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Japonijos Karo Planai. 
Malda už Karo Pelnus. 
Vargas Darbo žmonių. 
Sveikata ir Savižudystes. 
Nupuolęs Kareivių Ūpas.
Rašo D. M. šolomskas

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Japonijos imperialistai 
laikosi generolo Tanacha 
mokslo. Jis dar 1927 metais 
sakė Japonijos imperato
riui : “Dievo apveizda ma
tomai nori, kad aš pagelbė- 
čia jūsų didenybei atidengti 
naują erą Tolimuose Ry
tuose...” Jis siūlė užka
riauti Mandžuriją, pavergti 
Chiniją, užimti Sovietų Si
birą ir Sibire įsteigti Japo
nijos sostinę. Toje dvasioj 
Japonijoj daug prirašyta. 
Bet Chinijoj ji gavo juodą 
akį, o Sovietų Armija prie 
ežero Kašan skaudžiai ja
ponus sumušė. Sovietai iš
leido veik keturių šimtų pu
slapių knygą: “Kaip Mes 
Mušėme Japoniškus Samu
rajus” kurią parašė kovų 
dalyviai.

* * *
Japonijos imperialistai ir 

karo rašėjai net maldas su
darė už karą. Vienas laik
raštis išspausdino sekamą ------ ------- ---------
maldą; “Viešpatie, pada-^cinės teisės naudot to pro- 
ryk taip, kad mūsų _ karo(jekto vandens jėgą gamini- 

,mui ir pardavinėjimui elek
tros. Jos pasakojo, būk val
džia neteisėtai einanti į 
varžytines su jomis ir mu
šanti jų biznį. Jos taipgi 
šnekėjo, būk valdžia su to
kiu elektros gaminimu ir

pramonė augtų ir plėstūsi,1 
su kiek-' 
yra lai-

kad pelnai didėtų 
viena diena. Kare 
mė. Amen.”* * *

Vargiai malda gelbės, Ja
ponijos iždas baigiasi, o 
pramonei iš užsienio prieš

*
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VYRIAUSIAS TEISMAS KIRTO SMŪGĮ Baisi Būklė Bėgančių iš Kata
KOMPANIJŲ BYLOMS PRIEŠ VALD

ŽIOS DARBU PROJEKTUS
Atmetė 18-kos Kompanijų 

Skundą prieš Tennessee 
Klonio Projektą

Amerikos Legiono Komandie- 
rius Reikalauja Praleist 

Ginklus Ispanijai

Jonijos j Francijų Ispanų

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas penkiais balsais prieš 
2 atmetė skundą aštuonio
likos elektros kompanijų 
prieš valdišką Tennessee 
Valley Authority projektą.

Kompanijos tvirtino, būk 
valdžia neturinti konstitu-

Boston, Mass. — Ameri
kos Legiono vyriausias ko- 
mandierius St. F. Chadwick 
taipgi ragina valdžią nuimt 
embargo nuo Ispanijos res
publikos ir praleist jai gin
klus ir amuniciją iš Ameri
kos.

karą į veždavo: geležies 80 pardavinė j imu laužanti
nuošimčių; alumino—70% ; 
vario 40%; švino — 94%; 
žibalo — 45% ir gumos — 
100%. Čia malda nieko ne
pagelbės. * * *

Vargas Japonijos valstie
čio. Net fišistinis laikraštis 
“Nichi-Nichi” rašo: “Širdis 
sustoja matant vargą ir 
skurdą valstiečių... Stoka 
ryžių ir maisto... Tėvai 
parduoda verkiančias duk
teris ir broliai seseris.”

Tas pat laikraštis buvo 
įdėjęs tokį skelbimą:

“Noriu parduoti dukrą. 
Pagelbėkite! Man grūmoja 
badas. Kaip nebūtų brangi 
duktė, bet pilvą į nugarą 
nepaversi. Duktė 16 metų— 
graži. Patogumų jai nerei
kia. Gelbėkite mūsų šeimy
ną.”

Japonijoj tėvai parduoda 
į fabrikus ir į prostitučių 
namus savo dukteris.

'* * *
Darbininkų padėtis baisi. 

Karas sugėrė lavintus. Virš 
2,000,000 vyrų mobilizuota. 
Pamatinėj industrijoj stoka 
lavintų rankų, bet vis vien 
yra 1,500,000 bedarbių.

Darbininkai Japonijoj 
dirba nuo 12 iki 14 valandų 
į parą. Jų alga 5 kartus 
mažesnė už Amerikos dar
bininkų. Pragyv e n i m a s 
daug pabrango. Uždrausta 
kovingos unijos ir streikai. 
Bet streikai ir kova nesulai
komi. Vien kovo mėnesį, 
1938 metais, buvo 81 strei
kas.

“valstijų teises.”
Tai buvo 18-kos kompa

nijų apeliacija prieš spren
dimą federalio apskrities 
teismo, kuris atmetė pir
mesni'jų skundą.

Dabar Vyriausias Teis
mas užgyrė apskrities teis
mo sprendimą ir pareiškė, 
jog tos kompanijos neturi 
visai jokio teisėto pagrindo 
reikalaut, kad valdžia ne
gamintų ir nepardavinėtų 
ten elektros. (O valdžia 
pardavinėja elektrą kur kas 
pigiau negu kompanijos.)

Kompanijų naudai balsa
vo tik du atžagareiviai Vy
ri a u s i o Te ismo teisėjai 
McReynolds ir P. Butler. 
Vienas pažangesnių teisėjų, 
Brandeys tuo tarpu sirgo ir 
nedalyvavo sprendime; ki
tas progresyvis to teismo 
narys St. Reed nebalsavo 
todėl, kad jis, kaipo buvęs 
valdžios advokatas, pirmiau 
gynė valdžią byloje tų kom
panijų prieš ją.

Dabartinis Vyriausio Tei
smo sprendimas paliečia ir 
daugelį kitų privatinių 
kompanijų bylų prieš 
diškų darbų projektus.

EXTRA!
SSRS DARYTŲ TIK NE
PUOLIMO SUTARTĮ SU 

VOKIETIJA
Maskva, saus. 31. — Jei

gu Vokietija norėtų neka- 
riavimo - nepuolimo sutar
ties, Sovietai darytų tokią 
sutartį su ja. Tatai Sovie
tai jau senai siūlė. Bet ne- 
kariavimo sutartis yra vi
sai skirtingas dalykas nuo 
karinės sąjungos arba tarp- 
savinės pagelbos sutarties.

Perpignan, Franci j a. —- 
Francūzų kariuomenė visiš
kai uždarė sieną bėgantiem 
iš Katalonijos-Ispanijos į 
Franci ją; taip pat užkirto 
praleidimą automobilių su 
mdistu iš Franci jos į Ispa
niją.

Franci jos sienos sargai 
pirmiaus pervijo atgal apie 
6,000 bėglių vyrų, jų tarpe 
ir daugelį kariškių. Dabar 
jie pervarė atgal per sieną 
ir daugiau kaip tūkstantį 
mųterų, vaikų ir kitų civi
lių bėglių.

Tarp tų, kuriuos francū- 
zab permetė atgal per ru
bežių, yra ir 75 anglai ir 
kanadiečiai, buvę nariai 
Tarptautinių Brigadų. 
Daugelis jų yra sužeisti, 
bet ir tokiem Franci jos val
džia nerodo pasigailėjimo, 
ir jie jau tris naktis turėjo 
nakvot lauke, grioviuose ir 
snieguose.

Mirė 12 moterų pabėgėlių 
nuo šalčio, bado ir nuovar
gio, be pastogės; mirė dėl 
to ir neapsakomas skai
čius vaikų. Motinos j pas
kutinius savo skudurus įvy- 
nioja mirusius kūdikius, 
apkapsto sniegais ir palie
ka. 

</

Kai kurie alkani karei
viai desperatiškai metėsi 
per rubežių, pasigrobė 
maisto iš vienos farmos ir 
perbėgo atgal į Ispanijos
pusę.

