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, Italijoje, tarp kitu “ari-ne, Italijoje, tarp kitų 
joniško tūrinio” knygų,
randasi ir L. Trockio kny- fašistu Pasaka apie “Liku- 
ga. Ji išstatyta žymioje vie- . f ... . « 
toje, kad knygyno lankyto- SiaS Ispanijoj tarptautines 
jai ją matytų. Vienas kny
gyno lankytojas užklausė 
prižiūrėtojaus, ar gi Troc
kis ne žydas?

—Aš nemanau,—atsakė 
knygyno užžiūrėtojas, — 
nes kitaip jo knygai čia vie
tos nebūtų: pagalios, jeigu 
jis ir žydas, tai nuo dabar j

ga. Ji išstatyta žymioje vie-

jis jau ari jonas, nes jis to 
vardo užsitarnavo.

Kas tik fašistiška — ari- 
joniška... * * *

Harry Bridges, CIO uni
jų vadas vakaruose, atiden
gė nazių sabotažą Ameri
kos karo lėktuvų statyboje. 
Jis apie tai pranešė net 
prez. Roosevoltui. H. Brid
ges nurodo, kad bėgyje vie
nų metų nukritę ir sudužę 
dvylika Amerikos karo lai
vyno lėktuvų - bombininkų 
yra pastatyti kompanijų, 
kurios laiko nazius “specia
listus.” Tie naziški “specia- 
listai”-šnipai plačiu mastu 
sabotažavo orlaivius, stato
mus Jungt. Valstijų val
džiai. Tam esą apsčiai fak
tų ir oficialūs rekordai. Jis 
nurodo, kad J. V. valdžia 
turėtų imtis griežtų prie
monių prieš tokias nazių 
niekšystes.

Tai, berods, gražus, 
triotiškas to darbininkų 
do pasitarnavimas šios 
lies labui. * * *

Ar J. V. valdžia čiups už 
pakarpų tuos naziškus ža
lotojus ir šnipus, kol-kas 
dar nežinia. Bet senatorius 
Dies ir kiti nazių globotojai 
jau ugnimi spjaudo prieš 
Harry Bridges’ą. Jie deda 
pastangas, kad jis būtų de
portuotas. Jis esąs nepilie- 
tis ir ‘baisus komunistas.” 
Už Dies’o nugaros stovi 
Hearstas, nazių Bundas ir 
kaikurie “arijoniški” sena- 

. toriai. Dies ir Ko. bando 
įkaitinti net Darbo Sekreto
rę Frances Perkins, kam ji 
“sulaikė” H. Bridges’ą nuo 
išdeportavimo.* * *

Newyorkiškis reprez. Sa
muel Dickstein, kalbėdamas 
prieš diesiečius pereitą tre
čiadienį, pareiškė:

“Kuomet jie (Dies’o ko
mitetas) ‘ vaikosi Bridges’ą, 
tai visi juodi, mėlyni ir 
murzini marškiniai visoje 
šalyje dirba viršlaikį net 
nušilę.

“Jie nešaukia tardymui 
nazių, bet, atsiprašau, jie 
surado, kad Shirley Temple 
yra komunistė...”

Dicksteinas čia tarytum 
sakyte sako: “Varnas var
nui akin nekerta.”

pa- 
va- 
ša-

Liuosnoriy Brigadas
Barcelona, — Ispanija.— 

Jau kelios savaitės kaip 
Tautų Lygos komisija pa
tikrino ir pranešė, kad Is
panijos respublikoj visai 
neliko tarptautinių - liuos- 
norių kaipo kariautojų. Be
veik visi jie buvo jau iš
siųsti iš Ispanijos, ir tik ke
li šimtai jų dar liko kaipo 
sužeisti ir besigydanti.

Dabar gi Ispanijos fašis
tai paskelbė, kad jie “sau
sio 29 d. sumušę tris ame
rikiečių ir central-europie- 
čių tarptautines liuosnorių 
brigadas kruvinose kauty
nėse už 20 mylių į šiaurius 
nuo Barcelonos ir 
šimtus jų.”

(Bet Tautų Lygos 
jos liudijimas yra
o tas fašistų štabo praneši
mas tik išmislas.)

Protestai Vice-Pre 
zidentui Garneriui
Bedarbių Priešui

4,000,000 Franc. Darbininkų 
! Šaukia USA, Franciją ir

Angliją Gelbėt Ispaniją

suėmę

komisi- 
teisybė,

FRANCIJA VEJA ATGAL 
PABĖGĖLIUS ISPANUS

Perpignan, Francija. —- 
Nuo Barcelonos pakliuvimo 
į fašistų rankas iki šiol pa- 

| bėgo per kalnų sieną į 
Franci ją 40,000 žmonių iš 
Katalonijos, šiaur-rytinio 
Ispanijos kampo. Pasak 
Associated Press, tarp tų 
pabėgėlių buvę ir 10,000 Is
panijos respublikos karei
viu, v

Dabar, pagal įsakymą iš 
Paryžiaus, sustatyta palei 
rubežių 7 tūkstančiai Pran
cūzų kariuomenės neperlei- 
sti į Franci ją jokių Ispani
jos kariškių.

(Nepasitvirtina pirmesni 
pranešimai amerikoniškos 
kapitalistų spaudos, būk 
dvi Ispanijos respublikiečių 
divizijos perbėgę į Francir

Juodmarškinių Romoje, 
Italijoj, policija areštavo 
pamišusį savo pilietį, kurio 
sūnus žuvo Ethiopijoj ar 
Ispanijoj. Jis nuogas, prisi
dengęs lietsargiu, maršavo 
gatve ir dyku pamišėlio bal
su šaukė:

“Aš esu Neville Cham
berlain.”

Jis buvo nugabentas ligo
ninėn apžiūrėjimui proto. 
Jis, suprantama, beprotis. 
Bet, kaip palyginti to nelai
mingo tėvo beprotystę su 
tikrojo Chamberlaino be
protyste, kuris eidamas fa
šistiniu keliu pasuko mir
čiai į nasrus šimtus tūks-

Apie pora tūkstančių res
publikos kareivių buvo su
laikyti ant Francijos rube- 
žiaus kalnuose prie Prats, 
Perthus ir Cebere, bet jie 
kitur praspruko pro Fran- 
cūzų sargybą. Francijos pu
sėje jie tuoj buvo nugink
luoti ir liepta jiems per 24 
valandas vėl grįžti Ispani
jon.

Buržuaziniai laikraščiai 
skelbia, kad įvykę ginkluo
tų susikirtimų tarp bėgan
čių į Franci ją Ispanijos ka
reivių ir pastovesnių respu- 
blikiečių kariuomenės da
lių, kurios norėjo sustabdyt 
bėgančius. Susidūrime vie
nas buvęs nukautas, keli 
sužeisti, ale bėglių būrys 
vis tiek prasilaužęs ir per
bėgęs į Francijos pusę.

Tokio. — Japonijos val
džia “kai kas” nesutinka da
ryt pilną karinę sąjungą su 
Vokietija ir Italija.

tančių Ispanijos gyvybių, ir 
dėl kurio žus dar gal milio- 
nai gyvasčių?

Netikri pamišėliai ekza- 
minuojami...

Draugai ir Drauges, 
p a r e m kite naudin
gais daiktais didįjį 
“Laisvės” Bazarą va- 
sario-Feb. 10-13 dd. 
Brooklyne, N. Y.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Washington. — Tūkstan
čiai telegramų nuo darbi
ninkiškų ir šiaip pažangių 
organizacijų smerkia Jung
tinių Valstijų vice-prezi- 
dentą Garnerį, kad jis pa
dėjo republikonam ir atža
gareiviam demokratam se
natoriam numušt 150 milio- 
nų dolerių nuo prezidento 
Roosevelto reikalaujamos

sumos pašalpiniams WPA 
darbams.

Suplaukė daug protestų 
ir prieš senato tarimą, pra
vestą tik vieno balso daugu
ma, kad WPA pašalpiniai 
darbininkai neturį teisės 
agituot už bedarbiam ar 
Naujajai Dalybai palankius 
kandidatus rinkimuose.

Paryžius. — Generalė 
Francijos Darbo Konfede
racija atsišaukė į Jungti
nes Valstijas, Angliją ir 
Franciją, kad tuojaus su
šauktų konferenciją ap
svarstyt, kaip galima būtų 
padėt Ispanijos respublikai 
atremt Italijos-Vokietijos 
karinį įsibriovimą Ispani
joj. — Generalė Konfede
racija turi tarp 4 ir 5 mi
lionų narių.

LIAUDIEČIAI LAIMĖJO 
ORO MŪŠĮ

Žinios iš Lietuvos
Pasikeitė Notomis su Len

kais dėl Konsulatų 
Steigimo

Kaunas, sausio 26 d.— 
Užsienių reikalų ministeris 
Urbšys ir Lenkijos atsto
vas Lietuvai Charwatas pa
sikeitė notomis dėl Lietu
vos konsulato steigimo Vil
niuje ir Lenkijos konsula
to Klaipėdoje.

Kaunas, sausio 27 d. Už 
“geriausią”'kūrinį 1938 me
tais valstybinę literatūros 
premiją gavo poezijos rin
kinio “Demedžiu Žydėsiu” 
autorė Salomėja Neris. .

Kaunas,1 sausio 29 d.— 
Atidaryta bažnytinio meno 
paroda su 570 eksponatų, 
kurią globoja p. A. Smeto
na ir arkivyskupas Skvi
reckas.

Francija Duos Laikiną 
Prieglaudą Pabėgėliam 

Ispanijos Kareiviam
Perpignan, Francija. >— 

Paskuti nėmis žiniomis, 
Franci jos valdžia skiria 15 
mylių pločio ruožą palei ru- 
bežių su Ispanija kaipo lai
kiną prieglaudą pabėgu- 
siem Ispanijos respublikos 
kareiviam. Jie būsią grą
žinti atgal į Ispaniją, kai 
generolas Franco užimsiąs 
visą Kataloniją, bet jeigu 
Franco užtikrins, kad tie 
bėgliai respublikos kariš
kiai nebus žudomi ar per- 
skaudžiai baudžiami.

Francijos valdžia atsiun
tė net savo afrikinių karei
vių senegaliečių kuopas at
gal vyt bėgančius Ispanijos 
kareivius į Franci ją.

Višinskis ir AL Tolstojus— 
Sovietų Akademikai

Jersey City Carukas 
Hague Apeliuoja j 
Vyriausią Teismą

Jersey City, N. J.—Šio 
miesto hitleriškas majoras 
Frank Hague padavė ape
liaciją Vyriausiam Jungti
nių Valstijų Teismui prieš 
sprendimą, kurį federalis 
srities teismas padarė Phi- 
ladelphijoj.

Philadelphiškis teismas 
ųusprendė, kad Jersey City 
valdyba turi duot nevaržo
mą teisę CIO unijoms ir 
Amerikoj Pilietinių Lais
vių Sąjungai .laikyt susirin
kimus miesto aikštėse ir ki
tose viešose vietose ir sklei
sti savo plakatus ir kitokią 
literatūrą. Šis teismas at
rado, kad Hitleriuko Ha- 
gue’o politinė mašina trem
pė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisves, kurias už
tikrina šalies konstitucija.

sPagai philadelphiškio fe- 
deralio teismo nuosprendį, 
turėtų būt panaikintas ir 
vietinis Jersey City įstaty
mas, kuriuom to miesto val
dovai pasisavina teisę leist 
ar neleist kalbėtojam sakyt 
prakalbas aikštėse ir gatvė-

Maskva. — Į Sovietų Mo
kslų Akademiją tapo iš
rinkta 30 mokslininkų, ku
rie daugiausia praktiškai 
pasitarnavo šaliai fiziniuo
se ir visuomeniškuose, mok
sluose.

Tarp naujai išrinktų aka
demikų yra Andrius Višin
skis, Sovietų prokuroras, 
parašęs per 100 veikalų 
apie- teises; gruzinas Mus- 
kvelišvili žymus fizikas; E. 
Jaroslavskis, revoliucinis is
torikas; rašytojas Aleksie- Londono inžinerijos-mašinų 
jus Tolstoj, giminė garsaus 
rusų rašytojo grafo Levo 
Tolstojaus ir kt.

40,000 Londono Inžinerijos 
Darbininkų už Ispaniją

London. — 40 tūkstančių

Shanghai. — Japonai su
ėmė du Norvegijos laivus 
ir vieną Anglijos.

statybos darbininkų nus
prendė ateinantį ketvirta
dienį streikuot ir demons
truoti, reikalaudami, kad 
Anglija siųstų ginklų' ir 
maisto pagelbos Ispanijos 
respublikai.

Perpignan, Francija. — 
Būrys itališkų' ir vokiškų 
lėktuvų užpuolė Ispanijos 
liaudiečius Franci jos pasie
nyj, bet liaudiečių orlaiviai 
greitai nuvijo fašistų lėktu
vus.

KELIA SOVIETŲ PRAMONĘ 
DAR 135 PROCENTAIS
Maskva, saus. 30.—Spe

ciale radio žinia Amerikai 
iš Sovietų Sąjungos prane
ša, kad einamasis Sovietų 
penkmetės planas pramonė
je ir lauko ūkyje įvykdytas 
30 iki 80 procentų daugiau 
negu buvo išanksto nusta
tyta.

Ketvirtos penkmetės pla
nas numato Sovietų pramo
nės pakėlimą dar 135 pro
centais aukščiau.

Du Šimtai Amerikinių 
banešių Anglijai

Bom-

San Pedro, Calif. — Jau 
išgabenta Anglijai keturio
lika didelių bombininkų, 
kuriuos pastatė Lockheed 
korporacijos fabrikai. Ši 
korporacija statydina Ang
lijai dar 186 tokius orlai
vius. Už visus du šimtus 
šių bombanešių Anglija su
mokės 18 milionų dolerių.

