų, prie namų, rinkdamas savo 
draugus ir pažįstamus ir vežė juos iškilmingai iki rin
kimų vietos. Jis pats balsavo apie pusę tuzino kartų, ir 
jo pažįstamieji balsavo taip dažnai, kaip ir jis; jis atsi
veždavo būrį vos pribuvusių į šią šalį svetimžemių— 
lietuvių, lenkų, cechų, slovakų—o kada jis perleisdavo 
juos per savo rankas, pavesdavo kitam žmogui nusi
gabenti į kitą balsavimo vietą. Kada Jurgis iš ryto 
leidosi rinkti balsuotojus, to policijos apskričio kapito
nas davė jam šimtą dolerių ir tris kartus bėgy dienos

Nauji Metai ir Mes

Naujai išrinktas Massachu
setts valstijos gubernatorius 

i Saltonstall balsuotojams paro
dė savo “gerą” širdį; geriau 
sakant, “atsimokėjo” už tai, 
kad jie jį savo balsais išrinko. 
Sausio 16 d. gubernatorius 

įleido pieno trustui pakelti 1c 
ant kvortos pieno, o iš bedar
bių atėmė dalį pieno. Pir- 
miaus kvorta pieno kainavo 
12c, o dabar jau turim mokė
ti 13c.

Pereitą metą valstijos val
džia supirkdavo perviršį pieno 
ir išdalindavo WPA ir šiaip 
nedirbantiems — su didesnėmis 
šeimynomis duodavo net po 3 
kvortas. Aišku, tas 
biznį pieno trustui. 
tuos pusbadžius paliko 
vienos kvortos pieno,

I sį vėl naikins, kad palaikius 
aukštas kainas.

- Tai pirma Saltonstall “sta
cija”. . .

Vienok

gadino 
Dabar 

tik ant 
o liku-

atsibuvo

šiame 
valdyba

So.
Dr- 
su- 

ir 
vie-

—o—
Sausio 19 d.

Bostono Lietuvių 
jos susirinkimas, 
sirinkime nauja
direktoriai užėmėm savo 
tas, o senoji pasitraukė.

Naujas tarybos narys F. J. 
Bagočius pareiškė susirinki
mui, kad jis stengsis namo 
patalpoj įsteigti skaityklą. Tą 
visi nariai entuziastiškai svei
kino.

Bet ir dabar metinėj “atskai
toj yra pažymėta, kad drau
gija 
m ui 
$21,

Ši žinia mums yra linksma, 
dėl to, kad A. J. Kupstys bu
vo ir yra didžiausias rėmėjas 
mūsų spaudos ir viso darbinin
kų judėjimo. Mes sveikinam 
A. J. Kupstį su jo garbinga 
tarnyba ir linkime jam iš
tvermės toj srityj!

Neblogiausia pradėjo sektis 
profesija ir kitam mūsų geram 
darbuotojui, tai M. K. Boliui. 
Jis nesenai atidarė paveikslų 
studiją. Atidarė šią studiją, 
taip sakant, be kapitalo ir su 
paprastais įrengimais.
jo gabumas ir prieinamos kai
nos atkreipė visuomenės su
sidomėjimą. , Dabar ne tik 
vietiniai pas jį fotografuojasi 
ir duoda jam savo paveikslus 
piešti, bet tuo naudojasi ir 
apielinkės lietuviai.

Sykį turėjau progą matyti 
Bolį, kuomet jis piešė drg. 
Mustaikos gimines iš Lietuvos. 
Turiu pasakyti, kad aš stebė
jausi iš Bolio artistiškų gabu
mų. Bet prisiminsiu, kad Bo
bs yra: chorų mokytojas, vei
kalų režisierius ir nepapras
tai gabus aktorius. Dar gali
ma pridėti, kad Bolis yra ga
na geras politikas ir nemažai 
šioj srityj darbuojasi' dėl 
bininkų labo.

—o—
Vasario 11 d. Laisvės 

ras rengia didelį balių,
piečiai kviečia visus geriau
sius šokikus, nes už geriausią 
polką bus duodama do,vana.

šis balius bus vienas iš ge
riausių pasižmonėjimų 
Bostone.

Nepamirškite vasario 11 
7:30 vai. vakare, būti St. Om
er’s salėj, 376 W. Broadway.

Jaunutis.

dar-

Cho-
Cho-

laikraščių prenumeravi- 
išleido pereitais metais 
vienok nariai neturi pro
tuos laikraščius skaityti, 
tam, jie nežino, neigi ko-

So.

Prie
ki tie laikraščiai prenumeruo- 

jis atėjo, kad gauti po kitą šimtinę, o ne daugiau kąippiami- Ngra abejonės, kad bu- 
I vusi sena valdyba savo srio- 
vės laikraščius prenumeravo ir 
pątys skaitė.

—o—
Tom Mooney atvažiuoja į 

Massashusetts valstiją. Jis 
yra užkviestas dalyvauti CIO 
konferencijoj, kuri atsibus 
vasario 11-12 dd., Springfield, 

viešpatavo neišpasakitas linksmumas, nes jie manė, kad! Mass, 
užstos geresnė valdžia, kadangi paprastieji žmonės vi
siškai sumušė išdidųjį plutokratą.

po dvidešimts penkis dolerius iš kiekvienos kliuvo jo 
kišenini. Likusieji iš tikro sunaudoti tapo užmokėjimui 
už balsus ir tą dieną renkamas “Scotty” Doyle, patar
nautojas karčiamoj, gavo apie tūkstantį balsų daugiau, 
negu jo priešininkas. Ir Jurgis, pradedant nuo penktos 
valandos vakaro, p baigiant apie trečią valandą paryčio, 
linksminosi kuopašėliausiu būdu. Beveik kiekvienas 
Packingtowno gyventojas darė tą patį, nes tarp visų

SKYRIUS XXVI
Bostone su-

Misevičius
Ka-

DETROITO ŽINIOS
“Vilnies” Naudai Koncertas

DO RINKIMŲ Jurgis pasiliko Packingtowno ir laikėsi 
savo darbo. Judėjimas' tarp žmonių, kad suardyti 

globą, kokią policija suteikdavo kriminalistams, tęsėsi ir 
toliau, taigi ir Jurgiui rodėsi geriau bus sėdėti, ausis 
suglaudus. Jis turėjo' kuone tris šimtus dolerių banke 
ir būtų galėjęs sau ramiai ilsėtis, bet turėjo lengvą dar
bą ir iš pripratimo laikėsi jo. Be to, Mike Scully, pas 
kurį jis buvo nuėjęs pasiteirauti, pasakė jam, kad ne
ilgai trukus kas nors gali įvykti.