Skleidžiasi šiltinės ir ki
tos užkrečiamos ligos ta>' 
pabėgėlių. Dabar juos ypač 
vargina gilus sniegas ir 
šalčiai: iš naujo prisnigo 20 
colių sniego.

Sakoma, kad iki šiol į 
Franci ją perbėgę 35,000 is
panų nuo gręsiančių fašis
tų; ale didelė dauguma jų 
bus, prie pirmos progos, 
permesta atgal Ispanijon.

HITLERIS REMIA MUSOLINIO GRŪMO
JIMUS KARU PRIEŠ FRANCUĄ

vai-

Newark N. J
Is-

Mexico City, saus. 31. — 
Uždrausta fašistų kurstan
čios kalbos prieš preziden
to Cardenaso valdžią 
sikoj. Keturi fašistai 
tuoti.

Mek- 
areš-

Washington. — Per poki- 
lius prez. Roosevelto gim- 
tadienyj visoj šalyj sukelta 
$9,000,000 demokratų par-

DESĖTKAl žmonių žuvo 
SNIEGO AUDROSE

Grąsinančiai Reikalauja Vokietijai Kolonijų; Garbina 
Anglijos ir Franci jos Valdovus, ir Prižada Japonijai 

Karinę Paramą prieš Chiniją

kal

SOVIETŲ TREČIOSIOS PENKMETĖS 
PLANAS PAKELS GAMYBĄ BENT 88 
PROC.; ŽYMIAI PAGERINS BŪKLĘ

Jokioj Pasaulio Šalyj Taip Sparčiai Nesivystė Pramonė, 
Kaip Sovietuose; Dabar Kapitalistiniuose Kraštuose 
Pramonė Kriziuoja ir Rūdyja, ir Tik Sovietuose Auga

Maskva.— Viačeslav Mo
lotov, pirmininkas Sovietų 
komisarų tarybos ir narys 
Sovietų Komunistų Parti
jos, paskelbė Trečiosios 
Penkmetės Planą, pirm su
važiavimo Visa - Sovietinės 
Komunistų Partijos. Tas 
planas siekia dar bent 88 
procentais pakelt Sovieti- 
jos gamybą, statybą ir ap- 
švietą-kultūrą.

Antrosios Penkmetės 
Planas panaikino visas iš
naudotojų klases, pilnai su- 
kolektyvizavo lauko ūkį ir 
įkūrė socialistinę gamybos 
sistemą šalyje. Dabar So
vietų visuomenė susidaro iš 
dviejų draugiškų klasių — 
darbininkų ir valstiečių; ir 
rubežiai tarp jų ir intelek
tualų taipgi laipsniškai

FRANCIJA BIJO ITALŲ 
ĮSIBRIOVIMO

* * *
Vargas ir skurdas atsi

liepia ant Japonijos jauni
mo sveikatos. 1936 metais 
net 50% naujokų buvo ne
tinkami armijai fiziniai. 
Praeitais metais tas pats. 
Apšvietos ministeris pripa
žino, kad 200,000 vaikų ba
dauja. Profesorius Siogai 
rašo: '‘Japonijos jaunimo 
sveikata nuolatos blogėja. 
Tas matosi nevien iš naujo
kų pasekmių, bet ir apžvel
gus merginų sveikatą. Dau
gelis jų sudžiūvę, sulinkę, 
serga džiova. Mus baugina 
tik faktai.”

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Paminėjimui žuvusio 
panijoj didvyrio B. Ražans- 
ko įvyks prakalbos šį ket
virtadienį, vasario-Februa- 
ary 2 d., Šv. Jurgio Drau
gystės svetainėje, 180 New 
York Avė., 8 vai. vakare, 
N. J. Kalbės Vytautas 
Zablackas, nesenai iš Ispa
nijos sugrįžęs kovotojas, ir 
D. M. Šolomskas, Lietuvių 
Literatūros Draugijos Cen
tro sekretorius.

Bus ir koncertinė pro
grama, kurioj dainuos Sie
tyno Choras. Įžanga veltui.

ORAS

Chicago, Ill. — Iš prie
žasties staugiančių, apaki
nančių sniego audrų Chi- 
cagoj žuvo 12 žmonių ir ki
tuose miestuose ir valstijo
se dar 19 ar daugiau. Snie
go audros numarino bent 
po porą žmonių Detroite, 
Buffaloj ir Bostone; po vie
ną Syracuse, N. Y., ir įvai
riose vietose Indianoj ir 
kitur. Be to, per pūgas Chi- 
cagoj sužeista virš 50 asme
nų.

Per 14 valandų ir pusę 
Chicagoj prisnigo apie 15 
colių sniego, o tuo pačiu 
laiku šėlo vėtra su 54-rių 
mylių smarkumu per va
landą, uždrėbdama akis 
praeiviams ir aplipindąma 
sniegu langus automobilių, 
elektrinių miesto traukinių 
ir gatvekarių. Dėl to įvyko 
ir susikulimai trijų iškeltų 
elektrinių traukinių-“elevei- 
terių.”

Sniegais giliai užversti 
vieškeliai ir gatvės suklam- 
pino daugybę automobilių. 
Kai kur ant kelių susidarė 
pusnys 8 iki 10 pėdų aukš
čio. Dėl neperbrendamų

Berlin. — Hitleris, 
bedamas dvi valandas ir 14 
minučių, savo neva 
mui,” smerkė Ameriką ir 
kitas demokratines šalis; 
prižadėjo ir toliau remt ka
rą prieš Ispanijos respubli
ką; grūmodamas reikalavo 
sugrąžint Vokietijai afriki- 
nes kolonijas (kurias dabar 
valdo Anglija ir Franci j a), 
nes, girdi, Vokietijoj be ko
lonijų “pertiršta” žmonių ir 
persunku jiem gyventi.

Savo kalboj Hitleris iš
reiškė gilią padėką Angli
jos ministeriui pirmininkui 
Chamberlainui ir Franci jos 
premjerui Daladierui, kad 
jie padėjo Vokietijai be 
karo atplėšt Sudetų kraštą 
nuo Čechoslovakijos.

Ypatingai aukštą pagar
bą Hitleris išreiškė Musso- 
liniui ir prižadėjo remt Ita-

“sei

Ii ją bet kokiame kare, kuris 
būtų vedamas “prieš Itali
ją.” Tai reiškia, kad Hit
leris padės ypač Italijos pa
sinio jimam prieš Franci jos 
kolonijas.

Sykiu jis prižadėjo remt 
Japoniją prieš Chiniją. Nes, 
girdi, jeigu “Japonija pra
kištų, tai gręstų tolesnės 
atakos prieš Vokietiją ir 
Italiją.” Hitleris kartu de
klamavo prieš bolševikus ir 
žydus, ir nušnekėjo, būk žy
dai per spaudą valdą Ame
rikos nuomonę.

Jis taip pat skundėsi 
prieš katalikų ir protesto- 
nų bažnyčias Vokietijoj. 
Jos, girdi, gauna 500 milio- 
nų markių algų savo kuni
gam iš valdžios, bet vis 
tiek urzgia prieš nazių val-

Perpignan, Franci j a, sau
sio. 31. — Franci jos valdžia 
atsiuntė jau iki 50 tūkstan
čių kariuomenės saugot sa
vo rubežių su Ispanija. Bi
jo, kad jeigu fašistai užims 
visą Kataloniją, šiaur-ryti
nę Ispanijos dalį, tai Itali
jos armija gali pradėt 
briautis į Franciją.

RESPUBLIKIEČIAIATMUŠA 
FRANCO FAŠISTUS

Fašistai Neleidžia Atgal Naujas Smarkus Žemės
Sugrįžt Pabėgusiems 

Iš Barcelonos
Drebėjimas Čilėje su 
Naujomis Nelaimėmis

Giedra ir šilčiau.—N. Y. sniegų tapo laikinai užda- 
Oro Biuras. rytos ir Chicagos mokyklos.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai uždraudė sugrįžt į 
Barceloną daugiams žmo
nių, kurie buvo iš jos pabė
gę. Tai esą todėl, kad fa
šistai negalėtų jų išmaitint 
tame mieste.