Ispanijos Liaudiečiai Nukirto 
3 Italų Lėktuvus

Gerona, Ispanija. — Šėls
ta kruviniausi mūšiai ties 
Mataro, Katalonijoj, kur 
liaudiečiai — užkirto fašis
tam kelią pirmyn.

Fašistai tapo atmušti at
gal Monterrubio ir Duenteo 
Dvejuna srityse, Kataloni- 
joj*

Septyni fašistų orlaiviai 
atakavo liaudiečius ties Pa- 
lamos ir nužudė daug neka- 
riškių ispanų. Bet liaudie
čių lakūnai nukirto žemyn 
tris Italijos orlaivius ir nu
vijo tolyn keturis kitus.

Maskva.—Ispanijos liau- 
diečiai prarado Barcelona 
tik'todėl, kad pristigo liau- 
diečiam ginklų,—sako Mas
kvos spauda, sumušdama 
gen. Franco blofą, būk liau- 
diečiai turėję “įvalias gink
lų.”

Sovietų Pirmininko 
Sveikinimas Pasauli

nei N< Y* Parodai
New York. — čia sek

madienį aiškiai buvo girdėt 
kalba Michailo Kalinino, 
Vyriausio Sovieto pirminin
ko, iš Maskvos. Jis per ra
dio sveikino pasaulinę New 
Yorko parodą rusiškai, ir 
jo kalba tuoj buvo perduo
ta angliškai. Kalinin sakė:

“Smagu man pasinaudoti 
šia proga tiesioginiai kal
bėt į draugišką Ameriką ir 
perduot jai širdingus svei
kinimus Sovietų Sąjungos 
tautų. Savitarpinis susipra
timas ir savitarpinė pagar
ba tarp šalių dabar įgyja 
ypatingai didelės svarbos. 
Tatai stiprina tarptautinį 
bendradarbiavimą, kuris 
taip reikalingas taikai sau-

mūsų pagarba

V

pasaulinė 
tam kil- 

Tai su šiuo

goti.
“New Yorko 

paroda tarnaus 
n i am tikslui,
tikslu mintyje Sovietų Są
junga dalyvauja pasaulinė
je parodoje. Sovietinis pa-

vilionas New Yorke duos 
galimybę milionams ameri
kiečių susipažint su gyveni
mu įvairių tautų mūsų ša
lyje, suprasti jų siekimus ir 
įvertint vaisius jų darbo..

“Tatai prisidės prie stip
rinimo draugiškų santikių 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų.

“Leiskite man užbaigti šį 
mano trumpą sveikinimą 
širdinga
Jungtinių Valstijų prezi
dentui ir išreiškimu mano 
linkėjimo, kad ir toliau sek
tųsi Amerikos demokrati
jai.”

Prasidedant pasaulinės 
New Yorko parodos sveiki
nimo programai Maskvoje, 
šaunus orkestras sugriežė 
Internacionalą ir Amerikos 
himną “The Star-Spangled 
Banner.” Programos pildy
me taip pat dalyvavo gar
susis Raudonosios Armijos 
Ansamblis ir žymiausi So
vietų dainininkai.

Fašistai Nužygiavę 30 
Mylią į Šiaurius 
Nuo Barcelonos

Darbo Federacijos ir 
CIO Unijos Trokšta 
Taikos, Sako Green

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų štabas praneša, kad 
jie užėmę miestelius Santa 
Maria de Olo, Moya, La 
Garriga ir Llinas del Val
les, respublikinėje Katalo- 
nijoje, ir jau nužygiavę 30 
mylių į šiaurius nuo Barce
lonos. Tai dabar fašistam 
telieką 50 mylių iki Fran
cijos sienos.

Bet fašistų komandieriai 
nesitiki apsidirbti su lieka
mu Katalonijos plotu dar 
bent per porą savaičių. Iš 
to suprantama, jog liaudie
čių armija veikliai jiem 
priešinasi, — nors fašistai 
skelbia, kad generolo Fran
co lėktuvai ir kanuolės 
“neduodą” liaudiečiams pro
gos persiorganižuot ir įsi- 
tvirtint naujose pozicijose.

Pasak fašistų, tai jie su
ėmę “virš 68 tūkstančių” 
liaudiečių kareivių į nelais
vę.

LIAUDIEČIAI SMARKIAI
PRIEŠINASI FAŠISTAM

KATALONIJOJ

Figueras, Ispanija, 
šio 30.—Respublikos 
riuomenė persiorganizavo 
ir pastojo fašistam kelią už 
40 mylių į šiaurius nuo 
Barcelonos.

Respublikos lėktuvai 
bombardavo fašistų karo 
laivus rytiniame Ispanijos 
pakraštyje.

Respublikiečiai vėl “žiau
riai kaujasi”’ prieš fašistus 
Katalonijoj, kaip pripažįsta 
generolo Franco štabas.

sau- 
ka-

Miami, Florida.—Ameri
kos. Darbo Federacijos pir
mininkas Wm. Green pri
pažino, kad ir federacinės 
ir CIO unijos trokšta apsi- 
vienyt; to trokšta ne tik ei
liniai nariai, bet ir vadai, 
sakė Green.

“Dvasinis traukimas į 
vienybę pagerėjo,” tariant 
Greeno žodžiais, bet, girdi, 
susidarė daugiau “mechani
škų kliūčių,” kadangi CIO 
sukūrė kelias naujas dideles 
industrines unijas.

Wm. Green pataikauja 
kitiem CIO vadam, bet 
šnairuoja prieš J. L. Lewi- 
są, vyriausią kūrėją CIO 
masinių ,unijų.

DIDŽIAUSIAS RADIO 
PAGERINIMAS

Palo Alto, Calif. — Stan
ford Universiteto profeso
rius W. W. Hansen, vienas 
jo studentas ir studento 
brolis lakūnas S. Varian at
rado nepaprastai trumpas 
radio bangas ir išrado prie
taisą, kuris šimtą ar tūks
tantį kartų geriau perduos 
radio programas ir kalbas 
ir atidarys daugybę naujų 
oro-radio kelių, “nesipjau- 
nančių” vienas su kitu, kaip 
kad iki šiol. Išradimas už
patentuotas Washingtone.

Elektronus, kurie veiks 
tuose pagerinimuose, išra
dėjai pavadino “rumbatro- 
nais.”

ORAS
Šį antradienį bus šalčiau 

irJis, bet po pietų gal pra
siblaivys.
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Nepaprastas Kongresas
Sovietų Sąjungos Komunistų Partija 

šaukia savo kongresą, kuris prasidės 
kovo mėn. 10 d., š. m.

Nereikia nei aiškinti, jog šis kongre
sas bus nepaprastai svarbus visais at
žvilgiais. Jau virš dveji metai praėjo 
nuo 17-to kongreso. Per tą laiką pada
ryti milžiniški krašto pasiekimai, tiek' 
ūkio, tiek kultūros ir mokslo srityje. Be 
to, nauja konstitucija įsteigta: partija ir 
vyriausybė išvalė šnipus ir žalotojus.

Suvažiavę į 18-tąjį kongresą delegatai 
padarys to viso apžvalgą ir nustatys gai
res tolimesniam žygiavimui pirmyn.

Delegatų rinkimas į kongresą bus 
slaptas. 1,000 narių rinks vieną delega
tą, o 2,000 kandidatų į partiją taipgi po 
vieną. Bet kandidatų delegatai neturės 
sprendžiamo balso, o tik patariamą.

Kongrese, aišku, vyriausis raportas 
bus patiektas partijos sekretoriaus J. 
Stalino apie Centro Komiteto darbus. 
Aišku, bus ir kiti raportai—praneši
mai labai svarbūs: pav. Molotovo apie 
tretįjį Penkerių Metų planą. O Andrius 
Ždanovas darys pranešimą apie pakeiti
mus Partijos konstitucijoj.

Taigi kovo mėnesio dienomis viso 
pasaulio akys bus nukreiptos į 18-tąjį 
kongresą.

Ispanijos Ambasados^Pareiškimas
Tuojau, kai Barceloną užgrobė Itali

jos įsiveržėliai fašistai, Ispanijos respu- 
likos ambasadorius Washingtone išleido 
pareiškimą, nurodantį, jog Barcelonos 
puolimas respublikos gynėjų dvasioj ne- 
nupuldė, o tik dar labiau juos uždegė 
pasirįžimu ginti demokratiją.

Jis nurodo, kad respublika dar visvien 
turi 700,000 kareivių armiją, turi ir re
sursų gynimuisi nuo įsiveržėlių.

Respublikos valdomoj srityj tebėra 
dar 7,300,000 gyventojų ir apie 3,000,000 
pabėgusių iš fašistų užimtos srities. Va
dinasi, suvirs 10,000,000 žmonių tebėra 
respublikos valdomoj srityj. Jie visi pa
siruošę gintis iki paskutinio kraujo lašo.

Be to, respublika turi daug miestų ir 
tris dideles prieplaukas, Alicante, Va
lencia ir Cartagena. Respublikos pajū
ris driekiasi per 500 mylių.

Respublika dar,tebeturi stiprų laivy
ną, susidedantį iš trijų kruizerių, 13 
naikintojų, septynių submarinų ir pen
kių torpedinių laivelių. Laivynas veikia 
energingai.

Kitais žodžiais, puolimas Barcelonos 
dar nereiškia Ispanijos respublikos žu
vimą. 4 *

Jei tik respublika būtų aprūpinta mai
stu; jei tik jai būtų duodamos tokios 
progos, kokias turi fašistai, pirktis pa
saulyj maisto ir ginklų, tai respublika 
karą laimėtų per keletą mėnesių.

Todėl Amerikos žmonėms pasilieka ta 
pati pareiga: reikalauti kuoveikiausiai 
nuimti embargo nuo Ispanijos respubli
kos!

Tai privalome daryti tuč tuojau ir tęs
ti be pertraukos. Į tą kampaniją reikia 
įtraukti juo plaučiausios masės Ameri
kos žmonių.

Svarbus Priminimas
Pastaruoju laiku pažangioji Amerikos 

ir pasaulio spauda buvo lyg ir užmiršusi, 
kad Vokietijos kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose sėdi šimtai tūkstan
čių anti-fašistų su Ernstu Thaelmanu 
galvinyj.

Bet štai šiomis dienomis Tomas Moo
ney, kuris pats nekaltai sėdėjo kalėjime 
22 metus, pasiuntė kablegramą Franci- 
jos Komunistų Partijos organui “Hu- 
manite,” šaukdamas viso pasaulio dar
bininkus ir pažangius žmones panaujin
ti vajų už išlaisvinimą Thaelmano ir vi
sų anti-fašistų kalinių iš Hitlerio nelais
vės.

Savo kablegramoj Mooney sako, kad 
šiandien niekas nežino, kur yra Thael- 
manas: kalėjime, ligonio patale, o gal 
jau nužudytas. Neveizint to, sako jis, 
Thaelmano vardas yra simbolis visų 
anti-fašistų kalinių ir aplink tą vardą 
turi spiestis viso pasaulio darbininkai ir 
pažangūs žmonės kovodami už išlaisvi
nimą anti-fašistų ir prieš pačią nazių 
diktatūrą. .

Su šiuo Tomo Mooney pasiūlymu kiek
vienas pažangus žmogus sutiks. Būtinai 
reikia panaujinti kampanija už išlaisvi
nimą tų žmonių, kuriuos žiauri nazių 
ranka laiko nelaisvėje.

200,000, 000 Rublių Mokykloms!
Iš Maskvos pranešama, kad šiemet tik 

vienoj Sovietų Rusijoj (ne visoj Sovietų 
Sąjungoj) bus išleista naujų mokyklų 
statymui 200,000,000 rublių. 194 naujos 
vidurinės mokyklos (high schools) bus 
pastatytos.

Tai šalis, kur kultūra ir mokslas žydi!

LDS Pastogėj
“Tiesa” (vas. 1 d.) rašo:
“Smagu visiems LDS nariams praneš

ti, kad vaikų įrašinėj imas Lietuvių Dar
bininkų Susi vieni jiman eina gana sėk
mingai. Virš 160 vaikų, bėgyj pastarų
jų kelių mėnesių, įrašyta į LDS. Veik 
visiems prirašytiems vaikams Centras 
dabar išrašė apdraudos paliudijimus 
(policies) ir pasiuntė kuopų sekreto
riams. Sekančiuose kuopų susirinki
muose jau bus galima juos atsiimti.

“Nuolatiniai LDS darbuotojai taigi ir 
šiame darbe užsitarnavo didelės pagar
bos. Keletas desėtkų pasiryžusių veikėjų, 
suprasdami didelį reikalą verbuoti vai
kus į LDS, atliko gana garbingą darbą. 
Virš 50 kuopų gavo po vieną ar daugiau 
vaikų.

“Visų darbuotojų priešakyje, kol kas, 
stovi nenuilstanti veikėja Ona Jakubaus- 
kienė-Jacobs, 76 kp. narė, Chicago, Ill. 
Jinai viena jau yra gavusi 14 vaikų, o 
sekančiam kp. susirinkimui vėl kelis 
turi. A. Deikiene, 53 kp. narė, Chicago, 
Ilk, betgi jai ant kulnų mina. Kenošietis 
Sprindis, philadelphietis Rainys ir cleve- 
landietis Mažanskas nenori pasiduoti 
moterims. Šio mėnesio kuopų susirinki
muose bus priimta nemažai naujų na
rių.”