Jurgis apsigyveno tūluose namuose drauge su kitais 
vyrais, su kuriais gerai sutiko. Jis jau buvo užėjęs pas 
Anelę ir dasižinojo, kad Elzbieta su savo šeimyna per
sikėle kur ten vidurmiestin, taigi po to jis daugiau apie 
juos ir nesirūpino. Dabar jis užsidėjo su visai kitokiais 
vyrais—jaunais, nevedusiais, kurie mėgdavo pasilinks
minti. Jurgis jau senai numetė savo trašinės dvoku per- 
siėmusius drabužius, o pradėjęs užsiimdinėti politika, 
pradėjo nešioti baltą, prosintą kalnierių ir raudoną, jau 
gerokai apjuodusį, kdklaraištį. Dabar jis turėjo gerą 
priežastį labiau paisyti apie savo drapanas, nes uždirb
davo apie vienuolika dolerių savaitėj ir du trečdaliu jų 
galėjo išleisti savo smagumams, visai nejudindamas tų, 
ką buvo pasidėjęs.

Kai kada jis važiuodavo drauge su kitais didmies- 
tin į pigiuosius teatrėlius, į koncertų sales, ar į kitokias 
užeigų vietas, su kuriomis jie buvo gerai apsipratę. 
Daugelyje karčiamų Packingtowne buvo biliardai ir ki
tokį įtaisai, prie kurių jis galėjo smagiai praleisti vaka
rą, lošdamas iš pinigų kazyromis ir mėtymui kauliukai 
visur Imdavo. Kartą jis pradėjo lošti subatos vakare ir 
jam ypatingai gerai sekėsi, tai jis, užsikarščiavęs ir 
laikėsi to drauge su kitais ir lošimas tęsėsi iki sekma
dienio pavakarės, bet tada jis turėjo prakišęs ir savo 
dvidešimtį dolerių. Packingtowne šeštadienių Vakarais 
būdavo daugelis vakaruškų karčiamose; kiekvienas vy
ras atsivesdavo savo “merginą” su savim, užsimokė
damas pusę dolerio už įėjimą, ir praleisdavo per naktį 
keletą dolerių už gėrimus, kuriuos suvartodavo laike to 

♦ poilsio; pasilinksminimas abelnai traukdavosi iki ryto; 
jeigu pakildavo muštynės, tai ir anksčiau viskas turė
davo pakrikti.^-Yįsą tą' laiką vyrai šoka su tomis pa
čiomis moterimis, visi apkvaitę nuo gašlumo ir gėrimų.

(Bus daugiau)

—o—
Statistikos rodo, kati 50 me

tu tam atgal So. 
situokė Selvestras
su Zuzana Žukauskaite. O
žiu, ar jie So. Bostone ir da
bar gyvena ?

—o—
Plačiai Bostono apielinkėj 

žinomas apdraudos agentas ir 
nuosavybių pardavėjas, A. J. 
Kupstys, gavo valdžios, darbą.

A. J. Kupstys

Kaip yra žinoma, valdžia 
So. Bostone dalį senų namų 
nugriaus ir jų vietoj statys 
naujus. Pirma tų namų nu
vertimo, valdžios komisija 
(kurioj įeina ir A. J. Kups
tys) turės įkainuoti ir pagal 
jos įkainavimą valdžia atly
gins namų savininkams. /

Dėl šios vietos A. J. Kupstys 
nepolitikavo ir niekam tyyšių 
nedavė, bet valdžia įžiūrėjo 
jį, kaipo šios srities žinovą ir 
teisingą žmogų.

Kuomet A. J. Kupstys ga
vo pranešimą, kad jis yra ski
riamas tokiai aukštai vietai, 
iš sykio nenorėjo tam tikėti 
ir net per ilgą laiką nedavė 
nei atsakymo, manydamas, 

kad kas iš jo juokus daro. ;

Sausio 22 d. įvyko šaunus 
i parengimas’ paramai “Vilnies” 
dienraščio. Vakarą rengė 
Detroito Draugijų Sąryšis. 
Pradžioj vakaro buvo duota 
vakarienė, vėliaus tęsėsi dik- 
tas koncertas ir šokiai.

Prie vakarienės daug prisi
dėjo geros valios mūsų dien
raščių rėmėjai, ir aukavo vdikr 
čiai daiktų dėl valgių. Ki
ta, tai gaspadinės puikiai pa
gamino ir mandagiai patarna
vo prie stalų. Iš visko matė
si, kad rengėjai buvo visko 
ganėtinai pasigaminę, kad va
karieniauti galėjo visą, vaka
rą ir maisto nestigo.

Koncertas irgi buvo įvairūs, 
apie pusę koncerto sudarė 
V|ien Aido Choras su įvairio
mis dainomis ir muzikos rin
kiniu. Buvo keletas dainorių 
ir svetimtaučių —• lenkų — ir 
sudainavo keletą šmotų pavie
nių ir kvartetų. žymiausia 
dainininkė buvo d. Kenstavi- 
čienė iš Chicagos. Sudainavo 
keletą puikių dainelių ir gra
žiai visus palinksmino. Tik 
gaila, kad mažai dainavo/ Pu
blika labai pageidavo jos dai
nų.

Drg. Andriulis (vilnietis) 
ir d. Becker pasakė po trum
pą prakalbą. Drg. Andriulis 
rūpinasi “Vilnies” dienraščįo 
reikalais. O d. Becker aiški
na apie Ispanijos dabartinę 
padėtį ir kaip kapitalistų laik
raščiai šmeižia jos dabartinę 
tvarką. Taipgi ragino, kad 
siųsti reikalavimus Washing- 
tono valdžiai, kad būtų nuim
tas ęrpbargo. Parengime ma
tėsi gana daug profesionalų 
šio miesto ir dikčiai svečių iš 
apielinkės miestelių.

—o  j 
Detroito Pramogos

Detroito didžiulis kliubas 
D. L. Pilietinimo ir Pašalpos 

■ Kliubas rengia šaunų metinį 
parengimą sausio 29 d., Lietu-

• vių Svetainėj, ant 25-tos. Pra-
• džia 6 vai. vakare. Įžanga 

tik 25c. Vakaras bus Ubai 
įvairus ir daug dailės m^le-

! tojų dalyvaus scenoj. Aido 
Choras ir Dailės Choras duos 

šaunią programą ir scenos

SCRANTON, PA

—o—

ALDLD 21

Švieži kaip Benchley Šposas

tęsis 
būtina 

Amerikos 
Detroito 
parengi-

Kvie- 
detroi-

biz- 
bus 
už-

(

Komunistų Partija rengia 
dideles"-prakalbas 29 d. sau
sio, kaipo Lenino mirties su-

VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai ap
saugoti dviem užvalkčiais Cello

phane. VIRŠUTINIS užvalktis atsi
daro APAČIOJ pakelio.

vakare.
1104

Po programos 
Todėl mūsų 

paremti 
Kongreso 

dalyvaujant

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

įvyks va- 
Kanadoj. 
k p., šeš- 
d. Pra- 

Svetai-
Drouillard 

Tikietas tik 65c.

—o—
D. L. Kliubo Susirinkimas

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

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 tokio 
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.
“Tel.: Glenmore 6-6191

Penktad., Sausio 27, 1939

vaizdelis bus suvaidintas. Vė
liaus šokiai abiejose svetainė
se. Rengėjai visus kviečia 
pasigerėti šiame parengime.