Dabar fašistai nieko ne
įleidžia į Barceloną apart 
tų, kurie atvyksta valdiš
kais fašistų reikalais, — 
nors fašistai pasakoja, kad 
jie “800 trokų” privežą gy
ventojams maisto.

Santiago, Chile. — šalį 
sukrėtė naujas žemės dre
bėjimas po baisaus žemės 
drebėjimo, kuris įvyko pra
eitą antradienį ir pražudė 
daugiau kaip 30,000 žmo
nių, v »

Naujasis žemės drebėji
mas užbaigė griaut Con
cepcion, Chilian ir kelioli- 
ką kitų miestų ir miestelių, 
ir gyvus palaidojo dar 20 
žmonių po Concepcion griu
vėsiais.

Jungtinių Valstijų lėktu-

Gerona, Ispanija. — Res- 
p u b 1 i k i e č i a i šauniomis 
kontr-atakomis atmetė fa
šistus kelias mylias atgal 
Mataro srityje palei Vidur
žemio Jūrą.

Siaučia žiauriausios kau
tynės tarp respublikiečių, 
iš vienos pusės, ir italų, na- 
zių ir kitų fašistų, iš ant
ros, Moya, Caldas ir Santa 
Maria de Olo srityse.

Respublikiečiai smarkiai 
kaujasi prieš fašistus visoj 
linijoj į šiaurius nuo Are- 
nys de Mar, pajūryj, per 
Granollers-Vich vieškelį iki 
Organos, už 23 iki 28 my
lių į šiaurius nuo Barcelo
nos.

Respublikos valdžia at
meta kaip sūžinų melą tą 
fašistų pasaką, būk liuos- 
norių Tarptautinės Briga
dos dar “tebekariaują” po 
respublikiečių vėliava. Vien 
tik ispanai dabar kaujasi 
su fašistais, kaip pabrėžia 
respublikos vyriausybė.

vai iš Panamos Kanalo 
Ruožo atvežė čiepų nuo 
ganrenos ir įvairių kitų li
gų, kurios skleidžiasi vie
tose, kurias taip skaudžiai 
palietė žemės drebėjimai 
Čilėje, Pietų Amerikoje.

nyksta, — kaip sako Molo
tovo raportas.

Prie Antrosios Penkme
tės Plano, algos darbininkų 
ir raštinių tarnautojų paki
lo 150 procentų, tai pus
trečio karto tiek, kaip buvo 
1932 m.

Kolektyvių farmerių 
įplaukos nuo 1933 iki 1937 
m. pakilo 270 procentų; 
skaičius mokinių pradinėse 
ir vidurinėse mokyklose pa
didėjo nuo 21,300,000 iki 
29,400,000; skaičius stu
dentų aukštosiose mokslo 
įstaigose pakilo iki 552,000.

Trečiosios Penkmetės 
Planas tarnaus sukūrimui 
visiškai beklasinės visuo
menės ir laipsniškam perė
jimui iš socializmo į komu
nizmą.

Jokioj kitoj pasaulio ša
lyj pramonė taip sparčiai 
nesivystė, kaip Sovietose, 
ir Sovietų Sąjunga šiandien 
jau yra ekonomiškai savis
tovi šalis kas liečia techniš
kus įrengimus. Bet Jungti
nėse Valstijose ir aukščiau
siai išsivysčiusiose Europos 
šalyse, vidutiniai imant, 
kiekvienas darbininkas vis 
dar žymiai daugiau paga
mina negu Sovietuose. To
dėl Trečiosios Penkmetės 
Planas turės išlavint 1,400,- 
000 naujų technikų ir 600,- 
000 specialistų, ir bendrai 
pakelt darbo našumą. .

Pagal šį planą darbinin
kai, valstiečiai ir intelektu
alai turės gaut tiek įplau
kų, kad jų gyvenimas pa
gerėtų pustrečio sykio, lygi
nant su dabartiniu. Tarp 
svarbesnių šio-plano sieki
mų yra:

Padidint 70 procentų ga
mybą kasdieninių reikme
nų, 53 procentais žemdir
bystės gamybą, virš 2 sy
kių pakelt elektros gamybą, 
330 procentų alumino ga
mybą, pailgint vandens ke
lius 71,000 mylių, atidengt 
naujas metalų dirbyklas to
limuose rytuose; beveik an-<- 
tra tiek padidint fondą kul
tūrai ir apšvietai ir pagel- 
bai didesnėm šeimynom; 
pakelt vidutinę darbininkų 
algą ne mažiau 35 nuoš. ir 
tt.

Molotovas savo raporte, 
be kitko, atžymėjo, jog ka
pitalistinėse šalyse tebėra 
krizis, pramonė “rūdyja” 
arba ant vietos stovi; o ka- 
pitalistiniai-fašistiniai įvai
rių šalių valdovai j ieško iš
eities karuose. Ir tik Sovie
tų Sąjungoj tematome šiais ’ 
laikais gamybos pažangą, 
ramią kūrybą ir pasitikėji
mą ateičia.
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Kas Bus Ispanijoj?
Italijos ir Vokietijos fašistai sutrau

kė baisiai daug armijos, toli šaunančių 
kanuolių, tankų, lėktuvų ir paėmė Ka
talonijos sostinę Barcelona. Nuo gruo
džio 23 dienos iki pabaigos sausio fašis
tai paėmė pusę Katalonijos ir varo ka- 
toloniečius linkui Francijos sienos. Did
vyriška kataloniečių liaudies armija, 
apie 300,000 kareivių, negali atsilaikyti 
prieš skaitlingesnį ir geriau ginkluotą 
priešą. Berlyne, Romoj, Lisbonoj fašis
tai džiaugiasi pergalėmis ir šaukia, kad 
tai nauja era Europoj! Po Ispanijai seks 
kitos šalys!

Galima daleist, kad vargiai Kataloni
jos liaudiečiai galės atsilaikyt. Dešimtys 
tūkstančių civilių žmonių jau perėjo į 
Franci ją, o šimtai tūkstančių dar artina
si prie sienos. Francijos valdžia, kuri vi
sas laikas bjauriai atsinešė linkui Ispa
nijos liaudies, pareiškė, kad ne tik ka
reivius, bet ir armijai tinkamus vyrus 
neleis į savo žemę. Jeigu taip, tai ji pri
vers liaudiečių armiją mirti pasienyj! 
Vienok, sako, kad jau ispanų 23-čia di
vizija perėjo į Franci ją ties Puigcerda, 
bet Francijos valdžia reikalauja, kad ji 
grįžtų atgal. Nejaugi Francijos valdžia 
iki to dasirito, kad ji išgrūs dešimtis 
tūkstančių ispanų atgal į užimtą fašis
tų teritoriją, kad Mussolinio ir Hitlerio 
budeliai juos sumesinėtų-^' 4

Fašistai giriasi, būk jie Katalonijoj 
jau dešimtis tūkstančių liaudiečių karei
vių suėmė. Barcelonoj ir kitur įsteigė 
specialius teismus, kur bus teisiami liau
diečiai ir žudomi! Sako, kad pirmomis 
dienomis Barcelonoj fašistai jau sušau
dė 400 liaudiečių! Generolui Franco’ui 
išduoda liaudiečius jo “Penktos Kolum- 
nos” nariai, tai yra tie fašistai, kurie 
buvo visas laikas liaudiečių teritorijoj 
ir šnipinėjo. Fašistai sako, kad jie Ka
talonijoj, ypatingai Barcelonoj, daug pa
čiupo ginklų ir amunicijos. Barcelonoj 
jie suėmę 70 liaudiečių lauko kanuolių, 
1,000 kulkasvaidžių, 15,000,000 litrų ga
zolino, daug amunicijos ir' brangakme
nių!