Vadinasi, kurie tik nariai darbuojasi, 
tie ir pasiekia rezultatų. Deja, kaip 
“Tiesa” rašo, vaikų įrašinėjime tedaly
vavo iki šiol tik virš 50 kuopų iš arti 200 
kuopų. Kur kitos kuopos? Ką jos vei
kia? Ką daro jų valdybos, organizato- . 
riai ?

Beje, LDS organas praneša ir tai, kad 
šiemet ši organizacija galės duoti savo 
nariams jaunuoliams, lankantiems uni
versitetus bei kolegijas $400 stipendijo
mis. Tai, žinoma, nebus stipendijos pil
noj to žodžio prasmėj, o tik pagalba, ku
rie jos labai reikalingi..

Greitu laiku LDS išjeis brošiūrą apie 
vėžį—parašė dr. J. J. Kaškiaučius.

Taigi LDS darbuojasi visose srityse 
gana gražiai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VILNIAUS KRAŠTE

Išėjo “Lietuviškas Baras”
Gruodžio mėnesio pabaigo

je Vilniuje išėjo iš spaudos 
< lietuvių mėnesinio kultūros 
žurnalo “Lietuviškas Baras” 
1.2 numeris, šis numeris yra 
paskirtas Vilniaus krašto lie
tuvių kultūrinio gyvenimo 

i dvidešimtmečio paminėjimui.

Nukirstas Žemyn Nazių Lėk
tuvas Francijos Pusėj

Arrens, Franci j a. — Ge
nerolo Franco lakūnai per
skrido net per Francijos 
sieną bombarduot žmones 
bėgančius iš Ispanijos res
publikos. R e s p u b 1 ikiečių 
lėktuvai taipgi perskrido 

per sieną kautynėse su fa
šistų orlaiviais. Atidarė 
ugnį ir Francūzų priešor- 
laivinės kanuolės, ir tapo 
nukirstas žemyn didelis 
Vokietijos lėktuvas, su ku- 
riuom žuvo ir penki nazių 
lakūnai.

Bet nežinia, ar francūzai 
ar Ispanijos respublikiečiai 
nukirto tą nazių orlaivį.

Nubaudė už Viešųjų Namų 
Laikymą

Kauno apygardos teismas 
sprendė šliomos ir Pesės šnei- 
derių baudž. bylą, kaltinamų, 
Kaune, Elijaševo g., viešųjų 
namų laikymu. Apygardos teis
mas juos pripažino kaltais ir 
nubaudė po pusantrų metų 
sunk, darbų kalėjimo.

Pasirašytojai sutarties dėl pripažinimo unijos New Yorko viešbučiuose,, kur 
dirba apie 25,000 darb ininkų, priklausančių ADF.

WPA GELBĖJA VAIKUS PARALYŽIUM 
SERGANČIUS

Prezidento r Gimtadienos pen
ktas metinis balius artinasi. 
Tūkstančiai miestij visoje šaly
je rengia balius naudai įstaigų, 
kuriose gydosi “poliomyelitis”, 
(vaikų paralyžiaus) aukos, ir 
visų žmoniij atyda pakreipta į 
darbą, kurį WPA nuveikė pe
reituose paskutiniuose metuose 
pagelbėti šia liga ir kitomis 
baisiomis ligomis sergančius.

Darbų Progreso Administra
cijos viešos sveikatos progra
ma pagelbėjo daugiau kaip 
370,000 paliegusių vaikų ir 
daug tūkstančių suaugusių, tas 
darbas pristato tūkstančius bie- 
dnų žmonių -prie įvairiausių 
žmoniškų darbų.

Daug WPĄ -projektų teikia 
patarnavimą jarba parankamus 
vaikų paralyžium sergantiems. 
Paprastai, apart ligonių dabo
jimo ir medikališkos priežiūros, 
WPA dar aprūpina pasilink
sminimui ir apšvietai darbinin
kų. WPA darbininkai pastatė 
ligoninių, klinikų, ant lauko pa
simaudymui vietų, viešų pasi
maudymui vietų, ir žaidimui

AR TIK NEPASTOJUS 
NĖŠČIA?

Gerb. daktare. Jau b opt 
kelis kartus davėt man gerų 
patarimų, tai gi ir dar kartą 
patarkite per “Laisvę.”

Esu moteris vidutinio ūgio 
ir svorio, 46 metų amžiaus. 
Esu labai svpika ir energijos- 
pilna, kaip darbe, taip ir ly
tiniam gyvenime. Jūsų pata
rimus seku ir pildau jau keli 
metai. Ir daug kartų tariu 
jums ačiū, nes tikrai jaučiuo
si daug jaunesnė. Tiesa, kar
tais, nuo kokio valgio, gazų 
atsiranda viduriuose, bet taip 
pasitaiko nuo netikusio mais
to, tai aš to ir vengiu.

Bet štai kokio man reikia 
patarimo. Pereitą mėnesį, ka
da buvo laikas mėnesinėmis 
sirgti, tai tik pasirodė ir vi
sai nebuvo. Mane paėmė rū
pestis, nes daug esu girdėjusi, 
kad per tą amžiuj moteris 
greitai pastoja nėščia, kada 
artinasi gyveilim'o pakaita.

Ar galimas daiktas, kad aš 
galėčiau būti nėščia?

ATSAKYMAS
Galimas, Drauge. Su gim

tu ve juokij nėra. Gimtu ve bi
le kada gali juoką iškrėsti, 
net ir per tą kritišką laiko- 

vietų paliegusiems ir padarė 
daug pagerinimų jau įsteigtose 
vietose. Trys ligoninės — Car
rie Tingley ' Hospital, Hot 
Springs, New Mexico; Morris 
Memorial Hospital, Milton, 
West Virginia; ir Crippled 
Childrens’ Hospital Knoxville, 
Tenn., buvo WPA pastatytos. 
Skyriai, ypatingai išrengti vai
kų paralyžium sergantiems, bu
vo įtaisyti prie sekančių ligo
ninių — James Whitcomb Riley 
Memorial Hospital Indianapo
lis, Indiana; Pima County Hos
pital, Tuscon, Arizonoj, ir Bet
ty Bachrach Home netoli At
lantic City, Longporte, New 
Jersey. Gorman School for 
Crippled Children, Dayton, O., 
— viena iš kelių viešij moky
kit! paliegusiems vaikams šaly
je — turi naują priedelį WPA 
darbu pastatytą. Visi šitie 
priedeliai išrengti su terapeu- 
tiškomis vietomis galutinam pa
gydymui, kuris yra toks svar
bus pilnam pasveikimui nuo 
vaikų paralyžiaus.

WPA slaugės, pasilinksmini- 

tarpį, per gyvenimo pakaitą. 
Su gimtuve kontrakto nepa
darysi. Jei neturėjai kokių 
patikimų apsisaugojimui prie
monių, tai vely apsidairyk.

Taip, dažnai ir daug mo
terį! apsigauna ypač apie tą 
keblųjį gyvenimo pakaitos lai
kotarpį. Mano, kad tai jau 
gal bus tik gyvenimo pakaita, 
o paskiau išeina aikštėn, kad 
jau nėščia. Jūs, sakote, 46 
metų amžiaus. Tiesa, apie to
kį amžių kiaušidines liaukos 
pradeda po truputį eiti silp
nyn, bet galutinai gyvenimo 
pakaita kitai moteriai įvyksta 
net penktoj dešimty metų. Ir 
yra atsitikimų, kad moteris 
pastoja nėščia ir net kūdikį 
pagimdo, jau turėdama 52 
metu amžiaus. Esti ir da 
smarkiau.

Paprastai yra šitaip. Kuri 
mergina pat pirmą kartą ap
sirgo mėnesinėmis vėlai, kokių 
18 metų amžiaus ar d a vė
liau, tai ji anksti gaus gyve
nimo pakaitą. Jos kiaušidės 
silpnos. Bet kuriai mėnesinės 
atsirado jaunutei, tai jai kiau
šidės tarnauja ir gan ilgai, iki 
50 metų ir daugiau. Jūs, 
Drauge, nueikite pas gydytoją 
patikrinti, kaip ištikrųjų 
Jums yra.

mo darbininkai ir mokytojai 
paskirti prie beveik kiekvienos 
ligoninės ir mokyklos, kur vai
kų paralyžius gydomas. Jie pri
sideda prie reguliariško štabo 
teikdami patarnavimus tūks
tančiams sergančių, kurie pir- 
miaus negalėjo pasinaudoti to
kiais patarnavimais, nes netu
rėjo iš ko užmokėti už privatiš- 
ką priežiūrą. Visi WPA teikia-

(Tųsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
PIRMAS KLAUSIMAS

Kodėl visa Amerikos spau
da ir sykiu “Laisvė” apgai
lestauja žydų Vokietijoj, kad 
Hitleris nori užgrėbt jųjų tur
tą, o ypač Amerikos piliečių? 
Man rodos, kad nei vienas 
darbininkas neturi jokių in- 
vestmentų kitose šalyse, o tik 
turčiai turi, kurie čionai iš
naudoja darbo klasę . Ii' dar 
to maža, jie nori ir kitur iš- 
naudot. Tai kam reikia ap
gailestauti darbo klasės prie
šu? v

ANTRAS KLAUSIMAS
Kodėl žydų tauta renka au

kas dėl savųjų ir nori kuo 
daugiausia, kad įvažiuotų į 
Suvienytas Valstijas? Tai ko
dėl jie neužperka kurioj ša
lyj žydams kolonijos ir neap
gyvendina savo tautiečių ?

Kokią naudą turi darbo ^la
sė iš žydų, suvažiavusių čio
nai? Darbų nėra. Jie atva- 
.žiavę neis dirbt, bet iš apga
vysčių norės gyvent. Tai kad 
mes jau ir dabar darbo klasė 
turime daugybę apgavikų, ku
riuos mes turime maitinti' ir 
jiems geriausį pragyvenimą 
duoti.

TREČIAS KLAUSIMAS
Kodėl “Laisvė” užtaria ku

nigus, kad Hitleris juos per
sekioja ir jų turtą apkapoja? 
O kunigai visados darbo klasę 
išnaudoja ir visados dėl dar
bo klasės yra priešai ir apga
vikai. Tai kam mums jų ap
gailėsiant?

Tai ne jų turtas, tai darbo 
klasės turtas, kurį per ap
gavystes kunigai prisigrobė 
dėl savęs. A. S.

------o------
ATSAKYMAS

1. Jūs, drauge, klaidingai 
įsivaizdinate Vokietijos situa
ciją. Manote, kad hitlerinin
kai grobia tiktai turtingųjų 
žydų turtus. O kaip tik prie
šingai. Mes dar negirdėjome, 
kad pačių stambių j ų kapita
listų turtus jie konfiskuotų. 
Jie plėšia paskutinius drabu
žius kaip tik tiems patiems 
darbininkams ir smulkiems 
biznieriams.

Tai klaidingiausias įsivaiz- 
dinimas, kad visi Vokietijos 
žydai yra .kapitalistai.

Tai viena, antra—-komunis
tai griežčiausiai atmeta bet 
kokį žmonių dalinimą pagal

Švenčionyse Tardė Kunigą 
Budreckj

Prieš šventes Švenčionyse į 
saugumo policiją buvo pa
šauktas Vasiūnų parapijos 
klebonas lietuvis kun. Budrec- 
kis. Tas kunigas ten buvo iš
tardytas dėl pasakyto bažny
čioje pamokslo. Saugumo 
pareigūnai jam pagrasė, kad 
jam bus sudaryta byla. Tos 
parapijos gyventojai mano, 
kad tai yra ženklas, jog į šią 
vietą norima .paskirti kunigas 
lenkas.

Vilniaus Krašte Prailginti Pa
sienio Ruožo Suvaržymai

Iki praėjusių metų pabai
gos veikė Vilniaus vaivados 
parėdymas, pagal kurį buvo 
įvesti ypatingi pasienio ruožo 
suvaržymai. Dabar lenkų 
spauda praneša, kad Vilniaus 
vaivada tą savo .parėdymą 
prailginęs ligi 1939 m. gruo
džio 31 d.

tautybę bei rasinį kilimą. O 
Vokietijos naziai kaip tik tą 
ir daro. Jie smaugia pusę 
miliono žmonių tik todėl, kad 
jie yra žydai.

Ar pakęstumėme mes, jei
gu, pavyzdžiui, Amerikoje 
pradėtų persekioti, smaugti 
lietuvius ir jų turtą plėšti tik 
todėl, kad jie yra lietuviai? 
Mes būtumėme priešingi net ir 
tam, jeigu lietuvių darbininkų 
ir biznierių nekliudytų, bet 
išskirtų iš visų žmonių lietu
vius turčius ir jų turtą kon
fiskuotų.

Jeigu mums lietuviams tas 
nepatiktų, tai kur yra sąžinė 
džiaugtis, kai naziai smaugia 
žydus ?

2. Lengva pasakyti, kad te
gul žydai sudeda pinigų, nu
perka kurioj nors šalyj plotus 
žemės ir susodina \ant jos ke
lius milionus žydų. O kuri ša
lis leistų tą daryti ? Juk ant 
plikos žemės šiandien gyveni
mo nepradėsi!

Mes iš principo esame prie
šingi vaikymui ar žydų, ar lie
tuvių, ar lenkų, ar vokiečių iš 
vienos šalies kiton. Tai ne
žmoniška, tai barbariška.

Juk nesąmonė sakyti, kad 
čionai atvažiavę žydai, vien iš 
apgavysčių norės gyventi. Tik 
naziai ir fašistai taip teigia, 
taip kaltina žydus. Naziai juk 
sako, kad ir lietuviai yra bar
barai ir tinginiai, todėl jie, 
lietuviai taip biedni ir “.nekul
tūringi,” todėl jie, naziai no
ri Klaipėdą pasigrobti.