—0---
Moterų Lyga

Sausio 28 d., 7:30 vai. va
kare, 1035 Caniff Avė., east- 
saidės Liet. Moterų Lyga ren
gia bingo parę ir šokius. Va
karo pelnas bus sunaudotas 
Ispanijos pagelbai nukentėju
sioms nuo karo. Bus daiktų 
dėl laimėjimo, gausite skaniai 
pavalgyt ir pasišokt. Įžanga 
veltui.

Windsorieciu Vakariene

Kadangi nuo Detroito į Ka
nadą yra tik apie viena mylia, 
tik pervažiuoti per upę, todėl 
detroitiečiai palaiko draugiš
kumą su Windsoro lietuviais 
ir dalyvauja vieni kitų paren
gimuose. Neužilgo 
karionė . Windsoryj, 
Rengia
tadienį, vasario 
džia 7 va 
nė randasi 
Rd.
čia rengėjai, kad mes 
tiečiai atsilankytume į 
kara. v

---- 0-----
Lietuvių Kongreso Vakaras

ALK Detroito skyrius ren
gia Lietuvos neprigulmybės 
paminėjimą 21 metų sukaktu- 
viu vasario 12 d. vakare, Lie-

tuvių Svetainėj, ant 25-tos. 
Bus suvaidinta dviejų veiks
mų komedija, gana juokinga. 
Bus dikta programa iš dailūs 
mėgėjų ir pora gerų kalbėto
jų aiškins Lietuvos dabartinę 
padėtį, 
šokiai, 
pareiga 
Lietuviu 
skyrių, 
me.

Sausio 22 d. D. L. Kliubas 
savo metiniame susirinkime 
dikčiai kalbėjo apie teikimą 
nariams kokios nors savišal
pos. Po ilgų diskusijų tas 
klausimas paliktas apie pus
metį vėliaus, kad būtų aptar
tas. Išrinktas drg. D. G., ku
ris dalyvaus Civilių Teisių Gy
nimo Konferencijose. Labai 
pagirtinas dalykas, kad kliu- 
biečiai tokių dalykų nepamirš
ta.

Valdybos dalis irgi pasikeitė 
šiais metais. Dabartinė val
dyba: pirmininkas A. Strai- 
gys, pirm, pageli). M. L. Bal
čiūnas, f in. sekr. S. Babravi
čius, iždininkas D. Pretkus.

Alvinas.

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI 
extra parinktini, extra ilgai-bran- 
dinti tabakai duoda extra turtingų 
skonį . . . extra Cellophane už
valktis užtikrina extra šviežumų.

IŠBANDYKITE 1939«• *

DVIGUBALŠVELNIUS Old Gold
UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių 

vakarais, Columbia Network.

Gjarsifikįte savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

kaktuvių paminėjimą. Kadan
gi šioms prakalboms išimtas 
leidimas iš miesto valdžios, 
tai f asistuojantis elementas 
kelia protestus prieš valdžios 
direktorių, kad davė leidimą. 
Kad nulaužius tiems gaiva
lams hitleriškus ragus, turime 
kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti tose prakalbose.

Tas viskas zatsibus Eagles 
Hali, 227 Wyoming Ave., 
7:30 P. M. Įžanga — 25c 
Kalbėtojam bus Steve Nelson, 
buvęs Ispanijoj ir kariavęs 
Lincolno Brigadoj prieš įsi
veržėlius ir vietinius užpuoli
kus ant žmonių teisėtai 
tos valdžios.

—o—
Komunistų Partijos 

Scranton dalius skyrius
pasilinksminimo vakarėlį, ku
ris įvyks 11 d. vasario, 1252 
Providence Rd. Įžanga 25c.

Bet įžangos tikietas bus ga
lima apsimainyt ant 6-šių 
nio tik i etų, už kuriuos 
galima gaut gėrimų bei 
kandžiu. Pradžia 7:30 c

išrink-

rengia

Svarbu šiame baliuje vi
siems, kas tik gali, dalyvauti. 
Tuomi paremsite vietinį darbi
ninkišką judėjimą.

LLD 39 Kuopos 
Korespondentas.

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

Copyright. 1939. by P. Lorillard Co.. Inc.
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Užsakymus prašome siųsti
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Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

apie Kryžiukai ir laketai su lenciūgiukais nuo

ClementVokietaitis

Brooklyn417 Lorimer St

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro
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IMMI

Hali, 
įvyks

su- 
ko-

Gcdemino 
Nustatytos 
visus skai- 
Kom.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

1832 
pra-

kuris kalbės apie Klaipė- 
delegatai išduos raportą 
II Apskr. konferencijos.

(2-22)

šiuo antrašu :

BOSTON, MASS.
išbandymo ir juokų vaka- 
Liet. Literatūros D-jos 2

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

Mildred Radozick. Kviečiame vi- 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(21-23)

Įvyks sausio 29 d., 
Wood Ave., kampas 

šo- 
Gurskio orkestrą,

vaikams 
vien tik šokiams 25c. Kvie- 
visus skaitlingai dalyvauti.

(21-22)

Yermolovich; Gitariste; P. Gasparas, 
sugrįžęs iš Ispanijos; Vyrų Grupe, 
vad. I. Yermolovich ir “Ekstra” nu
meris. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — Kom. (21-23)

ir diskusijų bus puiki vaka-, 
Girdėta, kad gaspadinės deda 
pastangas, kad svečiai būtų 
pasitenkinę. po vakarienes 

emisija.

Petrikiene apie moteris Is-

užtikriname, kad atsilankiusieji 
pilnai patenkinti šiuo spektak- 
— Užkviečia Kom. Partija.

(21-22)

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

New Haven, Conn.
Vieša Padėka ir Prakalbos

Į Pyrinejų kal-

šios

3
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M
Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų, 

kokius jūs patys pasirenkate

v

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAS SU EASTONO KUNIGU 
GARMUM APIE ISPANIJĄ IR JOS KOVĄ 

SU FAŠIZMU

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

suderinti jūsų žodžius su tuo 
faktu, jau nekalbant apie 
šiandieninę Ispaniją, kad šim
tai metų atgal, kada gyvavo 
Šv. Inkvizicija, užvesta Jėzu
itų zokono, žmonės, kurie tik 
kiek nesutiko su kunigų nu
statytu mokslu, buvo gyvi de
ginami ant laužo, kaulai ^jų 
laužomi ant rato, nagai ir 
akys lupami laukan? Juk tai 
darė žmonės, kurie turėjo ir 
dievą ir tikėjimą savo širdy
se. Kaip su mokslininkais 
Husu, Galilėjum ir kitais? 
Kas liečia mano lankymą 
bažnyčios, tai mano sąžinės 
dalykas. Neatėjau čia išpa
žinties.

jieš- 
apie tą sužinojus, 

žinojimo galima 
istori j os 
Kunigas 

viską, v

iš 
viešajam 
ten nue-

to nežino, 
Baltramiejaus 

1572 me- 
protestonų

Kun. Garmus (pradedąs 
nervuotis) : Tai viskas netie
sa. , Jėzuitų mokslas buvo ant 
aukščiausio laipsnio. Taip tas 
netiesa, kaip netiesa, kad įvy
ko skerdynės šv. Baltramiejaus 
naktį. Bažnyčia su tuo nieko 
bendro neturėjo. Ten ėjo po
litinė kova už galią. Aš jums 
patarčiau neskaityti vien tą 
literatūrą, ką Bimba rašo bei 
“Laisvė” išleidžia, bet skai
tyti visokias knygas. . .