Kaip Bus Su Madridu?
Hitlerio, Mussolinio ir Portugalijos 

remiami fašistai Ispanijoj sukilo naktį iš 
17 į 18 d. liepos, 1936 metais. Fašistų pu
sėj buvo veik visa armija, bet Ispanijos 
liaudis stojo kovon ir Madride, Barce- 
lonoj, Bilbao, Santander, Cartagenoj, 
Valencijoj ir daugelyj kitų miestų fašis
tus nugalėjo. Karo pradžioj veik pusė 
Ispanijos buvo fašistų rankose ir kita 
pusė liaudies rankose.

Italijos, Vokietijos ir Portugalijos fa
šistai kasdien siuntė saviškiams vis 
daugiau kareivių, karo specialistų, tan
kų, lėktuvų, kanuolių ir kitų ginklų. 
Liaudiečiai gavo pagelbos iš Sovietų Są
jungos ir pasaulio darbo žmonių. Bet 
vėliau Italijos ir Vokietijos fašistai pra
dėjo skandinti Sovietų laivus, net ir 
tuos, kurie visai neplaukė į Ispaniją.

Rudenį, lapkričio 6, 1936 metais, fa
šistai priėjo prie Madrido. Liaudiečiai, 
vadovybėje generolo Miaja sulaikė fašis
tus ir po šios dienos kaunasi prie Mad
rido. Madridas jau išlaikė ilgiausią ap
gulą, kokią, žmonijos istorija žino.

Kovo 18 dieną, 1937 metais liaudiečiai 
sunaikino Mussolinio korpusą prie Bri- 
huega. Bet tais pat metais fašistai už
kariavo Biskajaus pakraštį nugalėdami 
ten baskiečius ir asturiečius, kurie pus
antrų metų laikėsi atkirsti nuo kitų 
liaudiečių žemių. 1938 metais fašistai 
prasimušė prie Viduržemio Jūros, per
kirto liaudiečių Ispaniją į dvi—atkirs- 
dami Kataloniją (Barcelona) nuo Kasti

lijos (Madrido). Veik visą pereitą va
sarą didelį mūšiai ėjo prie Ebro upės, 
kur liaudiečiai padarė daug fašistams 
nuostolių, tuo laiku išgelbėjo Valenciją 
ir jai leido apsidrūtinti.

Dabar fašistai turi užkariavę apie tris 
ketvirtadalius Ispanijos teritorijos. Jie 
turi laisvas rankas jūroj, nes jiems gel
bėja Italijos ir Vokietijos karo laivai.

Liaudiečių valdomoji Ispanija—Kasti
lija su Madridu yra dar didelis plotas. 
Bet ji neprieina prie jokios kitos vals
tybės. Į pasaulį durys tik per Vidurže
mio Jūras. Liaudiečiai turi geras prie
plaukas—Valenciją, Alicantę, Cartage- 

' ną, Almeriją ir kitas. Liaudiečiai turi 34 
karo laivus, tai yra daugiau, kaip fašis
tai. Bet liaudiečių laivynas negali fašis
tus įveikti, nes fašistams gelbsti Italijos 
ir Vokietijos karo laivai, kaip buvo mū- 
šyj prie Gibraltaro, kur prieš liaudiečių 
naikintoją “Jose Diaz” mušėsi 7 genero
lo Franco ir 2 Italijos karo laivai. Prie 
to, Italijos fašistai neva “pardavė” ge
nerolui Franco kelis karo laivus. Fašis
tai, veikiausiai, bandys užblokaduoti 
liaudies Ispaniją, kad ji nieko negalėtų 
iš kitur gauti.

Liaudies Ispanijoj yra didelių miestų, 
kasyklų, nemažai fabrikų, kurie gamina 
ginklus ir amuniciją. Liaudies vadovybė 
Kastilijoj yra generolai Jose Miaja ir 
Segismundo Casada. Valdžios pirminin
kas Negrin tikisi, kad jie ne tik galės 
karą vesti, bet dar turi viltį ir laimėti.

Kastilijos (Madrido) liaudiečiai turi 
nemažiau 7,000,000 gyventojų. Jie turi 
apie 700,000 armiją ir 34 karo laivus. 
Bet jiems stoka reikmenų, drabužių ir 
maisto.

Katalonijos fronte liaudiečiai turi apie 
300,000 armiją. Kokis jos likimas, kada 
ją prispirs fašistai prie Francijos? Ar 
jos kovotojai žus kovoj? Ar jie bus su
imti į nelaisvę? Ar leis Franci j a jiems 
pereiti į jos žemę ir paskui važiuoti į 
Kastiliją (Madridą) kariauti prieš fa
šistus? Ar gal Francija tuos karius in
ternuos? Internuoti Francija neturi tie
sos. Ji kol kas generolo Franco valdžią 
nepripažinus. Jeigu iš Katalonijos bus 
leista liaudiečiams per Franciją važiuoti 
į Kastiliją, tai tuo Madrido frontas gaus 
daugiau kovotojų.

Kada karo frontas baigsis Kataloni- 
joj, tai fašistai apie 300,000 armiją mes 
į pagelbą saviškiams Valencijos ir Mad
rido frontam Jie tikisi, kad tada įveiks 
liaudiečius, paims Madridą ir kitus 
miestus. Jau dabar fašistai sako, kad jie 
Madride ir kitur nepaliks akmens ant 
akmens, kad dešimtis tūkstančių komu
nistų sušaudys. Mat, ten nebus kur pa
sitraukti. Toji Ispanijos dalis apsupta 
fašistų iš visų pusių. Fašistai ruošiasi 
prie baisios kraujo puotos!

Ką Reiškia Ispanijos Kovos?
Ispanijos liaudis nuo liepos, 1936 me

tų, didvyriškai gina savo laisvę. Ji gina
si prieš Portugalijos, Italijos ir Vokie
tijos fašistus. Ji ginasi būdama viso ka
pitalistinio (fašistinio ir demokratinio) 
pasaulio užblokaduota! Anglija atvirai 
gelbsti fašistams. Francija visas laikas 
nedraugiška Ispanijos liaudžiai. Net 
Jungtinių Valstijų “Nesikišimo Aktas” 
tarnauja fašistams, prieš Ispanijos liau
dį. Ispanijos liaudis čia nieko karinio 
negauna pirkti, o Italijos, Portugalijos 
ir Vokietijos fašistai perka ginklus ir 
jų laivai veža tą viską generolui Franco. 
Iš Philadelphijos tik bėgyj mėnesio lai
ko Vokietijos keturi laivai išvežė 80,000 
orlaivių bombų generolui Franco’ui!

Ir šitokiose sąlygose Ispanijos liaudis 
jau daugiau, kaip pustrečių metų veda 
apsigynimo karą! Ir ar būtų stebėtina, 
ar reikėtų nusiminti ir galvą nuleisti, 

’ jeigu galų gale daug galingesnės fašis
tų jėgos nugalėtų Ispanijos liaudį? Ne!

Lietuvių liaudis daug davė Ispanijai. 
Mūsų jauni kovotojai kovėsi apkasuose. 
Draugai B. Ražanskas, A. Mazurka, A. 
Mačiulis, A. Baublys ir dar keli atidavė 
gyvastį toj kovoj, kas žmogui yra bran
giausia! Drg. Sakalauskas, Nedvaras, 
Ragauskas ir eilė kitų parvyko skau
džiai sužeisti. Mūsų draugės ir draugai 
suaukojo apie $30,000 Ispanijos liaudies 
pagalbai pinigais, drabužiais ir kitkuo! 
Mes ir ateityj remsime Ispanijos liaudies 
kovas, ar tai fronte, ar kovoj prieš fa
šistų terorą!