žydų yra visokiii: ir gerų 
ir blogų, darbščių ir tinginių 
—lygiai taip, kaip visų kitų 
tautų bei rasių žmonėse.

3. Mes taipgi esame prie
šingi dalinimui žmonių į re
ligijas ir persekiojimui už jų 
religinius įsitikinimus. Mes 
priešingi naziams, kuomet jie 
išrenka ir smaugia katalikus, 
persekioja jų tikėjimą. Tik 
todėl, kad jie katalikai, tai jų 
kunigai yra persekiojami, jų 
organizacijos yra naikinamos.

Mes esame priešingi tai vi
sai barbariškai sistemai, kurią 
turi įvedę naziai Vokietijoje: 
smaugia žydus, todėl, kad jie 
žydai; smaugia katalikus, to
dėl, kad jie yra katalikai; 
smaugia darbininkus, todėl, 
kad jie yra darbininkai, ir tt. 
Mes gailimės visų, kuriuos na
ziai terorizuoja.
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ŽINIOS APIE KLAIPEDA
Uosto Direkcijos Teises 

Ir Pareigos /
Uosto Direkcijai yra pavesta 

Klaipėdos uosto administracija, 
eksploatacija, jo užlaikymas ir 
plėtimas. Jos specialinė pareiga 
taip pat yra prižiūrėti trafiką, 
tranzitą ir jo plėtojimąsi, apie 
kurį kalba Klaipėdos konvenci
jos III priedelis. Vykdydama 
uosto administraciją, jj turi 
teisę ir pareigą paruošti kas
metinę sąmatą ir ją pateikti 
Lietuvos vyriausybei patvirtin
ti. šitos raporto kopijos siun
čiamos Klaipėdos krašto Direk
torijai ir Tautų Sąjungos kon- 
sultatyvinei ir technikos komi
sijai. Raportas kasmet paskel
biamas viešai, kaip Klaipėdos 
Uosto Direkcijos metinė apy
skaita. Galiausiai, konvencija 
nustato, kad nei vienas narys 
negali būti trukdomas arba 
persekiojamas dėl žygių, ku
riuos jis padarys eidamas savo 
pareigas, o Tautų Sąjungos 
skirtas narys naudosis asmeni
nėmis diplomatinėmis teisėmis 
ir privilegijomis, čia įskaitant 
ir paliuosavimą nuo valstybės 
ir vietinių mokesčių. Uosto Di
rekcijos nariai yra neliečiami.

Konvencijoje yra sužymėti 
Barcelonos .konferencijos nuos
tatai. Tai reiškia, kad visų kra
štų piliečiai, prekės ir vėliavos 
turi pilną laisvę naudotis Klai
pėdos uostu.
Lenkijos Pastangos Įsitvirtinti 

Klaipėdos Uoste

Sudarant konvenciją, Klaipė
dos uosto klausimas buvo pats 
sunkiausias. Priežastis buvo ta, 
kad Klaipėdos uostu buvo suin
teresuota ne tik Lietuva, bet 
ir Lenkija. Prie Poincarė rašto 
pridėtose pastabose buvo kal
bama apie Vilniaus ir Gardino 
sritis. Lenkijos padėtį uoste su
tvarkyti trukdė konfliktas tarp 
jos ir Lietuvos. Ambasadorių 
konferencija kategoriškai rei
kalavo įsileisti į uosto adminis
traciją ir Lenkiją ir jai suteik
ti plačiausių teisių naudotis uo
stu. Pagal pirmąjį projektą, uo
sto administracijos komisija tu
rėjo susidaryti iš vieno lietuvio, 
klaipėdiškio ir lenko. Pačiame 
uoste pagal II projektą Lenkija 
turėjo gauti laisvą zoną su at
skira administracija. Lenkijai 
kelias į uostą turėjo būti atida
rytas tokiu būdu, kad jai turė
jo būti duodamas laisvas laivų, 
miško plukdymo ir geležinkelių 
judėjimas tarp Klaipėdos uosto 
ir Lenkijos. Nuomonių skirtu
mai šiuo klausimu privertė 
Ambasadorių konferenciją 
kreiptis į Tautų Sąjungos Ta
rybą ir paskirti Tautų S-gos 
komisiją. Šita surado kompro
misinį pasiūlymą, kuris dalinai 
patenkino Santarvę ir Lietuvą. 
Tokiu būdu buvo sudaryta Uos
to Direkcija taip, kaip čia pa
aiškinta. Lenkijos pilietis nebe
pateko į Uosto Direkciją.

Klaipėdos Uostui Nauja 
Gadynė

Per 2 mėn. po Klaipėdos kon
vencijos ratifikacijos buvo su
daryta Uosto Direkcija, kuri 
tuojau pradėjo savo darbą. Uo
sto prieškariniais laikais buvo 
pirmoje eilėje miško medžiagos 
eksporto uostas, kuris toje pa
dėtyje išliko beveik ligi pasau
linio karo. Prisijungus Klaipė
dos kraštui prie Lietuvos, Klai
pėdos uostui atsidarė didysis 
užnugaris. Buvo aišku, kad 
greitu laiku turės didėti judė
jimas uoste. Nors didysis ap
dirbtos ir neapdirbtos miško 
medžiagos išvežimas, Nemunui 
užsidarius, sumažėjo, bet pra
dėjo didėti kitų prekių impor
tas ir eksportas.

Pirmais metais Klaipėdos 
uostui didelę konkurenciją da
rė Liepojos, Rygos ir dalinai 
Karaliaučiaus uostai. Vyriausy
bė tačiau stengėsi Klaipėdos vy
stymąsi paremti, duodama rei

kalingų kreditų uostui remon
tuoti ir naujiems darbams vyk
dyti, tikslu uostą pritaikinti 
naujoms sąlygoms. Buvo susti-1 
printi molai, sustiprintos ir at
naujintos krantinės, pagilinta 
pati uosto vaga. Gilumas vago
je svyruodavo tarp 3 ligi 5.5 

(metro; vaga dabar pagilinta li
gi 8 metrų, ir tas gilumas da
bar palaikomas. Tas sudarė 
daug darbo ir išlaidų, nes jūros

i ir marių sriovė ir dabar neša 
į uostą smėlį. Toliau buvo padi
dintos ir pagerintos laivų pa
krovimo vietos ir prailgintos 
krantinės, buvo pagerintos ma
šinos bei įrankiai, ir pravesta 
daug naujų geležinkelio bėgių. 
Naujų statybų tarpe pirmą vie-

1 tą užėmė paskutiniais metais 
statomas ir dabar jau baigtas 
naujasis uosto baseinas. Sena
sis žiemos uostas ir naujasis 
uostas dabar yra sujungti į vie
ną baseiną su 882 metrų nau
jai pastatytu krantiniu. Rytų

i krantinėje 1935 m. pastatyti di- 
' deli sandėliai su stipriais ke
liamais kranais. 1937 m. baig
tas didelis “Lietūkio” sandėlis 
su 30,000 kub. metrų talpumo 
ir kainavęs apie 2,000,000 litų. 
Taip pat naujai atremontuotos 
Dangės upės krantinės. Kopga
lio tvirtoyės kanalas yra paver
stas uostu mažesniems laivams 
laikyti. Ledams laužyti, be esa
mų mažesnių laivų, buvo pasta
tytas ledlaužis “Perkūnas,” 700 
arklio jėgų galingumo, kuris

Norwood, Mass.
Iš Drg. D. M. Šolomsko 

Atsilankymo

Sausio 8 d. dieną turėjom 
su draugu šolomsku pasitari
mą dėl pradėjimo lavinimosi. 
Draugas šolomskas, kaipo pa
tyręs instruktorius, davė labai 
gerus nurodymus, kaip savi
tarpinį lavinimąsi vesti.

Tą pačią dieną, 7-tą valan
dą vakare turėjom prakalbas 
Lietuvių Svetainėj. Drg. Šo
lomskas yra geras kalbėtojas, 
istorinių ir geografinių dalykų 
žinovas. Publikos buvo apie 
šimtas, kuri labai atydžiai 
klausėsi.

Po prakalbai buvo renka
mos aukos dėl prakalbų lėšų 
padengimo ir Komunistų Par
tijos veikimo parėmimo. Au 
kavo: po 50c, Malkūnienė, J. 
Galgauskas, Trakimavičienė, 
O. Vasiliauskienė, L. Traki
mavičius, J. Krasauskas, K. 
Valma; N. Grybienė aukavo 
35c; po 25c, A. Vaitkevi
čius, V. Rudzinskas, T. Sara- 
pas, A. Zaruba, J. Aleksiūnas, 
M. Krasauskienė, P. Sarapie- 
nė; J. Grybas aukavo $1. Vi
so su smulkiomis surinkta $9. 
20. Visiems aukavusiems di
delis ačiū.

—o—
Iš Bendro Fronto Vakarienės

Sausio 15 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyko Lietuvių Kongreso 
vietinio skyriaus vakarienė. 
Publikos susirinko skaitlingas 
būrys. Vakarienė gaspadinių 
buvo prirengta gera. Bet di
delis apsileidimas, kad rengė
jai nepasirūpino turėti progra
mėlės. Visas vakaras paves 
tas vietos amerikoniškiems ir 
neaiškiems politikieriams. O 
apie Lietuvių Kongreso tikslą 
ir veiklą nei žodelio.

Finansiniai vakarienė duos 
pelno. 

—o—
Nešvarios Burnos Senbernis 

Nubaustas
čia randasi labai maldingas 

senbernis, bet sykiu turi ne
paprastai nešvarią burną lojo- 
jime žmonių, o ypatingai mo
terų. Už bjaurias koliones bu
vo patrauktas į teismą. Teis
mas pripažino kaltu ir nubau-1 
dė $1 bausmės pasimokėti.

“Laisves” Reporteris. 

kartu yra įrengtas kaip bu.ksi- 
ras, gaisrui gesinti ir laivams 
gelbėti. 1937 m. pradėta prail
ginti krantinės šiaurėn ligi žve
jų uosto, viso 460 metrų. Nu
matoma šiems darbams išleisti 
apie 2,500,000 litų.

Klaipėdos Uosto Išlaidos 
Ir Pajamos

Didelius darbu atlikus, Klai
pėdos uostas dabar atitinka mo
derniems reikalavimams ir su
geba aptarnauti Lietuvos eks
portą ir importą. Klaipėdos uo
stas, be to, turi pirmenybę 
prieš kitus Baltijos uostus ir 
Karaliaučių, nes jis žiemą ne
vi žšal a.

Uosto užlaikymo, plėtimo ir 
tobulinimo darbai padarė Lie
tuvos vyriausybei žymių išlai
dų. 1923—1936 metais yra iš
leista: paprastoms ir nepa
prastoms išlaidoms 35,591,517 
litų, o gauta pajamų tiktai 7,- 
926,753 litų.

šios sumos rodo, kad tuo tar
pu Lietuvos vyriausybė į uostą 
įdėjo žymiai didesnes sumas, 
negu gavo pajamų. Bet didė
jant uosto apyvartai, pajamos 
taip pat didėja. Dabar jau pa
jamos beveik dengia paprastas 
išlaidas.

Reikia pažymėti, kad pagal 
Klaipėdos krašto konvencijos II 
priedelio 4 straipsnį, prie uosto 
išlaidų proporcionaliai (atitin
kamai) galėti] ir turėtų prisi
dėti ir Klaipėdos krašto autono
minė valdžia, bet ligi šiol ji to 
nedarė. Visas išlaidas neša vie
na Lietuvos centro vyriausybė.

(“L. B.”)

Torrington, Conn.
Sausio 22 d. buvo tik ką 

susitverusio choro specialis su
sirinkimas, kuriame ir mes su 
draugais V. Valaičiu ir moky
toju V. Visockiu buvome nu
važiavę, kad pagelbėti galu- 
tihiškam choro sutvarkymui.

Prisirinko nemažai žmonių, 
daugiausia iš suaugusių. Iš jų 
veidų matėsi, kad jie pilni 
energijos palaikymui savo 
jaunuolių dailės srityje.

Dar turiu priminti, kad to
kių ramių ir draugiškų žmo
nių, kaip Torringtono lietu
viai, mažai randasi. Tarytum 
traukte traukia ką nors ir at
eityje jiems pagelbėti.

Iš visų atžvilgių susirinki
mas pilnai pavyko. Prie cho
ro prisirašė apie 20 narių, ži
noma, iš jų dauguma suau
gesni, kurie bus garbės na
riais. Mat, garbės nariai taip
gi lošia svarbią rolę chore, 
kaip tai, organizavime ir pa
gelbėjime parengimuose.

Drg. Visockis, pasibaigus 
susirinkimui, davė pamokas. 
Jaunuoliai verti pagyrimo už 
gerą užsilaikymą. Iš to ga
lima suprasti, kad jie stengia
si tapti gerais veikėjais dai
lės srityje.

Dar turiu paačiuoti Torring
tono biznieriams, draugams S. 
Mizarai, O. Kriaučeliui ir ki
tiems, kurie mus pavaišino 
skania vakariene. Taipgi ir 
gaspadinei už nuoširdų priė
mimą. Atleiskite už nesuži- 
nojimą jos pavardės.

Mes gavome gražius įspū
džius, pilnai galima tikėtis, 
kad šis choras turės gražias 
pasekmes. Jie turi gabią or
ganizatorę, galima buvo su
prasti iš jos vedamo susirin
kimo. Nors dar jauna, bet 
gali ir suaugesnieji iš jos pa
simokinti.