Bet čia kunigas pamiršo, 
kad kaip šventoji Inkvizicija, 
taip šv. Baltramiejaus naktis 
yra istorinis faktas, ir nerei
kia Bimbos bei “Laisvės 
koti, kad 
Pasisemti 
pasaulio 
knygyne, 
jęs suras

Argi kunigas ir 
kad per šv. 
naktį, Franci joje, 
tais, tūkstančiai 
Hugenotų buvo į vieną naktį
išskersta? Išskersta visi be 
pasigailėjimo, moterys ir ^kū
dikiai, o katalikų bažnyčia 
laimino skerdimo įrankius ir 
iškėlė obalsį “Mirtis bedie
viams!” Aišku, ten ėjo ko
va tarpe politinių partijų, bet 
žymiausią rolę lošė katalikų 
bažnyčia, kuri tais laikais 
valdė veik , visą Europą. Už 
galią nesigailėjo kraują lieti 
del “dievo ir krikščionybės.”

Mūsų pasikalbėjimas ėjo 
prie pabaigos. Kunigas atvi
rai pareiškė, kad jis su Fran
ko. Kad bažnyčia taipgi au
kauja, bet “bešališkai” vi
siems Ispanijos gyventojams 
per Raudonąjį Kryžių, o 
mums pagelbėti jis nieko ne
gali. Sako, “Jūs stovite vie
noj pusėj, aš kitoj, jūs dirb
kite, rinkite aukas, bet aš 
žmogžudžius, tikėjimo naikin
tojus remti negaliu. . .”

Senk.: Bet, kunige, Ispani
jos ir kunigai remia savo val
džią, net į Ameriką buvo at
važiavę, rinko^ aukas, darba
vosi ... v

Kun. Garmus: Vienas, 
nas tokis buvo. . . Ar jūs 
note, kad visi kunigai yra 
gi?

Senk.:
nome. Yra gerų, dorų 
gų... •

Kaulius: Pavyzdžiui, 
noriu priminti apie kun. 
Jis Lietuvoje kovojo
baudžiavą, o už tai liko baž
nyčios prakeiktas, neteko ku
nigystės stono. ..

Drg. Kaulius išėmė iš kiše- 
niaus brošiūraitę “Dvidešimts 
Metų Lietuvos Nepriklausomy
bę Minint,” parašytą dr. 
Montvido. Sako, “Imkite ir 
pasiskaitykite, ten surasite 
apie kun. Jaką ir tt.”

Kunigas paėmė, pavartė ir 
sugrąžino, pareikšdamas: “Aš 
turiu visokių knygų ir 
man nereikia!”

Tai, kaipgi, kunige, 
rint jūsų žodžius, kur
sakėte, kad reikia visokią li
teratūrą skaityti ? Tas dar 
kartą parodo, kad kunigai ne
prisilaiko savo mokymo, ar 
ne ? Vieną sako, kitą daro.

Kunigas ątidarė mums du
ris. nors aš išeidama ir ačiuo-

vie
ni a- 
blo-

Mes visai to nema- 
kuni-

aš tik 
Jaką, 
prieš

sude-
man

Penktas pnalapia

girsti kas tikrai dedasi Ispanijoj. 
Vytautas yra gabus kalbėtojas, mes 
juomi nebūsime suvilti. Pral 
prasidės kaip 7:30 vai. vakare/Įžan

 

ga nemokamai. Visus užkvieųia Ren
gėjai. (22-23)

panijoj arti dviejų metų laiko, pasa
kys daug apie Ispaniją. Prakalbas 
rengia ALDLD 6-tas Apskritys dėl 
visų kuopų Phila. Bus ir graži 
grama. — Kviečia Komisija.

(21-23)
1939 Metų Kalendoriai

valandų diskusuoti. 
mūsų “interview” ir

bus visiems aišku
Jis už-

dama už sugaištą laiką, pa
reiškiau, kad tokios diskusijos 
man labai patinka ir galėčiau 
dar porą

Tuomi 
baigėsi.

Dabar
kunigo nusistatymas, 
giria Franko ir jo žudynes. 
Jam negaila nekaltų žmonių 
kraujo ir ašarų.

Mes kviečiame visus, ypa
tingai Eastono katalikus, net 
ir patį kunigą Garmų, kad at
eitų į mūsų rengiamas prakal
bas, šeštadienį, 28 d. sausio, 
Vanderveer Svetainėj, kur 
kalbės tik sugrįžęs iš Ispani
jos Vytautas Zablackas, nes 
jis išbuvo virš 17 mėnesių ko
vos lauke, pergyveno ir matė 
viską ir tikrai papasakos, už 
ką Ispanijos liaudis šiandieną 
kraują lieja, ir ar Ispanijoj 
yra tikėjimas naikinamas, 
taip, kaip kun. Garmus norėjo 
mus įtikinti. Ateikite ir su
žinokite, kurioj pusėj teisybė.

B. E. Senkevičienė.

WATERBURY, CONN.
Sveikatos klausimu prakalbos, te

moje: “Jūsų Sveikata Moderninės 
Medicinos Šviesoj.” Kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newark, N. J. sausio 
29 d., Venta Svetainėje, 103 Green 
St., Waterbury, Conn. Įžanga tik 
15c. Pradžia lygiai 2:00 vai. po pietų 
ir tęsis kol žmonės norės. Duos svei
katos patarimų sulyg vėliausių mo
kslo patyrimų. Žmogaus sveikatos 
klausimas yra ir gilus ir platus.

Ncvien daug aiškins, bet ir bus 
galima duoti įvairiausių klausimų 
apie sveikatą, ligas, kaip gydytis pa
tiems, apie maistą, gyduoles, užsilai
kymą ir t. p. Atrodo, Daktaras Kaš
kiaučius turės daug darbo, daug jo 
laukia su patarimais ir nuoširdžiais 
pamokinimais.

Prakalbas rengia Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 49 kp. Visus 
kviečiam atsilankyti. — L. Ž.