Tiesa, yra ir lietuvių tarpe žmonių, 
kurie senai sako: “Vis vien Ispanija ne

Lenkų Demokratų ir Lietuvių 
Grupes Deklaracija

Sausio 3 d. Vilniaus len
kų laikraščiuose buvo įdėta 
tokia deklaracija:

Mes, Demokratų Kliubas 
Vilniuje ir lietuvių visuo
menės atstovų grupė, ap
svarstę dabartinę lietuvių 
gyventojų padėtį Lenkijos 
Respublikos ribose, vienin
gai pripažįstame teisinga ir 
būtina:

A) 1. Užtikrinti lietuvių 
gyventojams Lenkijos Res
publikoje mokymo laisvę sa
vo žemesnėse ir vidurinėse 
mokyklose:

2. Stepono Batoro Uni
versitete Vilniuje įsteigti 
lietuvių filologijos katedrą;

3. Užtikrinti lietuvių gy
ventojams laisvę burtis į 
politinio, kultūrinio, švieti
mo, mokslinio ir ūkinio po
būdžio organizacijas;

4. Nevaržomai teikti lie
tuviams darbo ir vietų vals
tybinėse ir savivaldybinėse 
įstaigose ir institucijose;

5. Lygiai traktuoti (žiū
rėti) lietuvių gyventojų rei
kalus vykdint žemės refor
mą, taip pat faktinai neap- 
ribotį lietuviams įsigyti 
miestuose ir kaimuose ne- 
judomybių.

Šiuos reikalavimus mes 
iškeliame, būdami giliai įsi
tikinę, kad jie turi paten
kinti nenuginčijamus ir tei
sėtus lietuvių gyventojų rei
kalus mūsų krašte ir kad 
jie sudaro būtiną taikaus ir 
lojalaus sugyvenimo sąlygą 
Lenkijos Respublikoje.

B) Iš antros pusės pripa
žįstame, kad visi aukščiau 
išvardinti dėsniai rastų ati-

tinkamą atgarsį lietuvių 
vyriausybėje ir lietuvių vi
suomenėje tokiems pat ne
užginčijamiems ir teisė
tiems Lietuvos Respubliko
je apsigyvenusiųjų lenkų 
reikalams, kaip būtiną tai
kaus ir lojalaus sugyvenimo 
sąlygą Lietuvos valstybėje.

Lenkų Demokratų Kliubo 
vardu pasirašė: prof. M. 
Kridlis, adv. B. Kryžana;us- 
kas, adv. R. Šabelskis, red. 
H. Romerytė-Ochenzovska, 
H. Kappova, red. L. Abra- 
mavičius, adv. V. Abrama- 
vičius, red. R. Venckavi- 
čius, adv. H. Sukenicka, 
prof. J. Rudnickis, prof. St. 
Srebrnys, prof. A. Zyg- 
mundas, prof. H. Elzenber- 
gas, prof. V. Sukienickis, 
prof. B. Zavadzkis, ir kt.

Lietuvių grupės pasirašė 
šie asmens: Pirmininkas K. 
Stašys, dir. A. Krutulys, 
mokyt. A. Mačionis, dir. M. 
Šikšnys, red. V. Žilėnas, 
red. J. Cicėnas, VI. Narbu
tas, dir. A. Petraitis, kun. 
K.* Čibiras, kun. A. Viskan
tas, inž. J. Jankauskas, mo
kyt. V. Dasys, mokyt. Horo- 
dničius, mokyt. E. Horodni- 
čiūtė, mokyt. V. Martinė- 
nas, inž. M. Čibiras, mgst.
A. Juškevičius, inž. M. 
Kraužlys, St. Šulija, mokyt.
B. Untulis ir dr. J. Marka- 
vičius.

Ši deklaracija* pasirašyta 
Vilniaus lenkų Demokratų 
Kliubo iniciatyva. Lietuviai 
ją pasirašė ne kaip lietuvių 
visuomenės, bet kaip lietu
vių grupės atstovai.

Merkines Patrijoto Balsas
pereito šeštadienio “Lais

vės” Krisluose drg. R. Mi- 
zara patiekia mintį apie or- 
ganizavimąsL merkiniečių. 
Tikrai būtų1 puikus daly
kas!

Kalbant apie Merkinę, 
tenka priminti, kad ją puo
šia aplink žaliuojanti pušy
nai, šlaitai ir sykiu baltuo
jančio smėlio kalnai; taip
gi apie ją vingiuoja ke
lios upės ir upeliai, kaip 
tai: Nemunas, Merkis, 
Stangis, Gilšės Upė ir kit. 
Beje, tųjų upių kertėje, 
prie Merkinės miestelio, 
randasi Merkinės Pilis, is
torinis aukštas, senovės lie
tuvių bočių supiltas gražus 
kalnas. žodžiu, aplinkui

Merkinę žavėjančiai gražūs 
vaizdai. Deja... aplinkui 
merkinę yra daug labai 
prastos žemės-nederlingos.

Apie Merkinę dar ir šian
dien gali matyti dzūkus 
ariant medinėmis žagrėmis- 
arklais; medinėmis akėčio
mis (mediniai akėtvirba
liai) akėjančius; spragilais 
kuliančius, mintuvais linus 
minančius ir tt. Merkinės 
daugelis gyventojų vyriau
siais žemės produktais lai
ko: grikius, lyšius, grybus, 
uogas ir panašius augme
nis. Todėl daugelis iš mū
sų brolių dzūkų yra ten 
pripratę amžinai pasninkau
ti... Ten. daugiau kaimie
čiai vargsta, skursta, negu

atsilaikys. Ką. gi gali padaryti prieš Vo
kietiją ir Italiją!” Tokis žmonių nusis
tatymas nuo pat pradžios iki pabaigos 
netikęs! Jis žalingas, pražūtingas! Jis 
atsiduoda tuo: “Nesipriešink, viską fa
šistams atiduok!” Jis atsiduoda tais pat 
supuvusiais pelėsiais, kaip seniau jų bro
liai sakydavom “Caro nenugalėsite, prieš 
vėją nepapūsi te!” Mes nugalėjome! Ant 
caro griuvėsių išbudavotas socializmas! 
Tas kainavo daug gyvasčių, bet laimėjo
me! Mes nugalėsime Vokietijos, Italijos 
ir kitų šalių fašistus! Lai laikinai vie
nur, kitur mus palenks fašistai, bet jie 
negali visur ir ant visados nugalėti dar
bininkų klasę!

Ir Ispanijoj kovos dar nebaigtos. Liau
dis dar turi didelį plotą žemės, turi ga
lingą armiją, lėktuvų, karo laivų! Liau
dis pasirengus kautis iki paskutinios. 
Ji prašo iš mūsų pagelbos. Ji prašo, kad 
nuo jos būtų nuimta embargo. Ji pasi
rengus kautis ir laimėti. Vien tas jos 
pasirįžimas reikalauja iš mūs, kad mes 
būtume su ja!

Prileiskime, kad jeigu galų gale laiki
nai Ispanijoj fašistai ir laimėtų, ar tai 
nieko nereiškė Ispanijos liaudies kovos? 
Kaip tik priešingai! Reiškė labai daug. 

Prie Madrido, Valencijos, Barcelonos bu-

Lietuvos kampuose, 
nuo apšvietos kai- 
atsilikę.
egzistuojant Lietu- 

Merkinėje

kituose 
Ten ir 
miečiai

Jau 
vos valdžiai,
buvo įkurta keturklasė mo
kykla (progimnazija), ta
čiau dėlei ekonominių są
lygų, ir nepakankamo mo
kinių skaičiaus, mokykla 
turėjo likviduotis.

Bet rezultate vargingo 
valstiečių būvio, ir stokos 
apšvietos, Merkinėje randa
si puiki, didelė bažnyčia ir 
cerkvė; didelis, dviejų aukš
tų namas—kunigo kleboni
ja; taipgi visi kiti kunigo 
triobėsiai: kluonas, tvartai, 
klėtis ir kt. modernizuoti, 
elektrifikuoti—rynomis at
eina vanduo į tvartus ir į 
kleboniją, — dzūkai “dzyvi- 
nasi tokiomis svieto mar- 
nascimis.”