Ir, be to, man teko sužino
ti, kad drg. S. Mizara gražiai 
priėmė draugą V. Zablacką, 
kuris buvo su prakalbomis. 
Ne vien gerai pavaišino ir su
teikė puikią nakvynę, bet dar 
užfundino barbernės patarna
vimus. Tai ištikrųjų gražus 
pavyzdys. J. A. P—kas.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

Amerikos ambasadorius Chi- 
nijoj, Nelson T. Johnson, 
nesenai sugrįžęs raportuoti 
prez. Rooseveltui apie da
lykų padėtį toje šalyje.

New Britain, Conn.
United Lithuanian Radio kius.

Programa leidžiama kiekvie
ną sekmadieni, 10 vai. rytais, 
is* stoties WNBC, 1380 klc. 
Pereitą sekmadienį buvo pra
leista iš priežasties per mažai 
paramos, nes dabartiniu laiku 
stotis yra padidinta ant dides
nės jėgos, tai ir daugiau rei
kia mokėti už programą. Da
bartės lietuvišką programą 
galima girdėti už kelių šimtų 
mylių. Bet visgi bus bando
ma palaikyti ir ant toliaus, 
jeigu visi lietuviai tam darbui 
pritars ir kooperuos be skir
tumo įsitikinimų arba pažiū
rų.

Dėl to tikslo yra rengiamas 
dviejų metų sukakties nepa
prastas koncertas, kuris įvyks 
12 d. vasario, 2:30 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, 354 
Park St., New Britaine. No
rintieji palaikyti ir ant toliau

BANKIETAS IR ŠOKIAI
Su Puikia Muzikos-Dainų ir Kalbų Programa
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas, Atžymejimui 20 metų Komunistų 

Partijos Gyvav imo ir Veiklos.

4 Vasario-February, 1939
ST. OMER’S HALL

376 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakaro —Įžanga $1.00

KĄ GAUS UŽ $1 ATSILANKĘS?
1. Turkių Vakariene su prieskoniais ir įvairiais gėrimais
2? šokiai prie LDS Jaunuolių Orkestros.
3. Dainuos Izabele Yarmolovich, Mezzo-Sopranas
4. R. Mizara, iš Brooklyno, pasakys kalbą iš Komunistų Partijos veiklos
5. Ignas Kubiliūnas, dainuos naujų komiškų dainų. Pianistė H. Žukauskaitė.

v

IGNAS KUBILIŪNAS 
Komikas-Dainininkas

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Kviečiame’skaitlingai dalyvauti, užtikriname, kad 
turėsit smagiausi laiko praleidimą, ir tuo pat paremsit Komunistų Partiją, kuri vi
suomet kovoja už liaudies būklės pagerinimą, už bedarbių šelpimą, už senatvės pensiją, 

* už unijų vienybę, už trumpesnes valandas, už bendrą frontą kovoje prieš fašizmą. Už 
taiką ir demokratiją! Kviečia L. K. Pirmo Distrikto Biuras.

,lietuvišką radio programą yra 
prašomi atsilankyti ir prisidėti 
prie palaikymo to lietuviško 
kultūringo darbo.

Koncertas bus įdomus, nes 
radio choras, kuris yra vado
vaujamas panelės Marytės 
Cheponytės, mokinasi gražiau
sias naujas dainas.

Priek tam, Hartfordo lietu
vių Laisvės Choras ir Stygų 
Orkestrą su naujausiais dai
nų ir muzikos kūriniais, ga
baus mokytojo V. Visockio va
dovybėje, dalyvaus ir links
mins publiką su gražiomis dai
nomis ir stygų skambančia 
muzika. Bus ir iš Waterbu- 
rio radio dainininkai, kurie 
kas sekmadienį dainuoja iš 
stoties WHTR. Dr. Colny 
iš Waterburio, tos radio va
landos vedėjas, pasakys mažą 
prakalbėlę. Dainininkė Ago
ta Vokietaitienė iš New Ha
ven, Conn., irgi apsiėmė dai
nuoti radio koncerte. Broliai 
Vinikaičiai šoks klasiškus šo-

Iš to galima spręsti, kad 
koncertas bus tokis, kokio dar 
New Britaine nėra buvę.

Lietuviška radio programa 
per du metu tarnavo visiems 
lietuviams be jokio skirtumo, 
tai dabartės yra proga visiems 
lietuviams parodyti savo gerus 
norus. Kiekvienas, katras tik 
jaučiasi ir nori, kad lietuviš
ka daina ir muzika skambėtų 
oro bangomis ir linksmintų 
kiekvieną lietuvį, prašomas 
įsigyti bilietus iš kalno. Bilie
tai yra rezervuoti, po 75c ir 
kiti po 50c.

Radio Progr. Vedėjas, 
Andrius Rėkus.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

IZABELE YARMOLOVICH
Mezzo-Sopranas

Amer. Liet. Kongreso New Jersey Vaisi 
Apskričio Visuotina Konferencija

Visos organizacijos, kurios] 
priklauso ir kurios dar nepri
klauso prie Amerikos Lietu
vių Kongreso, yra kviečiamos 
prisidėti, dalyvaujant visuoti
noj konferencijoj, kuri įvyks 
vasario (Feb.) 5 dieną, 1 vai. 
po pietų, Lietuvių Svetainėj, 
180 New York Ave., Newar- 
ke.

Kiekviena draugija, kuopa 
ar meno vienetas, t. y. cho
ras, dainų grupė, išrinkt po 2 
3 ar daugiau atstovų ir pri- 
siųskit juos laiku, 1-mą vai. 
Išduodamos savo atstovams 
mandatus pažymėkite ant 
mandatų aiškiai draugijos 
varda, kiek nariu turi ir at- 
stovų pavardes, su parašais 
draugijos komiteto. Nors pra
ėjusi prisirengimo konferenci
ja tarė, kad nereikės organi
zacijoms pranešimai šios kon
ferencijos siuntinėti, o tik 
laikraščiuose paskelbti, ta
čiau sekretorius, matydamas 
tokią svarbą, ypatingai šiuo 
laiku padėtį Lietuvoje, išsiun
tinėjo daug laiškų pakvietimų 
draugijoms, kad vėliaus nebū
tų užmetimų, kad jos nežino
jo, arba nematė pranešimų ir 
t. p. Visokios draugijos, kuo
pos, bei grupės, kviečiamos 
bendrai dalyvauti ir tuomi 
prisidėti prie sudarymo jau
kesnių sąlygų dėl savo brolių 
Lietuvoje, prisidėti prie page
rinimo jų dvasinės ir medžia
ginės padėties, o ypatingai 
prie išlaikymo neprigulmingos 
Lietuvos, ant kurios Hitlerio 
ir Lenkijos fašistai plačiai 
prasižioję, šioje konferencijo
je gali dalyvauti ir pavieniai 
asmenys, kaipo svečiai, pasi

R. MIZARA 
“Laisvės” Redaktorius

klausyti tarimų ir savo gerų 
minčių patiekti.

Draugiškai, 
ALK N J Apskr. 
Sekretorius,

Geo. A. Jamison.
Livingston, N. J.

Scranton, Pa.
LLD 39 kuopa perstatys 

scenoj 5 d. vasario komediją 
ir vodevilį “Aš Numiriau” ir 
“Koks Tėvas, Toks ir Vai
kas.”

Manoma pilnai patenkint 
publiką, nes aktoriai savo ro
lėms yra parinkti, praktikuo
ja po du ir tris kartus sa
vaitėj.

Komedija “Aš Numiriau” 
paimta iš Lietuvos valdinin
kų gyvenimo, čion, manau, 
nėra reikalo aprašyt visą įvy
ki, nes 5 d. vasario 1WO Cen
tre, 218 Lackawanna Ave., 
kaip 6-ta vai. vakare, tas 
bus parodoma ant scenos. 
Nors bus, prieg tam, užkan
džių, gėrimų ir pasišokt, bet 
tie dalykai tai jau paprasti.

Todėl nepraleiskite progos. 
Tas viskas kainuoja tik 35c 
suaugusiems, o vaikams tik 
15c.

LLD 39 Kp. Koresp.

Praga. — čechoslovaki- 
Jos valdžia, pagal Vokieti
jos reikalavimą, žada duot 
vokiečiam naziam Čecho- 
slovakijoj “kultūrinę nepri
klausomybę” ir naziško vei
kimo laisvę. <
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Ketvirtas puslapis

UPTON SINCLAIR RAISTAS
(Tąsa)

Vieną rytą, pirmiau negu Jurgis pabaigė savo pus
ryčius, Murphy paliepė nueiti jam pas vieną iš superin
tendentų, kuris išklausinėjo jį, kiek turįs patyrimo ir 
kiek nusimanąs apie darbus skerdimo skyriuje. Jo širdis 
pradėjo smarkiau taksėti, nes nuvokė, kad jo valanda 
atėjo—jis tapsiąs bosu!

Kai kurie darbininkų prižiūrėtojai buvo unijų nariai, 
o kiti kad ir neprigulėjo, bet pametė darbą drauge su 
kitais. Skerdimo skyriuje skerdyklų savininkai labiau
siai atjautė stoką numanančių savo darbą darbininkų ir 
tai buvo skyrius labiausiai jiems reikalingas; rūkinimą, 
sutaisymą į blėkines ir sūrinimą galima atidėti ant to- 
liaus, o visus nupjaustomus ar atmetamus dalykus gali
ma kad ir išmesti—bet reikia turėti šviežios mėsos, nes 
jeigu restaurantai, viešbučiai ir turčių namai pradės at
jausti stoką, tai tas padarys didelę įtekmę ant “visuo
menės opinijos.-”

Proga kaip toji du kartu žmogui labai retai pasitaiko, 
taigi Jurgis ir pasinaudojo. Taip, jis pažįstąs darbą, 
visą ištisai ir galįs kitus to pamokinti. Bet jeigu priim
siąs darbą ir jį užganėdinančiai atliksiąs, tai pasitikįs, 
kad prie jo ir pasiliksiąs—jie neatstatysią jo streikui pa
sibaigus. Ką girdėdamas, superintendentas užtikrino, 
kad kas lytisi to, tai jis visiškai galįs pasitikėti Dur- 
ham’o valdininkams—jie yra pasiryžę gerai tąsias unijas 
pamokinti, o da labiau tuosius bosus, kurie juos 
apleido. Jurgis gausiąs penkis dolerius dienai streiko 
bėgyje, o dvidešimt ir penkis dol. streikui užsibaigus.

Taigi mūsų draugas gavo porą guminių čebatų ir ke
lines užsitraukti ir jis ėmėsi savo naujojo darbo. Sker
dimo skyriuje persistatė labai keista regykla: govėda 
kvailų negrų ir svetimtaučių, kurie nė žodžio nesuprato, 
kas jiems buvo sakoma, o tarp tų visų maišosi išblyškę 
raštininkai ir kitoki jų kontorų darbininkai pusiau ap
alpę nuo karščio ir dvoko, kokis kyla nuo šviežio kraujo 
—visi stengdayosi išdarinėti apie tuziną arba du galvijų 
toje pačioje vietoje, kur nesenai senieji darbininkai, ve
jami viens kito, įpratę savo darbe, išleisdavo apie ketu
ris šimtus štukų kas valandą!

Negrai ir miesto valkatos nelabai norėjo dirbti ir kas 
keletas minučių kuris nors iš jų pasijusdavo perdaug 
pailsęs ir nueidavo į pašalį pasilsėti. Į keletą dienų 
Durham kompaniją įtaisė elektriškas vėdyklas, kad vė
duojant rūmus, padaryti vėsesniais, o net suolus padir
bo, kad būt kur atsisėsti, o kiti tai sau laisvai išeidavo 
ir net prasnausdavo kur kampe, kadangi taip esant vis
kam pakrikus ir be geros priežiūros, ir keliatas valan
dų praeidavo, kol bosas juos surasdavo. O kas lytisi 
vargšų kontorų darbininkų, tai tieji stengėsi atlikti dar
bą kaip geriausiai jie galėjo, nes buvo labai įbauginti; 
trisdešimts iš jų išvijo tuojau, pirmutinį rytą, kada jie at
sisakė dirbti viduje, o taipgi atstatė ir daugelį merginų 
raštininkių ar dirbusiųjų prie rašomųjų mašinų, kurios 
neapsiėmė patarnauti darbininkams prie valgio.

Tokius darbininkus Jurgiui prisiėjo suorganizuoti ir 
išlavinti. Jis rūpinosi kiek tik galėdamas, pribėgdamas 
tai prie vienų, tai prie kitų, sustatydamas juos į eiles ir 
pamokindamas, kaip geriau apsieiti; pirmiau jam nie
kados neprisieidavo kitiems paliepimus davinėti, bet jis 
pats gana jų girdėjo, tai galėjo žinoti, kas reikia; taigi 
gana veikiai įprato rėkauti ir plūsti, tarytum visą gy
venimą prie to praleidęs. Vienok mokiniai buvo visai 
menki. “Klausyk, tamsta,” pradėdavo didelis negras, 
“jeigu tamstai nepatinka, kaip aš atlieku savo darbą,* 
tai gali pasijieškoti kitą.” Ir susirinkus pulkeliui apie 
jį, visi pradėdavo išmetinėti, kalbėtis tarp savęs. Po 
pirmo valgio kuone visi plieniniai peiliai prapuolė ir po 
to kiekvienas negras turėjo po vieną, nusitekinęs visai 
smailiai ir nešiodavosi įsikišęs į čebatą.