(22-23)

BOSTONO IR APYLINKĖS 
MOTERŲ ATYDAI

Būsimo nacionalio lietuvių mote
rų suvažiavimo ir rankdarbių paro
dos reikalams aptart yra šaukiamas 
platus Bostono ir apylinkės moterų 
susirinkimas, kuriame dalyvaus ir 
Moterų Sąryšio valdyba. Įvyks šį 
sekmadienį, sausio 29, 1:30 Vai. po 
pietų, 376 Broadway, So. Bostono. 
Kviečiamės organizacijų narės ir pa
vienės. — Mot. Komisija. (21-22)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras ruošia linksmą šo

kių vakarą ir “Package- Party.” 
Įvyks sausio 28 d., Lietuvių Svet., 
853 Hollins St. Pradžia 7:30 v. v. 
Įžanga 25c asmeniui. Bus duodama 
dovana “Lietuviškas Darželis.” Kvie
čiame visus dalyvauti, laiką praleisi
te linksmai griežiant. muzikai lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

(21-22)

CAMDEN, N.
Sausio 30 d., Empire 

Fillmore St., 7:30 v. v. 
kalbos. Kalbės V. Zablackas, nese
niai sugrįžęs jaunuolis iš Ispanijos. 
Jis daug gales pasakyti ką jis matė 
Ispanijoj, nes yišbuvo per dvidešimts 
mėnesių. Prakalbas ruošia ALDLD 
6-tas Apskritys 133-čiai kuopai. Ka- 

I dangi norime sutraukti daug žmo-1 
nių, tai rengiame bendrai su kitom 
tautom, drg. Zablackas kalbės lie
tuvių ii* anglų kalbose. Kviečia vi
sus ALDLD 133 kp. (21-22)

£ 
£

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

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

CHESTER, PA.
Vytauto Lietuvių Pašaipiais Kliu- 

bas rengia prakalbas, antradienį, 31 
d. sausio, 7 vai. vak. Kalbės drg. 
Vytautas Zablackas, neseniai sugrį- 

I žęs iš Ispanijos. Kalbės apie dabar
tinę padėtį Ispanijoj. Užtai atsilan
kykite visi chesteriečiai ir apylinkės 
gyventojai į šias svarbias prakalbas.

(22-24)

LEWISTON-AUBURN, ME.
ALDLD 31 kp. metinis susirinki

mas įvyks 29 d. sausio, 1:30 vai. 
po pietų. Šv. Baltramiejaus Svetai
nėj. Visi nariai dalyvaukite, yra la
bai svarbių reikalų aptarti ir nau
ją valdybą rinksime 1939 m. — A. 
■Kaulakis, Sekr. (21-22)

ROCHESTER, N. Y.
Vasario 3 d., penktadienio vakare 

įvyks draugiška vakarienė “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojų, 
Svetainėje, 6 vai. vak. 
įžangos nebus. Kviečiame 
tytojus ir jų šeimas. —

Aleksandrai ir Jonui Di- 
djūnams jų draugai ir drau
ges surengė vestuvių sidabri
nei sukakčiai bankietą šešta
dienio vakare, sausio 14 d., 
Lietuvių Svetainėje. Bankietas 
buvo gražus ir linksmas, šia
me bankiete nepamiršta ir Is
panijos kovotojų. Apie tai 
prisiminus per draugą J. Šu- 
kaitį, aukų surinkta $4.67.

Bankiete dalyvavo 48 sve
čiai ir viešnios. Tariame jiems 
širdingą ačiū, rengėjoms ir vi
siems dalyviams. Taipgi taria
me didelį ačiū už gražias si
dabrines dovanas.

A. ir J. Didjūnai.
—o---

Prakalbos

MINERSVILLE
Dr. J. J. Kaškiaučiaus prakalbos 

įvyks sekmadienį, vasario 5 d. Citi
zens Club Hali, 3rd & South Sts., 2 
vai, po pietų. Temoje: “Jūsų Sveika
ta Modernines Medicinos Šviesoje.” 
Visi lietuviai esate kviečiami skait
lingai susirinkti ir pasiklausyti šių 
taip svarbių prakalbų. Įžanga veltui. 
— Kom.

LAWRENCE, MASS.
Arlington© Comb Room darbinin

kų masinis susirinkimas įvyks sau
sio 28 d., 2 vai. po pietų, Columbus 
Svet., 117 Essex St. Visi darbininkai 
ir darbininkės dalyvaukite skaitlin
gai, nes bus labai svarbus susirinki
mas. Taipgi atsiveskite tuos, kurie 
dar neprisirašę. — Užkviečia TWOC 
Komitetas.!,' (22-^3)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia paskaitą 

sveikatą. Žmogaus didžiausias turtas
..... • i rr i o Yra sveikata ir viltis ilgesniam gy-

Alltradienį, sausio 17 d., 8 venimui. Kuopa pakvietė Dr. Joną 
vai. vakare, Lietuvių Svetainė- Repšį iš Cambridge, kuris yra gar- 
je, prakalbas surengė ALDLD £^.u’
ir LDS kuopos Vytautui Za- 
blackui, ką tik grįžusiam iš 
Ispanijos.

V. Zablackas, kuris buvo 
nuvykęs Ispanijon pagelbėti 
liaudžiai kovoti prieš tarptau
tinį fašizmą, kuris išbuvo mū
šio lauke per dvidešimts mė
nesių, pasakė gyvu žodžiu, ką 
matė savo akimis, apie karo 
vaizdus ir baisenybes, žmo
nių buvo nedaug, bet pavyz
dingai klausėsi jauno kovoto
jo V. Zablacko prakalbos ir 
gausiai parėmė aukomis. Au
kų surinkta per prakalbas 
$9.22.

Vardai aukavusių per A. ir 
J. Didjūnų sidabrinių vestu
vių bankietą ir prakalbas sy
kiu: Po $1—J. Didjun, J, 
Rudman, B. Vikšrienė, J. Bu- 
čionis, J. Alksa, ir J. Tumo- 
sa; po 50c—A. Stakonienė, J. 
Duoba, B. Medley ir S. Ma
son. Smulkių $5.89. Viso sy
kiu $13.89. širdingai ačiū už 
paramą Ispanijos kovotojam.

J. Didjun.

. liarus paskaitų skaitytojas. Kiek- 
: vienas lietuvis ir lietuvaite naudo
kitės proga, atsiveskite ir savo 
draugus. Įvyks vasario 5 d., 2:30 v. 
po pietų, Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St. — Koresp.

STAMFORD, CONN.
Lenino mirties paminėjimo masi

nis susirinkimas įvyks sausio 27 d., 
Horticultural Hall, Greyrock and 
Forest Sts. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Įžanga 40c. Kalbės plačiai žinoma 
Močiute Bloor, taip pat bus rodoma 
filmą “Lenin in October.” Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti.