Taipgi randasi net “cieli 
keturi” traktieriai; jų “biz
nis” puikus! Ten yra peni
mi keli valdininkai; jie iš
didūs, storais .sprandais; 
dzūkai turinti prie jų rei
kalą, turi žemai nusilenk
ti—ir vistiek būna dažnai 
“korojami”, paniekinti.

Taigi, kuomet ten yra to
kie “dideli ponai”; ta graži 
bažnyčia ir kiti tokie da
lykai—tai tuo tarpu dar 
ten yra labai mažai skai
tančių laikraščius, berods, 
nėra knygyno, nėra tinka
mos valstiečiams viešos už
eigos !

Ir ve, drg. R. Mizaros iš
keltas klausimas būtų 
naudingas tam, jeigu mes, 
merkiniečiai susitelkę į or
ganizuotą kūną, pasiųstu
me broliams dzūkams iš 
Amerikos kokių lietuviškų 
laikraščių, knygų; jeigu mes 
pagelbėtume. jiems įsikurti 
šiokią-tokią viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bent šventa
dieniais atvažiavę į mieste-

lį galėtų pasiskaityti laik
raštį ar knygą, tai būtų 
merkiniečiams progresy- 
viams didžiausia dovana iš 
Amerikos!

Ir turint mintyj tą, kad 
merkiniečių, bene čia ran
dasi šioj šalyj daugiau, ne
gu iš bile kurio kito vals
čiaus bei miestelio, todėl jų 
susitelkimas į organizuotą 
kūną, ir šiokia tokia me
džiaginė bei moralė parama 
tenaitiniams merkiniečiams, 
būtų dideliu dalyku.

Brooklyne merkiniečių 
nėra tiek daug, tačiau pa
ėmus Naująją Angliją, 
Našvę, Patersoną, Harriso- 
ną ir kitur, mes suramsime 
merkiniečių labai daug.

Mūsų veikimas bei para
ma gali pagelbėti jiems įsi
gyti knygyną, gali pagelbė
ti Merkinėje įsteigti laisvas 
kapines ir kitką.

Būtų smagu matyti dau
giau atsiliepimų per spau
dą su konkrečiais pasiūly
mais.

P. Baranauskas.

Londoniečiu Atsišaukimai 
Gelbėt Ispanijos Vaikus
London. — Plačiai pa

skleista po Londoną atsi
šaukimai aukot priėmimui 
ir užlaikymui 50,000 vaikų- 
pabėgėlių iš Ispanijos res
publikos. Vadai episkopalų 
bažnyčios, žymūs teatrinin
kai, medikai, politikai ir 
spauda ragina žmones tam 
reikalui aukot bent po 50 
centų per mėnesį.

Roma. — Popiežius pa
šaukė visus 280 Italijos vys
kupų , išgirsti .jo kalbą 10 
metų sukaktyje nuo sutar
ties tarp Mussolinio ir po
piežiaus.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiama Redakcija: 
patemijau, kad jūs į kožną 
klausimą duodate atsakymą. 
Bet aš pirmiausia norėčiau 
savo klausimą paaiškinti, o 
paskui paklausti.

Dalykas toks: Kai aš buvau 
Lietuvoje, Pajevonio parapi
joj, tai buvo kunigėlis, kurį 
pavapi jonai vad i n d a v o m e 
“Jaunim,” ba jis buvo ge
riausias. Man atrodo, kad jo 
tikra pavardė buvo kun. šeš- 
kelis.

Jis per pamokslą visiem pa-

vo per pustrečių metų sulaikytas fašis
tinis žvėris! Jeigk ne ta didvyriška Is
panijos liaudies kova, tai fašistai per tą 
laiką jau ne vieną šalį būtų sudraskę, 
sukramtę, suplėšę! Kas užtikrina, kad, 
jeigu ne ta didvyriška Ispanijos liar 
dies kova, kas iki šiol būtų atsitikę su 
Lietuva ir daugeliu kitų šalių? Ar ne
būtų buvus užpulta Sovietų Sąjunga, ar 
nebūtume mes užpulti Jungtinėse Vals
tijose? Fašistinis žvėris rainus negali 
būti, štai vokiški fašistai prarijo Aus
triją sumėsinėjo Čechoslovakiją, dar iš 
jų nasrų krinta kraujas ir putos, o jie 
jau jiteško naujų aukų!

Ispanijos liaudis atliko šventą savo 
pareiga kovoje už pasaulio taiką, ginda
ma žmpnijos civilizaciją ir progresą, 

 

gelbėdama save ir kitas silpnesnes tau
tas nuo fašistinių barbarų! Jos pasi

 

šventimai, jos aukos priverčia mus da
bar ir ateityj gerbti ją! Padėti jai, kiek 

 

tik galirūę! Padėti jai apsiginti! Padėti 

 

padaryti (ašizmui galą Ispanijoj, kad jis 

 

nedraskyti^ kitų šalių!

Štai kodėl\ dabarpažangūs Amerikos 
žmonės priva dar energingiap reika
lauti nuimti riųp Ispanijos respublikos 
embargo! Padėti

anijos respublikai!
M. šolomlskas.

I rapi jonam pasakydavo, kad 
Aš, žmonėms, kai jie numiršta, 

yra du keliai: vienas į dan
gų, kitas i peklą. Tada aš 
buvau labai gerai įsitėmijęs, 
ale, žinote, tokie daiktai grei
tai iš pomėties išeina. O ka
da dabar gal neužilgo prirei- 
kės, tai nebežinau, už ko 
tvertis. Aš tuos kelius visai 
pamiršau ir bijau, kad nenu- 
klysčiau, tai nuėjus tokią il
gą kelionę, vėl grįžti atgal 
būtų be galo sunku. Gi pa
keliui nenorėčiau pasilikti nie
kur nepatekęs.

Todėl meldžiu redakciją 
man paaiškinti, kuris kelias 
yra tikrasis į dangų ? Ar ant 
kryžkelės yra koks nors adre
sas?

Prašau labai aiškiai nurody
ti, nes šitas klausimas labai 
svarbus daugybei žmonių, ku
rie bijo patekti į peklą, o į 
dangų tikrojo kelio nežino.

C. Austrą.
ATSAKYMAS

Labai gaila, kad mes nega
lime jus išgelbėti iš tos keb
lios padėties. Patys netiki
me nei į dangų, nei į peklą 
po mirties, todėl nežinome nei 
kelio, nei adreso.

Bet tam yra specialistai, tai • 
yra, kunigai. Pas savo vietos 
kleboną ir turėjote kreiptis su 
tuo klausimu. Be to, gal jums 
galėtų suteikti reikalingas in
formacijas “Draugo,” “Darbi
ninko”, arba “Amerikos” re
dakcijos. Tie redaktoriai ir
gi nuolatos parapijonus grū
moja pragaro kančiomis.

Tuo tarpu patariame jums, 
dar prieš numirsiant, aktyviai 
dalyvauti komunistiniam ju
dėjime ir kovoti už dangų čio
nai ant žemės dėl savęs ir dėl 
kitų.
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Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIčlENĖ 
(tąsa)

Klastuotojas paėmė šmotą popieros ir pai
šiuką, sušlapino jį ir pradėjo greitai piešti 
antspaudą. Tuo pat laiku įėjo buvusių va
gių kolektyvo pirmininkas, kuris dirbo prie 
medžių kirtimo. Jis smarkiai žvelgė į -žmo
giuką ir pažino jį.

“štai!. . . ” tarė klastuotojas ir parodė in
struktoriui puikią imitaciją antspaudos, kuri 
milicijos dedama ant pasportų.

Staiga jis apsižiūrėjo, pamatė, kad jie ne 
vieni ir pažino kolektyvo pirmininką. Apsi
mainyta karštais pasveikinimais.

“Mitia—tu senas vaike!”
“Saša?”
Instruktorius perkirto juos.
“Saša yra iš vagių barako. Jie ten turi va

dą, kuris duoda jiems įsakymus. Jis yra sa- 
botažninkas, bet jie to nežino.”