Jurgis veikiai patėmijo, kad prie tokios maišatienės 
jokios tvarkos negalima užlaikyti, taigi bandė prisitai
kyti prie tokio dalykų stovio—jis matė, kad ne verta 
save naikinti taip rėkaujant. Jei odos ar žarnos būdavo 
surėžytos, tai niekas negalėjo susekti, kas tą padarė; 
jeigu gi žmogus išėjo ir užmiršo sugrįžti, tai ką galima 
buvo laimėti jo j ieškant, kuomet kiti tuomi tarpu bando 
nieko neveikti. Per streiką viskas tiko ir skerdyklų 
savininkai apmokėdavo. Neilgai trukus, Jurgis patėmi
jo, kad išėjimą pasilsėti kaikurie apsukresnieji panau
dodavo, kad užsirašyti daugiau negu vienoje vietoję ir 
gaudavo užmokėti daugiau negu vieną penkinę dienai. 
Kada jis pagavo vieną darbininką taip darant, jis tąjį 
atstatė nuo darbo, bet kad pasitaikė nuošaliai nuo kitų 
ir tas įspraudė Jurgiui dešimtdolerinę, mirktelėjęs akim, 
tai šis ir vėl priėmė atgal. Žinoma, veikiai ir kiti ėmė 
tą patį daryti ir Jurgis pradėjo iš to pelnytis.

Turint tokius neparankumus, skerdyklų savininkai la
bai džiaugdavosi, jeigu galėdavo paskersti galvijus, ku
rie, vežant, tapo pažeisti, ir kiaules, pas kurias liga ap
sireikšdavo. Labai dažnai vežant dvi ar tris dienas, prie 
tokio karšto oro ir neturint vandens, kaikurią kiaulę 
užpuola cholera ir ji pastimpa; kitą užpuola pirmiau, 
negu ji nustoja spardytis, o vagoną atidarius, jos lieka 
tiktai kaulai. Jeigu visas iš to vagono kiaules nepa
skersti kuoveikiausiai, jas tuoj aus apimtų baisioji liga, 
ir tada jas turėtų tik į taukus sutarpinti. Tas pats buvo 
ir su galvijais, kurie subadyti baigdavosi, arba taip bū
davo sutrinti, kad kaulai kyšodavo iš mėsų—juos tuojau 
reikdavo, papjauti, net jeigu jų agentai ir superinten
dentai turėtų nusivilkti ir padėti primušti juos, nulupti
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ir išmėsinėti, o tuo tarpu savininkų agentai rinko neg
rus po visas pietines valstijas, prižadėdami jiems po 
penkis dolerius kas dieną ir užlaikymą, bet saugodamie
si nepasakyti, kad tenai streikas; jau daugelis vagonų, 
prikimštų jais, buvo kelionėje, geležinkeliai vežė už nu
mažintą mokestį, o net buvo įsakyta tuosius traukinius 
praleisti pro kitus, kad niekur jų nesutrukdyti. Dau
gelis miestų pasinaudojo ta proga, savo kalėjimų ir 
baudnamių ištuštinimui. Detroite tūlas teisėjas paleis
davo kiekvieną žmogų, kuris prižadėdavo apleisti mies
tą į dvidešimt keturias valandas, o skerdyklų savininkų 
agentai būdavo ten teisme, kad paleistuosius tuojau iš
gabenti. Vagonai, prikrauti maisto, ateidavo užganėdinti 
reikalavimus dirbančiųjų viduje, o tarpe kitų dalykų 
buvo alus ir degtinė, kad visai nereiktų išeiti į miestą.

(Bus daugiau)

PITTSBURGH, PA

19 d. vasario 
1939 m., Lietu- 
Draugijos name, 
Soho, Pittsburgh.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Pittsburgho Skyriaus komi
tetas laike susirinkimą 15 d. 
sausio. Padare kelius gerus 
nutarimus. Nutarė susidėję su 
SLA III Apskričiu suvienyto
mis spėkomis rengtis prie 21 
metų Lietuvos apvaikščiojimo, 
kuris įvyks 
(February), 
vių Mokslo 
142 Orr St.,

Kitas svarbus tarimas, tai 
rengti paskaitas ir diskusijas. 
Paskaitą parašys drg. J. Bal
trušaitis, “Kas tai yra demo
kratija ?” Svarbu sužinoti, iš 
kur demokratija atsirado.

Paskaitos ir diskusijos įvyks 
sekančiose dienose ir vietose:

1. Wilmerding, Pa., 26 d. 
vasario, 2 vai. po pietų, Lie
tuvos Sūnų Svetainėj.

2. N. S. Pittsburgh, Pa., 5 
d. kovo, 2 vai. po pietų, 1320 
Medley St., LDS 160 kp., kliu- 
be.

3. McKees Rocks, Pa., 12 
d. kovo, 2 vai. po pietų, L. P. 
D. A. kliube, 424 Locust St.

4. New Kensington, Pa., 19 
d. kovo, 2 vai. po pietų.

5. Carnegie, Pa., 26 d. kovo, 
2 vai. po pietų.

6. Soho, Pittsburgh, Pa., 2 
d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
L. M. D. kliube, 142 Orr St.

Taigi bus svarbios paskaitos 
ir diskusijos. Malonėkite įsi- 
tėmyti dieną, laiką ir vietą.

21 d. sausio KP surengė 
Lenino paminėjimą, N. S. 
Pittsburgh, Pa., Carnegie Hali. 
Publikos dalyvavo apie 12 
šimtų. Kalbėjo Clarence Hath
away, redaktorius “Daily 
Workerio.” Reporteris.

dalykai 
spaudą, 
kaltint, 
kur de- 
pasitiki

meno 
kriti-

vyru-

Skaitykimės Su Faktais, o 
Ne su Plepalais

Visa bėda, kad kai kurie 
mūsų rimtesni draugai kartais 
nesužino tikrai, kaip 
stovi, o greit eina į 
Redakcijos negalima 
nes negali žinot, kas 
dasi. Suprantama,
draugais, kurie tankiau parašo 
korespondencijas iš kolonijų.

“Laisvės” Nr. 10 tilpo ko
respondencija iš North Side 
Pittsburgho, po kuria pasira
šo Reporteris. Greit išeina su 
kritika, kad susitvėrė nauja 
meno grupė Soho dalyje. Vie
toj pasidžiaugti, matant 
spėkų augimą, išeita su 
ka, ir nepamatuota.

Reporteris sako: Tie
kai, kurie sulošė vieną veika
lą dėl Dramos Grupės, save 
pasigarsino, gavo praktikos ir 
susitvėrė savo grupę, ir dar 
kiti su jais išėjo. Toks pasa
kymas daugiau, negu neteisin
gas. Jaunuoliai, kurie pasitar
navo dėl Dramos Grupės sulo
sime komedijos “Pusseserė Sa
lomėja,” turėjo daug prakti
škos dar Lietuvoj būdami. An
tras dalykas, tie jaunuoliai 
turi savo grupę susitvėrę jau 
apie metai laiko, pasivadinę 
Soho Pittsburgho Jaunuolių 
Grupe. Niekas iš North Side 
Dramos Grupės dar neišėjo ir 
nieko neišvedė.
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Pirmoj vietoj, tai Reporteris 
visai nežinodamas apie susi- 
tvėrimą naujos grupės rašė. 
Tai ne kokia grupė, bet cho-

ras. Jau duotas ir vardas— 
Lietuvių Meno Choras. Tai 
yra puikus dalykas, nes Soho 
dalyje būtinai reikalingas cho
ras.

Prie Choro sutvėrimo daug 
pasidarbavo drg. J. Baltrušai
tienė. Argi Reporteris gali už
drausti sutverti chorą arba 
kokį nors dailės ratelį bent 
kurioj dalyj Pittsburgho ? 
North Sidėj choras yra, tik 
gaukit mokytoją.

Ir ko gi pykt ir pavydėt 
matant meno spėkas didėjant? 
Plati dirva North Sidėj ir So
ho dalyje, tik dirbkim nuošir
džiai be pavydumo ir piktu
mo.

Na,' ir kuomet gyvuos du 
chorai Pittsburgh e, ar nebus 
gražu ? Paimkim pavyzdį iš 
kitų miestų. Kokias gražias 
dailės spėkas jie turi? Todėl, 
kad dirba draugiškai, bendrai 
be jokių piktumų.

Jeigu norim parašyti ką 
nors į spaudą, tai parašykim,

Chester, Pa
kadSiūlo Parduot Vieną Akį, 

Atsigint nuo Bado
Sausio 19 d. rašo “Progress

ive Weekly,” kad čia randas 
moteriškė Mrs. Carrie Brown, 
po antrašu 2610 Sandeland 
St., katra dirbo per visą savo 
gyvbnimą pas bagotus žmo
nes, kaipo namų prižiūrėtoja. 
Štai ką sako biedna moteriš-

apie ką žinom ir kas naudin
ga. Nedarykim piktumo pa
tys tarpe savęs, taipgi ir dėl 
laikraščio. Kada kas prirašo 
kokių nors nesąmonių, tai kal
tina laikraštį tie, kurie būna 
užgauti.

Aš j polemikas neisiu, nes 
mano laikas perbrangus, ką 
nors parašyti be jokios vertės. 
Taipgi 
spauda 
kų, bet 
nių.

kė Mrs. Brown: Aš visą pra
eitą savo gyvenimą dirbau pas 
bagotus žmones, bet neturiu 
nieko dėl savęs. Jau sulau
kiau 52 metus amžiaus. Aš 
norėčiau pabaigti senatvės gy
venimą lengviau. Aš pavar
gau vergauti ir sunkiai dirb
ti. Aš turiu gana geras akis 
ir gerą kraują, nes mane gy
dytojai egzaminavo. Aš par
duočiau vieną savo akį, deši
nę ar kairę, už $25,000.

Aš tikiuos, kad daug bago- 
tų neregių žmonių atiduotų 
viską už mano akies regėji
mą.
operacijos už virš 
lyginimą.

Reiškia, bledni 
kai ant tiek yra 
savo pragyvenimu,
draskyti savo kūno dalis su- 
žvėrėjusiems turčiams, kad 
atsigynus nuo skurdo ir ba
do. O tokių darbininkų ran
das milionai.

Aš einu bile kada ant 
minėtą at-

darbinin- 
susikrimtę 
kad siūlo

t:

t

mūsų darbininkiška 
ne dėl tuščių polemi- 
dėl naudingų straips-

E. K. Sliekiene. P. š

LAISVES BAZAR AS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

$5000 rert®i ?aii>'?i $5000Išparduota rusdykiai

Bazaras Bus Ištisas Keturias Dienas
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Kiekvieną dieną bus svečių iš kitų miestų. Kiek- Į 

i vieną dieną bus skirtinga programa. Kiekvieną i 
Į dieną bus specialūs išpardavimai visokių daiktų, i
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BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (Vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.

išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš NewVažiuojant Jamaica “L” reikia
Jersey, važiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. Nuo tilto 

iki Manhattan Avenue yra apie 11 blokų.

Penktadienį, Vasario-February 10. Įžanga tik 10c
Bus duodama 1939 metų gražūs kalendoriai dovanai. Didelis išpardavimas vi
sokių maisto produktų visai pigiai. Bus muzikavę programa, dainuos Sietyno 
Choras iš Newarko ir A. Velička su P. Grabausku duos 
dės 7 valandą vakaro. Gros Mikalausko penkių kavalkų

duetų. šokiai prasi- 
orkestrą.

Šeštadienį, Vasario-February 11. Įžanga 20 centų.
Programoje dalyvauja Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovybėj Aldonos 
Klimaitės, ir Brooklyn© mišrus oktetas “JEnsemble,” vadovybėje B. šalinaitės. 
Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam išbandyti savo laimę, šokiai 
prasidės 6 vai. vakaro. Johnny Nevin’s 5 kavalkų Naktinių Pelėdų Orkestrą.

Sekmadienį, Vasario-February 12. Įžanga 20 centų
Programoje dalyvaus Merginų Oktetas iš Philadelphia, Pa., vadovaujant Nellie 
Statkevičiūtei; Pirmyn Choras, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus. Dieną, nuo 
1 iki 6 vai., vaikam dovanos skiriama, šokiai 6-tą valandą vakare, prie George 
Kazakevičiaus penkių kavalkų orkestro s. Gros lietuviškus ir amerikon. šokius.

Pirmadienį, Vasario-February 13. Įžanga tik 15c
tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Programoje da-Bus duodamos 

lyvauja Aido Choras, vadovaujamas A. Žilinskaitės, ir A. Višniauskas iš Bay
onne. Vaikams bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną, šokiai nuo 6-tos vai. vakare. 
Visuotinas išpardavimas daiktų. Gros V. Retikevičiaus 5-kių kavalkų orkestrą.

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

gerų daiktų; proga gauti dovanų; proga išgirsti,gerą programą, pasišokti, pasimatyti su daug 
žmonių ir pasivaišinti gerais valgiais ir gėrimais.
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Mass. Valst. Visų Kolonijų Draugų Atydai!
Amerikos Komunistų Par

tijos Lietuvių Frakcijos Pir
mas Distriktas pasiėmė labai 
didelį darbą atlikti. Ir tas 
darbas bus atliktas su pilnu 
nuošimčiu tiktai su širdinga 
parama visų kolonijų draugų, 
draugių ir mums simpatingų 
organizacijų.

Todėl organizuokitės, ruoški
tės ir dalyvaukite bankiete 
visi. Tą patį darys visų ko
lonijų draugai. Tokiu būdu, 
sujungsime spėkas atlikimui 
didelio darbo, kuris duos gra
žaus pelno mūsų mylimai 
Kompartijai.