NEW BRITAIN, CONN.
Miko Petrausko atminčiai įvyks 

koncertas sausio 29 d., 2-»ą vai. po 
pietų, Lietuvių Svet., 354 Park St. 
Ruošia LLD 27 kp. Programoj daly
vaus (atvyks pirmu kartu iš Hart
fordo) Stygų orkestrą, vadovystėj 
Vinco Visockio. Prie jos žada Lais
vės Choro Merginų Grupė dalyvauti 
ir vietos jaunuoliai suvaidins “Mie
sto Nuošalis.” Šis vaidinys sutaisy
tas pačių jaunuolių iš komedijų, 
gražių dainelių ir kitokių marmumy- 
nų. Tikrai bus puiki atmintis M. 
Petrausko. — V. (21-22)

Perpignan, Franci j a, sau
sio 25. 
nūs nukrito didelis Vokie
tijos karinis lėktuvas ir žu
vo su visais penkiais savo 
lakūnais. Jis skrido į talką 
generolui Frūnco.j

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

Svarbios Prakalbos Ispanijos , 
Klausimu.

šeštadienį, 28 d. sausio, Lietuvių 
Literatūros Draugijos 13 kp. rengia 
labai įdomias prakalbas Ispanijos 
klausimu, Vanderveer Hali, 9-ta ir 
Washington Sts. Kalbėtojom bus ne
senai sugrįžęs iš kovos lauko jau
nuolis iš Brooklyn, N. Y. — Vytau
tas Zablackas. D-gas Zablackas 
liuosnoriai kovojo Lincolno Bri
gadoj suvirs pusantrų metų, taigi 
daug pergyveno ir matė tokių nuoti- 
kių, kurie kiekvienam reikalinga ži
noti. Mes kviečiame visus lietuvius 
iš Eastono ir toliau atvykti ir iš-

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, sausio 27 d. Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Pradžia 
7 v. v. Prašome visų narių dalyvau
ti šiame susirinkime, nes dalyvaus 
ir Centro Sekr. D. M. Šolomskas iš 
Brooklyn©, 
dą. Taipgi 
iš ALDLD 
— Kom.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saules Pašalpinė Draugi

ja ruošia metinį balių ir teatrą. Bus 
suvaidinta labai juokinga vieno ak
to komedija “Uošvė į Namus, Ty
los Nebebus.' 
Linden Hall,
16th St. Pradžia 6 vai. vak. 
kiams grieš A.
Įžanga: suaugusiems 45c 
15c ir 
čiame

III APSKRIČIO KOMI
TETO ATYDAI 

šeštadienį, sausio 28 dieną, 3 vai. 
po pietų, įvyks Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Trečio Apskričio 
Komiteto posėdis,, “Laisvės” patalpo
je, Brooklyne. Visi komiteto nariai 
laikykite sau pareiga dalyvauti, tu
rėsime keletą svarbių klausimų ap
svarstyti. — Sekr. (2.1-22)

BALTIMORE, MD.
Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas 

įvyks paskutinį sekmadienį šio mė
nesio, 29 d. sausio, 9:30 vai. ryto, 
111 S. Poppletom St. Visi draugai 
ir drauges prašomi susirinkti laiku 
ir sykiu atsiveskite naujų narių pri
rašyt į partiją. — Valdyba. (21-22)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia didelį balių, 

sausio 28 d. Laisves Choro Svet., 57 
Park St., 8 vai. vakaro. Nariam 
įžanga dykai, pašaliniam 25c. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti šiame 
baliuje, nes tai bus vienas iš pui
kiausių. Bus gera orkestrą šokiams, 
turėsime skanių užkandžių ir gėri
mų. — Kom. (21-22)

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 29 d., 2 vai. po pietų, 735 

Fairmount Ave., įvyks labai svar
bios prakalbos. Kalbės Vytautas Za- 
blackas, sugrįžęs jaunuolis iš Ispani
jos. Jis vartoja lietuvių kalbą gerai, 
todėl kviečiame visus dalyvauti šio
se prakalbose. Vytautas išbuvo Is-

PATERSON, N. J.
Sekmadienį, šausio 29 d. įvys 15 

m. paminėjimas Lenino mirties, Car
penter Hall, 56 Van Houten St., 8 
v. v. Kalbės vienas iš geriausių kai-, 
bėtojų d. W. W. Weinstone, taipgi 
bus ir koncertinė programa. Ruošia 
Kom. Partijos Patersono sekcija, to
dėl 
bus 
liu.

so.
Laimės 

rą rengia 
kp. moterys sekmadienį, sausio 29
d., 7 vai. vakaro, Liet. Am. Piliečių 
Kliube, 376 Broadway. Čia galėsite 
išbandyti savo laimę ir linksmai 
praleisti vakarą. Bus skanių užkan
džių ir muzikalė programa. Kviečia
me visus atsilankyti. Įžanga tik 10c. 
—Rengėjos. (21-22)

NORWOOD, MASS.
LLR Choras rengia koncertą 

šelpimui sugrįžusių iš Ispanijos 
votojų. Įvyks sekmadienį, sausio 29
d. Lietuvių Svet., 13 St. George Avė. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Programoj 
dalyvaus: J. Tamulionis, dainininkas 
iš Nashua; Armonijos grupė iš So. 
Boston, vad. H. Žukauskaitės; J. Sa
kalauskas, jaunuolis sugrįžęs iš Is
panijos; Liet. L. R. Choras, vad. I.

PITTSBURGH ir APYLINKĖ
Sausio 29 d., įvyks K. P. Lietu- 

rių skyriaus svarbios prakalbos. 
Kalbės A. Bimba, vienas iš žymiau-1 
šių kalbėtojų. Pradžia 2 vai. po pie
tų, svetainėje 142 On* St. Po pra-1 
kalbų 
rienė. 
visas 
pilnai
linksmus šokiai. —

(21-22)
WILKES-BARRE, PA.

Mariners, Jr. Dramos Kliubas ruo-; 
šia parengimą su puikia muzikališ
ka programa. Bus duodama ir pini
ginės dovanos: 1-ma $5! 2-ra $3 ir, 
3-čia $2. Įžanga tiktai 35c asme-l 
niui. Po programos bus šokiai prie' 
geros muzikos. Įvyks sekmadienį,! 
sausio 29 d., Crystal Ballroom, 325 
E. Market St. Šis kliubas yra su-j 
tvertas iš jaunuolių, . kurių vadovė 
yra 
sus

PATERSON, N. J.
BLD 84 kp. rengia svarbias pra

kalbas sausio 29 d., Bakanausko 
Svetainėj, 62 Lafayette St. Kalbės 
S. Motiejūnas,, patersonietis, nesenai 
sugrįžęs iš Ispanijos ir K. Pctrikie- 
nč, knygos “Virėjos” autorė, brook- 
lynictė. Motiejūnas kalbės apie Is
paniją,
panijoj ir būsimą Am. Liet. Moterų 
Seimą. Po prakalbų Petrikiene turės 
pasikalbėjimą vien tik su moterimis 
reikale Seimo. Įžanga veltui. Pra
džia 3 vai. po pietų. — Kviečia Ren
gėjai. (21-22)<

WORCESTER, MASS., 
IR VISAI APYLINKEI

ALDLD 155 kp. rengia vakarienę 
su .įvairiais valgiais ir gėrimais. Bus 
ir muzikališka programa. Pradžia 6 
v. v. Įvyks 29 d. sausio, 29 Endicott 
St. Nepraleiskite nei vienas progos, 
galėsime linksmintis iki vėlai nak
ties. (21-22)

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
J

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.