Vagių kolektyvo pirmininkas nešiojo žen
klą urmininko. Jis buvo pirmutinis budavo- 
jime kanalo, tikras proletaras. Tačiau da
bar jis atsismaukė kepurę į užpakalį ir, at
kreipęs profesionališką akį į Sašą, kalbėjo, 
kaip vienas vagis kitam.

“Ar Kostia, kapitonas, randasi jūsų ba
rake?”

“Taip,” atsakė mažas žmogelis, bet stai
ga pašoko ir ranka uždarė sau burną.

Kolektyvo pirmininkas atsikreipė į in
struktorių.

“Klausinėjimas pasibaigė. Dabar viskas 
aišku.”

Saša atsisėdo, visas nusiminęs ir susirū
pinęs. “Aš jį išdaviau. Oi, bus blogai!”

“Nutilk, Saša, ir nekalbėk niekų!” tarė 
pirmininkas, ir atsisukęs į instruktorių pra
bilo : 1 ;

“Jeigu norite pirmos klasės artisto, aš re
komenduoju šį vyrą. Aš pats būsiu atsako- 
mingas už jo teisingumą. Ir aš pasikalbėsiu 
su kapitonu. Nesirūpink.”

“Jūs galėsite dirbti prie vieno mūsų laik
raščių,” tarė instruktorius Sašai. “Nupiešk 
gerą karikatūrą vieno mūsų direktorių ir 
taipgi kapitono. Turėsi užsiėmimą.”

Saša nusišypsojo. “Aš nesu piešęs kari
katūrų per dešimtis metų,” jis pašnabž
domis tarė sau. “O dabar aš pats esu nie
kas daugiau, kaip gyva karikatūra.”

“Klausyk, Mitia, nuo kada tu likai tokis 
karštas marksistas?”

Kostia gulėjo ant lovos barakuose ir aty- 
džbii žiūrėjo į Mitia, pirmininką buvusių 
vagių kolektyvo.

“Juk tu kadaise buvai garsiu banditu,” 
tęsė jis toliau, “o dabar tavo karjera už
baigta.”

“Kostia, eime laukan ir pasikalbėkime 
su mūsų vaikinais.”

“Na, aš sutinku pasivaikščioti ant tyro 
oro.”

* * *
Uolos buvo atimtos iš tako ir gražus, il

gas kelias nutiestas. Gromov priėjo prie 
Sadovskio ir pasveikino rankos padavimu.

“Labas rytas, Juri Nikolajevičiau! ”
Malonus žmogus tas Gromov. Jis turėjo 

draugišką, linksmą šypsą kiekvienam. Ir 
buvo kuomi džiaugtis. Darbas ėjo pirmyn 
pilnu garu. Vis dar tebesiŠypsant, jis ati
traukė Sadovskį į šalį ir palikus vienudu 
jo šypsą pranyko.

“Kodėl, po velnių, nereikalauji ’ pagel- 
bos ?”

“Kaip aš galiu ko reikalauti? Kaipo 
kalinys aš neturiu jokių teisių.” ,

“Tas nedaro skirtumo. Pirma reikalauk, 
o paskui pamatysi, sužinosi apie teises. Būk 
tikras direktorius. Juk tai sarmata, kad 
prisieina man jus mokyti ant kiekvieno 
žingsnio.”

Sadovskio veidas nusiminė. Jis labai įsi
žeidė, ir žengė paskui Gromovą nusiminęs. 
Staiga prieš Gromovą lyg iŠ žemės išaugo 
figūra, klūpanti ant kelių. Tai buvo kulo- 
kas Taras.

“Atskirkite mus nuo kunigų! Mes nega
lime dirbti sykiu su popais!”

“Tuojaus man atsikelk, kas čia, po vel
niais!” suriko Gromov.

Tas taip nugązdino kuloką, kad pagrobęs 
kepurę leidosi bėgti.

Gromov karčiai nusijuokė ir pašaukė jį 
atgal.

“Eik čia, nebijok! Ko jūs ištikrųjų no
rite?’ ’

“Atskirkite mus nuo popų.”
“Gerai, mes tą padarysime.”
Taras nusilenkė senu pripratimu labai že

mai ir atsitolino.
Tuo tarpu atvyko Kostia ir Mitia.

(Bus daugiau)

Geriausia Pasižymėjo 
“Vilnies” Vajuje

Susipažinkime su darbščiaja 
udarninke vidurvakariuose.

t f

K. ABEKIENĖ
Konstancija Abekienė, ku-

Dirbančios Moterys ir 
Senatvės Apsauga

Moterys, dirbančios neku- 
riuose užsiėmimuose, gauna 
mažesnes algas už vyrus, kurie, 
atlieka panašų darbą. Bet kas- 
link senatvės apsaugos naudų, 
po Socialės Apsaugos įstatymu, 
moterys lygiai apsaugotos su 
vyrais. Nors jos uždirba ma
žiau už vyrus, ir dirba per 
trumpesnį jų gyvenimo laiką, 
jų naudos, palyginus su jų al
gomis, yra didesnės, nes senat- 
vės-apsaugos planas ant naudos 
darbininkų, kurie mažiausia už
dirba. Miss Mary W. Dawson, 
narė Socialės Apsaugos Bordo, 
padavė sekantį pranešimą apie 
moterų algas ir apsaugą.

“Naudos neužima vietą ge
resnių algų. Bet moteris su ma
ža alga, senatvėje, po Socialės 

i Apsaugos įstatymu, gaus 
kestį, kuri ją užlaikys.”

65 metus, 
Jeigu mote- 
savaitę, ir 

kuomet nuo

Patersone Susitvėrė 
Motery Kliubas

Tai 
ri, kaip praneša lietuvių liau
dies dienraštis Chicagoje, “Vil
nis”, gavo 61 naują skaitytoją 
tam laikraščiui, daugiau už vi
sus vyrus ir moteris, dalyva
vusius vajuje. Ji laimėjo vaji-
ninkams skirtą pirmą dovaną. Pav., imkime merginą, 
Ji- taip pat veikliai dalyvauja t dirba ofise, krautuvėje 
moterų darbuotėj ir scenoje.

centus 
darbi - 

taksai, 
iš jos

mo-

kuri 
arba 

moterų darbuotėj ir scenoje. fabrike po užbaigimo mokyk- 
Adelė Ziksienė išėjo laimė- los, ir sakykime, .kad 'penkiais 

toja antros dovanos. Jinai tu-.metais vėliaus 
rinti rekordą dalyvavimo 
suose “Vilnies” vajuose 
pat “V.” įsisteigimo. Taip 
puikiai pasirodė daug kitų 
terų.

ji apleidžia dar- 
vi-,bą ištekėti už vyro. Jeigu ji už- 

nuo 
pat 

mo-

Moterys Švietimo 
Departmente

pą-•Edna P. Amidon nesenai 
skirta Namų Ekonomikos vedė
ja Jungtinių Valstijų švietimo 
Departmente. Ji užima vietą 
pereitą rudenį rezignavusios 
Florence Falgatter, kuri išvyko 
užimt to department© viršinin
kės vietą lowos Valstijinėj Ko
legijoj.

P-lė Amidon tame depart
mente dirbo per 9 metus eida
ma įvairias pareigas. Yra Min- 
nesotos Universiteto auklėtinė.

Ata Lee paskirta namų eko
nomikos mokinimo agentu. Ji
nai buvo Kentucky Valstijoj to 
dep-to viršininke per 9 metus 
—Kentucky Universiteto auklė
tinė.

Užprenumeruok Dienrašti 
“Laisve” Savo

| dirbo po $15 į savaitę per tuos 
penkis metus, o po tam per visą 
gyvenimą neuždirbo nei vieno 
kito cento, ji nuo valdžios gaus 
$15.75 į mėnesį pradedant su 
65 metais, nepaisant, kokis jos 
stovis tuom laiku. Pridėkite 
tuos pinigus prie jos vyro al
gos, arba apsaugos ir senatvėje 
jie gali gana gražiai gyventi.