J. M. Karsonas.
Šis didelis jubilėjinis dar

bas užsiriša tame, kad šiais 
metais sukanka 20 metų nuo 
įsisteigimo Komunistų Parti
jos, taipgi ir Liet. Frakci
jos šioje šalyje. Tam bran
giam paminėjimui Lietuvių 
Komunistų Frakcijos Pirmas 
Distriktas rengia nepaprastai 
didelį, gražų ir iškilmingą ban- 
kietą vasario 4 d., S. m. {vyks 
St. Omer’s Hall, 376 Broad
way, So. Boston, Mass. Ban- 
kietas prasidės 7:30 vai. va
kare.

Nusamdytos dvi svetainės 
tam vakarui, kuriose svečiai 
suvažiavę iš visų miestų galės 
smagiai tenkintis masinėj su
eigoj. Tikiu, kad kiekvienas i 
dalyvis pasigėrės turtingu 
bankieto priruošimu, prakal
ba draugo Mizaros ir įvairia 
dainų programa.

Ar įvertinsime tą, kad Ko
munistų Partija neapsakomai 
daug darbų yra atlikus, kaip 
darbo žmonių, taip ir plačio
sios visuomenės reikaluose?' 
Ar paremsime tinkamai Ko
munistų Partijos parengimą, 
kuri nepaliaujančiai kovoja 
prieš karą, už taiką ir visomis 
turimomis spėkomis gina už
pultąją liaudį nuo žvėriškų 
užpuolikų fašistų ?

Visos Komunistų Partijos 
vedamos kovos už pagerinimą 
kasdieninės būklės darbo 
žmonėms pilnai įtikina mus, 
kad verta ir labai reikalinga 
širdingai paremti šį didelį me
tinį ir jubilejinį parengimą. 
Kolonijų draugai ir draugės, 
nors retkarčiais pasidarbuoki
me visomis išgalėmis, kad 
skaitlingiausia iš visur suva
žiuoti į šią iškilmę!

Padarykime istorinį rekor
dą, parodydami, kad mes mo
kame ne tik vasarinius dide
lius piknikus surengti, bet 
mokame ir suprantame reika
lą tinkamai paremti partijos 
darbą — kada yra didelis rei
kalas, kada yra rengiamas di
delis parengimas, liečiantis 
visą apielinkę.

To didelio surengimo dar
bas pavestas draugams south- 
bostoniečiams. Jie viską rū
pestingai ruošia. Tikietai iš
siuntinėta į visus miestus. Da
bar visos kolonijos darbuoki
mės, kad sudaryti masinę 
svečių publiką, kas duos 
mums džiuginantį pasisekimą.

New Britain, Conn.
Iš Jaunuolio V. Zablacko 

Prakalbų

žmonių suėjo pasiklausyti 
V. Zablacko, kovotojo už de
mokratiją, gana dikčiai. Skel
bimuose buvo pažymėta, kad 
vietos draugai kalbės apie 
vietos skandalėlius, bet atidė
ta iki koncerto, sausio 29 d., 
kuris įvyks po pietų, Lietuvių 
Svetainėj. Tada bus geresnė 
proga, nes nebus svečių kal
bėtojų, tai vietiniai pertrauko
se kalbės.

Kadangi Ne,w Britaine drg. 
Zablackas paskiausiai kalbė
jo, tai buvo užklaustas, kaip 
buvo sėkmingos kitur prakal
bos? “Sėkmingos visur,” ji
sai atsakė. Torringtone buvę 
geriausios. Ten buvę rodoma 
puikūs judžiai apie Ispanijos 
demokratinių žmonių kovas su 
fašistais ir apie unijinį judėji
mą. žmonių buvus kupina 
svetainė.

Vietos publika aukų sume
tė $13.38. Po $1, A. Micke- 
vičia, Z. Yasekas; po 50c, J. 
Kemzūra, S. Yurkiūnas, J. 
Grimaila, V. T. Jokimas, J. J. 
Gerdauskas, A. Bakevičia ir 
V. Ramanauskas; po 25c, O. 
Aukščiūnienė, A. Jokimienė, 
Kaminskienė, A. Aržuolaitis, 
G. Mickevičia, J. šuopys, A. 
Zdančiukas ir A. Kadžiaus- 
kas. Keli kiti davė po di
desnę sumą, bet prašė ne
skelbti jų vardų.

Ačių visiems už aukas. Iš
laidų buvo tik $2.60, o visus 
kitus perdavėm kalbėtojui 
parvežti Ispanijai remti komi
tetui.

—o—
šv. Juozapo Draugija krei

pėsi prie Lietuvių Apšvietos 
Piliečių Kliubo, kad priimtų į 
savo tarpą, nes kitaip draugi
ja turės likviduotis. Tai se
niausia draugija, bet atgyve
no dienas ir turi vienytis. 
Kliubas veikiausiai jos narius 
priims todėl, kad ji ateina su 
prielankiom sąlygom.

—o—
Councilmenai nesusitaiko 

kas link kėlimo taksų, jau per 
du kart jų atidėtas tas klau
simas. Tačiau išrodo, kad na-

mų savininkam bus pakeltos 
taksos ir vėliau randauninkam 
kils randos.

Bet darbai nei kiek dirbtu
vėse nekyla, WPA darbai ma
žinami. Ka žmonės turės da
ryti ? Nors tamsi ateitis ro
dosi, tačiau žmonės neišsiju
dina į kovas.

—o—
Lietuviai jaunuoliai geidžia 

įsteigti lietuvių darbininkišką 
chorą. Jie tariasi, daro pla
nus, o jiem į pagelbą žada 
stoti V. Visockis. Tai gra
žus dalykas, kad jaunuoliai 
patys sukrunta į tokį darbą. 
Mes augę šimtu nuošimčių su 
jais, padėsime jiems.

Vikutis.

Kas link Fentono, tai pusė
tinai nervuotas žmogus, su 
viena ranka, nešioja robinę 
ranką, ir žmogus nesiskaitąs 
su faktais ir teisybe. Tai tei
sėjas be sąžinės. Nevertas 
vadinties prasčiausiu darbi
ninku vadu, turėtu vadintis 
ardytoju ir skaldytoju orga
nizuotų darbininkų.

Juk tai mažumos delegatai 
prašalino didžiumos delega
tus. Tai buvo padaryta va
dovaujant tam pačiam Fento- 
nui, katras j šiandien užima 
vietą aukščiausio direktoriaus 
visoj organizacijoj. Jis varys 
ir toliau pražūtingą vienybei 
darbininku d arba. c *.

‘ Unijistas.
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WPA GELBĖJA VAIKUS 
PARALYŽIUM 

SERGANČIUS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

mi patarnavimai už dyką tei
kiami ligoniams. WPA slaugės 
ir terapeutiški darbininkai duo
da masažus, povandeniu pagy
dymus, saulinius ir “infra-red” 
lempos pagydymus.

Nekurie iš 1,300 po WPA 
prisirašiusių slaugių skiriami 
prižiūrėti sergančius jų namuo
se, duodant labai svarbius po- 
gydymus, kurių biedni ligoniai 
kitaip negali gauti.

WPA keliose valstijose vedė 
tyrinėjimus surasti visus vaikų 
paralyžium sergančius, kurie 
dėl nežinojimo arba biednumo 
nejieškojo medikališkos priežiū
ros, ir kuriuos vis buvo galima 
pagelbėti. Šimtai tokių ligonių 
jau stovi ant sveikatos kelio 
per WPA sveikatos patarnavi
mus, teiktus jų namuose ar kli
nikose.

WPA mokytojai veda ele
mentariško mokslo klases už
krėstiems vaikams ligoninėse 
ir prie lovos pamokas namuo
se sveikaton gryžtantiems, kad 
tik jaunieji galėtų sekti jų kla
ses per ilgą pasveikos laiką. 
District of Columbia viršinin
kai augštai laiko šitas mokslo 
pastangas. Ten jie paskyrė net 
21 WPA mokytoją aplankyti 
namus vaikų, kurie nuo šios 
baisios ligos serga.

Tarpe 500 ir 600 pasilinksmi
nimo darbininkų buvo WPA 
samdomi dėl amatinio “thera
py” ir palinksminimo darbui 
ligoninėse ir kitose įstaigose. 
Didžiuma šito darbo yra išim
tinai su paliegusiais vaikais. 
Jie mokina vaikus įvairiausius 
darbus, kaip gaminti gurbus, 
kaip austi, megzti, duoda mu
zikos lekcijas ir kitus veikimus, 
kurie visi prisideda prie proti
nio ir fizinio sugryžimo į gy
venimą. F. L. P. S.

Aš jį pažįstu gerai. Aš bu
vau tame susirinkime. Mano 
mintyje ir šiandien tebėra 
vaizdas, kada Fenton atvažia
vo į Worcesterį 1936 metais, 
į Central Labor Unijų susirin
kimą. Prašalina nuo pirmi
ninko vietos Stuartą, už tai, 
kad prakalbų laike pirminin
kavo CIO parengime. Taipgi 
prašalino visus delegatus au
dėjų unijų, katros priklausė 
prie CIO, išvarė delegatus 
laukan, katrie atstovavo virš 
dvidešimt tūkstančių organi
zuotų darbininkų. O liko de
legatai, katrie atstovavo tik
tai aštuonioliką tūkstančių.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos Valdyba 1939 metams:

Pirm. K. Vilkas, 89 Heath St., 
Vice-pirm., A. Griškevičius, 1366 
Broad St., Prot. Rast., J. Kazlaus
kas, 481 Hudson St., Fin. Rast. J. 
Vasiliauskas, 70 Ward PI., Ižd. A. 
Klimas, 36 Russell St., 3-čias Rast., 
J. Giraitis, 174 Ashley St. Iždo Glo
bėjai J. Plitnikas, 647 Broad St. ir 
Z. Yuška, 370 Windsor Ave., Wilson, 
Conn.

Susirinkimai įvyks kas antrą ket
virtadienį kiekvieno mėnesio, 7.30 v. 
v. Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
— J. Kazlauskas, Prot. Rašt.

(-24-25)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
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 j 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61S1

>
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

1--------------------------------------------

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-888G
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Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

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

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

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 

 

Jei smulki sunja, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

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

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu

je.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178 «

ROBERT LIPTON :
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND ST., arti Graikini Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$p50
Waterman Fontanines Plunksnos ir Paišeliai nuo $|.5O
Kryžiukai ir laketai su lenciūgiukais nuo

toras

• <9

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

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI IR PRIEŠAI 
įįį -[tį—
I į PARAŠE I Į |
II R. M IZ ARA !

WORCESTER, MASS.
Pataisau Klaidą

Mano rašytoj koresponden
cijoj iš sausio 24 dienos, š. 
m., pasidarė klaida per ne
apsižiūrėjimą. Pasakyta, kad 
Fenton atvažiavęs Worceste- 
rin 1936 metais į Central La
bor Unijų susirinkimą, o tu
rėjo būti: 1937 metų pradžioj.

J. J. Green.

S

E
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FRANK DOMIKAITIS
«* 3 

3

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
O • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

KAINA TIK 5 CENTAI 

•

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

Kiekvienam masiniam mitinge,, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra. t

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
• kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

Sausio 24 d. gautos žinios 
iš Bostono praneša, kad A. F. 
of L. direktorius ir organiza
torius Naujosios Anglijos, F. 
P. Fenton, išvažiavo į Wash
ington, D. C., užimti naują 
darbą, katrą jam suteikė pre
zidentas Green. Jis užims 
vietą rezignavusio direkto
riaus visos A. F. of L., L. G. 
Hines, katras užėmė vietą La
bor Komisionieriaus, Pennsyl- 
vanijos valstijoj. O Fentono 
vietą užėmė John J. Murphy, 
iš Worcester, Mass., molderių 
unijos narys, neblogas vyras. 
Jis dabartiniu laiku buvo or
ganizatorius Worcesteryj ir 
jo apielinkėj.

E

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

M M MM M M MM M M M M M M M M M M M M M M M
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I w ' Telefonas: Humboldt 2-7964 j

j' DR. J. J. KAŠKIAUČIUS |

Į 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. į 
! NEWARK, N. J. !
1
| VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 1
| Nėra valandų sekmadieniais. |

*1*— m——nu —— nu —-un — iw —— nu—nu—— kn —— nu —— un uh —— no —-iv—no —— mna—•!«—— iw—— na—— nu—— m—w»

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kalnas.

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



šeštas puslapis LAISVE Antradien., Sausio 31, 1939

MIRE
Gabrielius Nuobara, 51 m. 

amžiaus, 21 Scholes St., mirė 
Į sausio 29 d., Greenpoint ligo- 
Ininėj. Kūnas pašarvotas gra-

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Lietuvių Kriaučių Žinios
Sausio 25-tą dieną įvyko 

Amalgameitų Unijos Lietuvių 
Skyriaus 54-to metinis susirin
kimas. šiame susirinkime, iš
skiriant advokato Briedžio 
kalbą, buvo tik raportai.

Metinis finansų raportas 
parodė, kad per metus kriau- 
čiai išmokėjo $2,315. Išmo
kėjimai) įeina Pildančiosios 
Tarybos narių algos, pirkti 
tikietai organizacijų baliams, 
piknikams, vakarienėms, įvai
rios aukos, čermanų ir komi
sijų atlyginimas už susirinki
mus. šiems metams ižde lie
ka $1,351.51. Taigi, kriaučių 
kišenini lopo dar nereikia.

Praeitais metais kliaučiai 
savo skyriui sumokėjo tik $38 
užsilikusios skolos iš senesnių 
laikų. Tos skolos pas kriau- 
čius pasilieka dar $4,500.

Advokatas S. Briedis kalbė
jo visą valandą, aiškindamas 
kompensacijos (atlyginimą už 
sužeidimą dirbtuvėse, įstaty
mus. Jo pasakyta kalba šiuo- 
mi klausimu turėtų rasti vie
tos kokiam nors žurnale, ku
rio raštai taip greit nenusens- 
ta, nes ji yra pilna visokių pa
tarimų ir išdėstymų.