FRANK DOMIKAITIS

Laisves ’ Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

5 Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
^valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

£ 
£

Jei užsakymus reikia siųsti j 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 vaizdų ar figūrų.

Taipgi prašome^pažymėti, kokių kalendorių norite: 
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių yra pažymėtos ir Lietu
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 biznieriai duotų sieninius kalendorius,-N^aip 
juos duoda Amerikoje.

MUMWintWWWUMMMtAIW

£ 
S

Įsteigta 1892 Tel. Stagg- 2-2178 «

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai

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

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

$1.50 •
Waterman Fontaninčs Plunksnos ir Paišeliai nuo $1.50

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama rbliai 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.
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šeštas puslapis

New žinios
LMS Trečio Apskričio 

Konferencija
Iš LOS 1-mos Kuopos Rytoj Maršavimas už

Metinio Baliaus Palaikymą Darby
Pagerbs Ateivių Gynėją

-.... .............. . .. ...............-

REIKALAVIMAI
Reikalinga moters arba merginos, 

kad prižiūrėtų 4 menesių kūdikį. 
Atlyginimas iki $25.00 į mėnesį. Ga
lima bile kada atsišaukti po sekamu 
antrašu: A. L., 262 So. 4th St., Apt. 
9, Brooklyn, N. Y. (20-22)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 61 h STREET

LMS 111-čio Apskričio meti
nė konferencija įvyksta atei
nantį sekmadienį, sausio 29 
d., L. D. P. Kliubo svetainėj, i gerų 
408 Court St., Elizabeth, N. J.

Prasidės 10 vai. ryte.
Manoma, kad, apart delega

tų, bus daug svečių iš apylin- 
kinių, miestų ir miestelių. Kon
ferencijos protarpiuose dai
nuos net keturi chorai — 
Brooklyn© Aidas, Elizabeth© 
Banga, Newark o Sietynas ir 
Great Necko Pirmyn. Solistais 
bus Antanas Višniauskas, ba
ritonas, ir Aldona Klimaitė, Levanas, A. 
koloratūro sopranas. Taipgi 
bus duota įdomi paskaita apie!
Šekspyrą, kurią skaitys d. V. ■ parengimo tikietą, 25c, 
Tauras.

Elizabethiečiai ir apylinkės 
miestų ir miestelių menininkai 
ir jų pritarėjai prašomi daly
vauti šioje įdomioje sueigoje.

N. Pakalniškis,
LMS III Apskr. Seki-.

Parengimas įvyko 22 sausio, 
“Laisvės” svetainėj. Narių ir 
šiaip publikos susirinko apie 
du šimtus.

užkandžių.
i gaspadinės : Ona Kurzaitienė, 
M. Banaitienė, ir D. Veličkie
nė pagamino skanius valgius. 
Dalyviai linksmai laiką leido 
ir šoko lietuviškus ir ameri
koniškus šokius ] ' 
Geo. Kazakevičiaus orkestros. 
Komisijos rūpestingu pasidar
bavimu kuopai galės likti pel
no keletas desėtkų dolerių. 
Komisijon įėjo A. Velička, K.

Bepirštis, Julius

Visi darbininkai ir darbi
ninkų draugai prašomi turėt 

Turėjo gėrimų ir mintyje patys ir primint ki- 
Darbščios tiems, kad didysis viso miesto 

paradas už WPA darbus ir 
duoną darbininkų šeimoms 
bus rytoj, šeštadienį, sausio 
28-tą, 10 vai. ryto, nuo Wash
ington į Foley Square, kuris

prie puikios randasi prie City Hali.
Washington Square

prie galo 5th Avenue ir Wa
verly PI., N. Y. Dirbantiem 
lygiai svarbu dalyvaut, kaip 
ir bedarbiam.

yra

Anna Damon, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo naci- 
onalė, sekretorė, pranešė, kad 
toji organizacija padės Atei
vių Gynimo Komitetui surengt 
masinį mitingą paminėt 
Dwight C. Morganą, kuris pa
sišventusiai dirbo gynime at
eivių. Morgan, dar jaunas 
amžiumi, bet senas veikime, 
mirė Washingtone laike pasta
rojo Taikos Kongreso. Dakta
rai pažymėjo, kad jis mirė dėl 
perdaug įtempto darbo ir nuo
vargio. Jį paminėt rengiama 
masinis mitingas vasario 12- 
tą, Steinway Hali.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6 8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
1-2 p. p.
6 8 vakare
ir pagal sutartį. V

Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Ateities Žiedo Vaikų 
Mokykla

Kaip žinoma, A. ž. V. D-lės 
mokykla įvyksta kas šeštadie
nį, 2 vak po pietų, 419 Lo
rimer St. šį šeštadienį prašy
tume visus mokinius ir tėvus 
būti mokykloj. Turėsime pa
sikalbėjimą kas liečia trauki
mą paveikslo, 
sitarė su vedėju 
riaus laikraštyje “Tiesoj, 
nori gauti mūsų 
paveikslą patalpinti 
tyje.
me, kad būtų visi mokiniai ir 
mokytojai. Dar galima bus 
priimti ir naujų mokinių, bet 
visi tie, kurie jau užsiregis
travę, pakartotinai prašomi 
lankyti pamokas visados.

Komitetas.

LDS 1-mos kuopos metinio 
nariai 

į turi mokėti, būna ar nebūna 
parengime; toks tarimas pri
imtas du metai atgal. Tokiu 
būdu, nariai raginami seka
mame susirinkime, 2 vasario, 
pasimokėti už įžangos tikie- 
tus.

LDS 1-ma kuopa augo per
eitais metais ir ateityje veiks 
gauti narių į suaugusių sky
rių ir reikia nepamiršti gauti 
vaikų į vaikų skyrių. Mūsų 
kuopa bene bus perviršinus 
savo kvotą—:6 vaikučius. Ji 
gali lengvai gauti 12-ką, tik 
susirūpinkime tuomi ir bandy
kime jieškoti vaikų.

Korespondentas,
G. Kuraitis.

Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės Direktoriam

Pirmadienį, sausio 30-tą, 
1939 metų, įvyks direktorių 
susirinkimas. Pradžia 7:30 
vakaro. Visi pribūkite laiku.

J. Nalivaika.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. <5ia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Milionieriaus Pašovimas— 
Neatmezgamas Mazgas NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Komitetas pa- 
i vaikų sky- 

jis 
mokyklėlės 

laikraš- 
Tokiu būdu, mes nori-

Vėsula Vėl Kėlė Ablava
Trečiadienį New Yorke vėl 

siautė stiprus ir šaltas vėjas, 
barškindamas po gatves išvar- 
taliotomis sąšlavų statinėmis, 
nuplėštomis iškabomis ir švilp
damas pro kaminus, ne vieną 
nusinešdamas su savim. Tem
peratūra prieš pusiaunaktį 
nupuolė iki 7 laipsnių aukš
čiau nulio.