Kompensacijos įstatymas įė
jo galion 30 metų atgal, kad 
.darbininkas, dirbdamas dirb
tuvėje ar šiaip prie kokio dar
bo ištiktas nelaimės-sužeidimo, 
gautų bent dalį savo algos. 
Jis ragino visus, kad jeigu 
įvyks nelaimė dirbtuvėje — 
tuojaus pranešti bosui arba 
darbo prižiūrėtojui, idant bū
tų žinoma, kada tas buvo. 
Taip pat prašė visų, kad ne
bijotume! stoti kitam liudinin
ku, kuomet prisieina vykti 
teisman išrišti susižeidimo ir

Nusišovė Weinberg, Buvęs 
Vyriausiu Liudininku

Hines’o Byloje
Sekmadienį po piet rastas 

mirtinai pašautas George 
Weinberg, buvęs vyriausiu 
prokuroro Dewey liudininku 
prieš Hines, Tammany politi
kierių, pirmajam Hines teis
me. Jis mirė neatgavęs są
monės. Iš karto buvo many
ta, kad kas jį pašovė, bet 
White Plains policijos leite-’

; nantas Hughes, taipgi West
chester medikalis egzaminie-
rius Amos sako, kad tai aiški 
saužudystė.

Tame pat bute, White 
Plains priemiestyje, sykiu su 
Weinbergu buvo laikomi ir ki
ti du Dewey liudininkai Dixie 
Davis ir Big Harry Schoen- 
haus. Juos saugojo dieną ir 
naktį. Saužudystės laike bu
vę 6 sargybiniai, 7-tas išvy
kęs miestan.

Weinberg nusišovęs sargy
binio Joseph Kaitz revolveriu, 
kurį jis radęs jo ploščiaus ki- 
šeniuje. Dewey tuojau su
spendavęs- Kaitz iš tarnybos 
už neatsargumą.

Ispanijoj Kritę 
Amerikiečiai

Lincolno Brigados Draugų 
nacionalis pirmininkas David 
McKelvy White praneša, kad 
kovose už demokratiją Ispani
joj krito dar 18-ka amerikie
čių liuosnorių:

George Carbonell, Pablo 
Carbonell, Joe Cuban, Irving 
Fishgold, Daniel Grosso, 
James E. Gunning, Emyl

atlyginimo klausimą. Jis pri
minė, kad turėjęs provą, ku
rioje sužeistas žmogus negavo 
nei vieno liudininko iš savo 
dirbtuvės. (Ir tas žmogus, 
kaip kriaučiams jau žinoma, 
yra J. Sadauskas.) Tačiaus 
vargais-negalais visgi laimėjo 
šiek tiek * atlyginimo.

Skaitytas laiškas nuo Mar
tyno Liuterio Draugijos, už- 
kviečiantis jos baliun vasario 
4-tą, Grand Paradise svetai
nėj ir prašantis nusipirkti ti- 
kietų. Nupirkta 40 tikietų po 
35c.

Raportai

Pildančiosios Tarybos sekre
torius pranešė susirinkimui, 
jog Matulio-Vaiginio šapos 
savininkai nubausti $10 už 
suvedžiojimą savo žmonių, 
kuomet ateina mokėjimas al
gų. Praneša savo darbinin
kams, kad va jau šiandien bus 
mokamos algos, žmonės suei
na, suvažiuoja dirbtuvėn, bet 
štai išgirsta balsą: “Rytoj bus 
mokama.” Ir vėl ta pati ma- 
li-malienė. Patys savo žmones 
erzina, o kada už tokius elge
sius reikia atsiteisti—pyksta.

Išmokėjimo šaipės kriau
čiams paskirtas sekretorius 
pranešė, jog po penkinę ant 
kalėdinių švenčių gavo 262 
mūsų skyriaus siuvėjai.

Iš New Yorko pranešimų 
sužinojome, kad turėsime duo
ti vienos dienos uždarbį su- 
šelpimui pabėgėlių bei išvytų 
iš fašistinių šalių.

Kriaučių piknikas bus lie
pos 15-tą, 1939 m., Dexter 
Parke.

Amerikos Lietuvių Kongre
so raportą davė Paškevičius, 
Neciunskas ir Hermanas. Paš
kevičius, baigdamas savo ra
portą, pareiškė, jog Brookly- 
no Skyrius jau suspenduotas, 
ir ar jūs kalbėsit vienaip ar

Flam, Benjamin Lasher, Ken
neth Peterson ir Leo Razen iš 
New Yorko.

Albert Brezovic iš Pitts- 
burgho. Theodore Barrows 
ir Richard Dombrowski iš 
Detroito. Joseph Feller ir 
John Leighton iš Seattle, Les
ter Jacobs iš Mass., John 
Koschak iš Chicagos, Frank 
Mertens iš New Jersey.

nešė, o jis pranešė, kad tik 
aštuonios.

Hermanas pridūrė savo da- 
dėčką į raportą, ir taip du 
prieš vieną apkaltino Kongre
so konferencijos didžiumą.

Daugiau niekas nekalbėjo ir 
viskas užsibaigė.
Delegato Michelsono Raportas

Šį sykį daugiausiai kalbėjo 
apie Matulio-Vaiginio šapą, 
nes Ulmanas nenori, kad būtų 
siuvama toj šapoj kitų žipo- 
nai, kaip tik jo. Kontrakto- 
riai, žinoma, nori siūti ir ki
tų, o tas daro nesusipratimus 
ir kenkia pastovesniam susi
taikymui visame kame. Siuvi
mas žiponų yra gerinamas.

Kitos lietuviškos šapos, iš
skiriant Šimaičio, jau pradeda 
judintis. Abelnai kalbant, 
yra numatoma siuvėjams dau
giau darbų. Daugelis nusi
skundžia negavimu materijų, 
nors audėjai, kaip pranešimai 
sako, dirba trimis pakaitomis.

J. Naiivaika, Sk. Kor.
Redakcijos Pastaba: Paš

kevičiaus pasakymas, būk A. 
Liet. Kongreso Brooklyno Sky
rius suspenduotas, buvo netie
sa, grynas prasimanymas. 
Apie suspendavimą jis rapor
tavo sausio 25-tą, o ALK Cen- 
tralinio Komiteto susirinki
mas, Chicagoj, turėjo įvykti 
tik sausio 27-tą. Ką nutarė 
CK savo susirinkime, mums 
šiuo tarpu dar nežinoma, ta-

| South Brooklyn, N. Y.
Iš LDS 50 Kp. Veikimo
Šioj, pietinėj Broklyno apy

linkėj lietuvių yra apsigyvenu
sių gana didokas skaičius. 
Veikimas, pagal skaičių čion 
gyvenančių lietuvių, kur kas 
persilpnas. Jau nuo gana se
nai čion gyvavo ALDLD 147 
kp. Retkarčiais surengdavo 
prakalbas ir pakviesdavo gana 
gerus kalbėtojus, bet žmonių 
atsilankydavo labai mažai. Tik 
į šiaip pramogas — koncertus 
žmonių atsilankydavo kiek dau
giau.

Po susiorganizavimui LDS 
ir čionai susitvėrė 50 kp. Iš 
syk tik iš keletos narių, bet 
į trumpą laiką k p. išaugo iki 
netoli šimto narių. LDS 50 
kp. su kitų tautų darbininkiš
komis organizacijomis turėjo 
pusėtinai gražią svetainę. Iš 
pradžios gana tankiai sureng
davo įvairias pramogas: kon
certus, teatrus bei šokius ir 
publikos atsilankydavo gana 
skaitlingai, tik vėliaus paren
gimai buvo kiek mažesni. 
LDS 50 k p. buvo surengus 
keletą prakalbų, bet į pra
kalbas žmonių ir dabar atsi
lankydavo mažai. Ateidavo 
tik tie, kur jau per daugelį 
metų darbininkiškame veikime 
dalyvauja, o naujų' retas ku
ris ateidavo. Vienok nežiū
rint to, kad mūsų veikimas ir 
neduoda tokias pasekmes, ko
kių mes pageidaujame, kuopa 
tęs savo darbą ir ant toliau.

Sekančiame kuopos mėnesi
niame susirinkime, kuris bus 
penktadienį, vasario 3 d., bus 
skaitoma sveikatos klausimu 
paskaita, parašyta vieno iš 
mūsų organizaciją remiančių 
daktarų. Nariai turėtų visi 
ateiti ir pasiklausyti. Jeigu 
bus pritarimo, tai ant toliau 
galėsime pasikviesti daktarą 
Kaškiaučių ar kurį kitą, kuris 
apsiims mums patarnauti.

šeštadienį, vasario 4 d.,
Manhattan Plaza, 66 E. 4th 
St., New York, kuopa su ki
tų tautų darbininkiškomis or
ganizacijomis turės labai pui
kų koncertą ir balių. Progra
moj dalyvaus ir mūsų lietuvių 
meno spėkos. Bus Aido Cho
ras ir sekstetas.

šeštadienį, vasario 18 d., 
kuopa turės savo metinį pa
rengimą. Bus perstatoma juo
kinga komedija “Pusseserė 
Salomėja.” Vaidinimą atliks 
Lietuvių Liaudies Teatras. 
Taigi, pusėtinai didokas pa- 
sibrėžimas ir tik vieno mė
nesio laikotarpiu.

Koresp.

Prie naujai pravedamo East 
River Drive visai uždraus gar
sinimų iškabas, nes jos pa
traukia keleivių atydą, kenkia 
saugumui._________ «

Jules Brulatour, pašautasis 
milionierius,, išėjo iš ligonbu- 
čio, tačiau jo pašovimas dar 
tebėra slaptybe.

GERAS BIZNIS
Parsiduoda Bar ir Grill, pil

ni laisniai gėrimam. Salė ves
tuvėm, parėm ir įvairiem su
sirinkimam. Geros įplaukos. 
Pardavimo priežastis: savinin
kas turi du bizniu. Parduoda
moji vieta:

The Triangle Bar & Grill 
94-04 Liberty Avenue

Ozone Park
(Brooklyno Apylinkėj)

Savininkas R. Jurevičius, 34 
Broadway, Brooklyne. Užeiki
te dėl platesnių informacijų.

(25-27)

BAZARO ŽINIOS
Anna Kalvaitienė, Maspeth, 

pridavė surinktas ant blankos 
nuo maspethiečių Lietuvių Li
teratūros Draugijos 138-tos 
kuopos narių sekamas aukas 
“Laisves” bazarui: M. Keras 
aukojo 34 gabalus indų — 
“dinner set.” A. Kalvaitienė 2 
gabalų “cake set.” A. Kal
vaitis “book end set.” W. 
Zabelskis, 32-28 — 56th St., 
2 kvortas degtinės. N. Kauli- 
nienė — “tomatoe juice.” A. 
Girdauckas, 55-02—6th St., 1 
“salamę.”

J. Kaulinis ir Rose Laukai
tis aukojo po $1 pinigais.

Dėkojame draugei Kalvai- 
tienei už pasidarbavimą ir vi
siems už aukas.

Didysis “Laisvės” bazaras 
įvyks vasario 10, 11, 12 ir 13 
dienomis, Central Palace, 16 
Manhattan Avė., Brooklyne

Bazaro Komisija.

boriaus Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St. Bus ypalaido- 
tas vasario 1 d., šv. Jono ka
pinėse.

G. Nuobara priklausė prie 
šv. Jurgio Draugystės ir Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo. Paliko dideliame nuliūdi
me sūnų Antaną ir brolį Anta
ną Nuobara.

Paskutinį patarnavimą su
teikia graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Sausio 31-ma yra paskutinė 
diena užsimokėt vandens Hilas 
be bausminių mokesčių.

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

kitaip, tai vistiek'tas pats bus.
Toliaus kalbėjo Neciunskas, 

taisydamas Paškevičiaus kal
bą, kad į Kongresą yra dau
giau užsimokėjusių organiza
cijų už 1938 m., negu jis pra-

čiau žinia vienas, kad CK ne
turėjo pamato skyrių spen- 
duoti, nes skyriaus konferen
cija pilnai prisilaikė Clevelan- 
de ir Scrantone priimtų rezo
liucijų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė. 

Turiu dvi krautuves, tai man vie
nam per sunku išlaikyti, todėl no
riu vieną parduoti. Prašau kreiptis 
po sekamu antrašu: G. Biderman, 
15 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

Penki gaisrininkai sužeista 
prie gesinimo gaisro 3 aukštų 
bildinge, 322 E. 103rd St., N. 
Y. Kitam gaisre, 144 W. 17th 
St., apdegė senyva moteriškė 
ir 1 metų mergaitė.

33-čias

Metinis Balius
Rengia

DR. MARTIN LUTHER 
DRAUGYSTE 

šeštadienj
Vasario 4 February

Grand Paradise Svetainėj 
318 Grand St., kamp. Ilaveineyer 

Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 7:30 V. V.

Muzika Geo. Kazakevičiaus
įžanga:

Perkant bilietą, išanksto 25c; 
prie durų 30c.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Jstaiga 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

LIETUVIŠKA .
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

Ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

| Manhattan Liquor Store ■
| 264 Grand St. Brooklyn, N. Y. |

(Kampas Roebling St.)
J Tel. E Vergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Į Manhattan Liquor Store jj

| Didžiausia ir žemiausiom kainom Jjj
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

• • •

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

• • •

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

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

Sun. all day and night

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

Lietuvių Kuro Kompanija
JDEDAME

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. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jaunu Vyry Paltų

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

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

sulyg aukščiau nurodymo.

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

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

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

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