Joe Louis Vėl Laimėjo
Joe Louis nugalėjo John 

Henry Lewis’a pirmame 
“round’e” pereito trečiadie
nio vakarą įvykusiose kumš
tynėse Madison Square Gar- 
dene. Joe Louis, sunkiasvoris 
kumštynių čampionas, jau 
penktu sykiu gynė savo čam- 
pionatą. Seniau jis persiėmė 
su Nathan Mann, Harry Tho
mas, Tommy Farr ir Max 
Schmeling.

PASIŽYMeKIT
Sekmadienį

Vasario 26
Dėl Liet. Kom. Frakcijos 

ir 5-tos Kuopos

VAKARIENĖS
Tai bus šauni vakarienė, 
kurioj kiekvienas turėtų 

dalyvauti.

Ji Bus 
PILIEČIŲ KLIUBE 

280 Union Ave. Brooklyn

Bus šokiai ir Puiki
Programa

Tikielas tik $1.25, Vien 
Tik šokiams—35 Centai 
Galit Gaut “Laisvės” Ofise

Didžioji Madison Sq. Garden 
Netalpino Lenino Pagerbt 

Atėjusią Minią
Pirmadienį įvykęs New Yor

ke masinis mitingas Lenino 
mirties 15-tai sukakčiai minėt 
sutraukė tiek daug publikos, 
kad daug-tūkstantinės minios 
turėjo grįžti nuo 
džiausios Amerikoj 
svet.,

Kalbėjo Foste- 
Flynn, 

audringai 
pareiškimą,
Valstijos 
Sovietų 

fašistų

Amteris. 
sveikino 

kad 
turėtų

Sąjunga 
agresorių. 
Sąjungoj 
teisės vi.

Antradienį į New Yorko 
policijos rankas papuolė vie
na iš eilinių keistenybių, ka
da susiduriama su milionie- 
riais. Policija surado, kad 
Jules E. Brulatour, 1145 Park 
Ave., sekmadienį buvo pašau
tas, kad Lenox Hill ligoninėj 
jis pasisamdė 3 kambarių bu
tą sau su žmona, kad kulka 
iš jo sprando išimta, bet kas 
tą kulką ten paleido, kur tas 
šautuvas, kaip visa tai 
ko, palieka slaptybe 
šiai dienai.

Patsai milionierius
tour kiekvienu kartu pasako
ja skirtingai, o žmona visai 
atsisakė liudyt. Pašautasis 
padėtas po areštu už laikymą 
užtaisyto šautuvo.

atsiti- 
ir po

Brula-

Pagelbėjo Išgaut Pilietybę

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo- 
ovanaidamos mylimiems pašarvoti

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam p vi. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

----- J-------------------- -

Inside Phone .
EVergreen 4-6485

durų di- 
esančios 

Madison Sq. Gardeno, 
kur telpa apie 20-22 tūkstan
čiai publikos.

Mitingas praėjo didžiausiu 
entuziazmu, 
ris, Fordas, 
Publika 
Foster i o 
Jungtinės
bendrai su 
gintis nuo 
Atžymėta Sovietų 
įvestoji lygybė ii 
soms tautoms ir rasėms; jos' 
pastangos gint taiką.

Minėjime pareikšta sveiki
nimai Tom Mooney. Priimta 
rezoliucijos už nuėmimą em
bargo nuo lojalistų Ispanijos; 
už prez. Roosevelto siūlomą 
programą ir paskyras WPA 
darbams; už sulaikymą fondų 
Dies Komitetui, kuris po prie
danga neva tyrinėjimų veda 
fašistinį darbą.

Kita pusė
švęsta perstatymui 
spektaklio .“Daina apie 
riką.” Jame dalyvavo 
dainininkų ir aktorių.

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komiteto skyrius, kuris rūpi
nasi padėt ateiviams išgaut 
pilietybę, skelbia, kad 1938 
m. 1,235 nepiliečiams suteik
ta įvairių informacijų ir pa
gelbės pilietybės išgavimo rei
kaluose : 402 asmenys gavo 
informacijas asmeniškai, 350 
asmenų—per laiškus.

33-čias

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by "

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

programos pa- 
masinio 

Ame- 
250

AČIUOJA

Metinis Balius
Rengia

DR. MARTIN LUTHER 
DRAUGYSTĖ 

šeštadienį
Vasario 4 February

Grand Paradise Svetainėj
818 Grand St., kamp. Havemeyer 

Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 7:80 V. V.

Muzika Geo. Kazakevičiaus 
Įžanga:

Perkant bilietą išanksto 25c; 
prie durų 30c.

t f Vapor Room,
\ I Room, Large
NV Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

Sausio 14 dieną, Maspethe, 
mūsų draugai ir giminaičiai 
surengė mums pokilį 30-ties 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga.

Pokilis buvo gražus ir skait
lingas svečiais. Todėl mes 
širdingai ačiuojame J. ir A. 
Cedronams, Kaminskams, J. ir 
N. Kauliniams, J. ir H. Kauli
niams, svočiai Liepienei už 
keiką ir gėles, svotui J. Kau- 
liniui, Kalvaičiam, Cibulskiam, 
Z. Begėnienei, Kieliam, St. 
žvirbliui; Helen Godis ir vi
siems svečiams.

J. ir S. Cedronai.

Išripkta Hines’ui teist “džiū- 
rė” iš 30 perklausinėtų kandi
datų. Viso kandidatų buvo pa
šaukta 250.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave. 

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

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

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

Telephone Virginia 7-4499

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsbnrgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

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

Visi
Visi
Visi

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

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••e
: NAUJIENA DĖL VISŲ :
J PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS J
j' RESTAURANTAS :
• •
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
e * Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKEJE •

: JOSEPH AŽYS :
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
• corner Union Avenue •

•••••••••••••••••••••••••••••••••e

Mateušas S i m on avie iii s
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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. Neto
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

K^aaUk \ Vi ncas ' tJ. Daunora. -
J------------— — -A P TIE KO R IŲŠ\^ A. n 

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

29 įJ3 E D F o R O ZŠĄV-E 
M PAS' NORTH . 4 G ATV

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J 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

Telefonas EVergreen 7-1661
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| LIETUVIŠKI BARAVYKAI
į Mėgiamas Žiemos Skanėsis

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra ge
riausia proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. 
Užtai pirkdami mūsų importuotų “Maisto” lietuviškų 
mėsų savo groserninko ar bučerio prašykite ir lietu

viškų baravykų virtinės.
Užsakymus priimame tokius: baravykų—ne mažiau 50 

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.
I LITHUANIAN-AMERICAN

| Import & Export Corporation
j 167 CHAMBERS ST.. Tel. Rector 2-2786 NEW YORK

hiuiiiiBiiiiiiiiHiiuiiiia
SKELBKITE. S "LAISVĖJE”