Net ir pusiau-laiko algos yra 
skaitytos prie senatvės pensi
jos. Pav., moterys, kurios na
mie dirba kokį darbą išdirbė- 
jui ar kontraktoriui, gaminda
mos kūdikiams drabužius, pa
klodes, kaldras, mezga arba da
ro popierines kvietkas ir tt., ir
gi apdengtos Socialės Apsaugos 
įstatymu. Daug tokių moterų 
uždirba tik apie $200 į metus. 

|Bet po dešimts metų tokio dar
bo, tos moterys gaus apie $120 
į metus išmokesčiais, dešimts 
dolerių į mėnesį, kuomet sulau
kia 65 met., ant viso gyvenimo. 
Jeigu jos dirba 20 metų, jų se
natvės naudos pasieks $15.89 į 
mėnesį.

Moterys, kurios per visą sa
vo gyvenimą, kasmet dirba,

gauna didesnius mokesčius. Po 
30 metų darbo, uždirbusios $15 
į savaitę, arba $780 į metus, 
kuomet sulaukia 
gaus $32 i mėnesį, 
ris uždirba $25 į 
dirba per 30 metų,
darbo atsistato— gauna $45 į 
mėnesį. Uždirbdamos $50 į sa
vaitę jau gaus $63.75 į mėnesį.

Teisybė, kad šita apsauga 
kaštuoja kiek nors. Kelis centus 
į savaitę, vienas centas ant 
kiekvieno uždirbto dolerio, ir 
po 1942 m. truputį daugiau, 
bet niekad neviršys 3 
už kiekvieną dolerį. Tai 
ninko socialės apsaugos 
Tas užmokestis išimtas
algos, darbdavys tą daro, ir tie 
pinigai eina Jung. Valstijų val
džiai su lygia suma pinigų nuo 
darbdavio. Dėlto, kad darbinin
kas užmoka pusę pinigų, tai se
natvės apsaugos planas duoda 
darbininkui gėrą sugrąžinimą 
už jo pinigus.

Sulyginkime naudas su dar
bininkų taksais. Mergina, kuri 
uždirbo $15 į savaitę per pen
kis metus, pradedant su sausio 
1 d., 1937 m., užmoka iš viso 
taksų $46.80 per tą laiką. Jei
gu ji pradeda gauti mokestis 
sulaukus 65 metus, ir 
dar kitus 10 metų, jos 
niai čekiai iš $15.75 
$1,890 iš viso. Tai yra
tiek pinigų, kiek ji taksais 
mokėjo. Jeigu ji numirtų 
gaudama jokių naudų, 
myna, ar “estate” gaus 
vienoje sumoje, arba 
tris syk tiek, kiek ji 
taksų.

Moteris, kuri per visą gyve
nimą dirba, gaus daugiau, ne
gu mergina, kuri dirbo tik per 
penkis metus. Jeigu šita mote
ris uždirbtų $25 į savaitę per 
30 metų, jos mėnesiniai mokes
čiai, jai sulaukus 65 metus, bus 
$45 į mėnesį, ir jeigu gyventų 
iki 75 metų, ji iš viso gaus 
$5,400. Jos socialės apsaugos 
taksai nuo 1937 -m. pasiekia 
$975 per jos 30 metų darbo, ir 
taip jai užmokėtos naudos yra 
penkis syk didesnės už sumą, 
kurią ji įmokėjo.

Sausio 29 d., laike prakalbų, 
kuriose kalbėtojais buvo .ką tik 
iš Ispanijos sugrįžęs jaunuo
lis S. Motiejūnas ir K. Petri- 
kienė, pasidarbuota ir moterų 
reikalais. Po prakalbų, moterys, 
kurių gana daug dalyvavo, tu
rėjo savo pasikalbėjimą, kur 
nusitarė sutverti moterų ap- 
švietos kliubą. Iš karto i kliubą 
susirašė penkiolika moterų, ku
rios pasirįžo išbudavoti Pater
sone platų moterų veikimą. 
Pirmutinį susirinkimą kliubie- 
tės laikys ateinantį sekmadienį, 
kaip dvi po pietų, Bakanausko 
svetainėje, 62 Lafayette St., 
Paterson, N. J. Jame bus su
tvarkyta visi kliubo reikalai ir 
priimta tvarkymosi taisyklės.

Linkiu kliubietėm sėkmingai 
sutvarkyti reikalus ir energin
gai darbuotis tarpe Patersono 
lietuvių kultūrinėje dirvoje.

Progresyvių Moterų N. Y. 
Taryba su Workers Alliance 
pikietavo Nacionalį Republi- 
konų Kliubą, 54—W40th St., 
protestui prieš torių siaurini- 
mą WPA darbų.

gyvena 
mėnesi- 
pasieks 
40 syk

už-
ne-
šei-jos

$136.50 
beveik 

įmokėjo

Naujovė Kepime Gimtadienio Pyragų—Keli Vietoj Vieno!

i

Schrafft’s restauranai nesenai įvedė naujovę gimtadieniams pyraguose. Juos pada
ro, kaip matosi paveiksle, “cup cake” formose, aptepa skirtingų varsų liukru (icing) ir 
sudėsto pageidaujamoj formoj, štai jiems receptas:

Pusę puoduko pieno, šaukštelį vanilės, puoduką cukraus, du gerai suplaktu kiauši
niu, trečdalį puoduko sviesto, žiupsnelį druskos, 3 šaukštukus “baking powder” ir vie
ną su dviem trečdaliais puoduko miltų.

Ištrink gerai sviestą su cukrum. Po biskį pilk kiaušinius ir plak iki mišinys pasidarys 
lengvutis. Persijok kelis kartus miltus su “baking powder” ir druska ir sudėk į mišinį 
pakaitomis su pienu: dedant biskį miltų, paskiau pieno ir vėl miltų, vėl pieno. Dadėk 
vanilla. Kepk “cup cake” blėtose vidutiniai karštam pečiuje. Liukrą uždėk ant apati4 
nes, smailesnės pusės.

Pasidaryk gana balto liukro, išdalink į tiek dalių, kiek reikia, kiekvienon atskiron 
dalin įdėdama pageidaujamoms varsoms po kelis lašelius daržovinių dažų (vegetable 
coloring).

Moterys Ras įdomybių 
Pasaulinėj Parodoj

Ruošiant $155,000,000 lėšuo- 
jančią parodą atidarymui ba
landžio 30-tą, šių metų, turė
ta mintyje ir moterys. Kiek
vienas kampelis 1,216^ akrų 
ploto tai parodo. Juose įrengta 
moterims specialiai interesingų 
vietų.

Madų Salėj būsią sudėta mi- 
liono vertės įvairių gražmenų 
drabužių-rėdymosi srityje, su 
madų auditorija ir penkių mi
liutų judžiu, rodančiu

Kosmetikų Bildinge 
kas nuo ankstybiausių 
gražinimosi priemonių 
dienų ir rytojaus.

Vaikų Pasaulyje,
vaikas jausis kaip pasakiškame 
rojuje — kelionė aplink pasau
lį, marionetės, judžiai, cirkas; 
viso 7 akrai šposų. Taipgi pa
silinksminimo ir mokinimosi 
patarimai.

madas.
bus vis- 
istorijoj 
iki šių

sakoma,

Šeimininkėm
Vištiena Su Ryžiais

Išvirk vištą pakol bus ganė
tinai minkšta. Išėmus iš sriu
bos, supjaustyk mėsą į ketur
kampius kavalkėlius.

Gerai nuplauk puoduką ry
žių, į aluminį puodą įdėk šaukš
tą sviesto ir kaitindama puode 
apkepink ryžius pakol liks gra
žiai gelsvi. Jeigu vartosi natū
ralius (nenutrintus-rudus) ry
žius, tai nereikės 
dėk druskos ir 
sriuba tiek, kad 
uždenk puodą
lengvos ugnies šusti pakol ry
žiai liks ganėtinai minkšti.

Reikia saugot, kad, pabaigus 
virti, ryžiuose nebūt perdaug 
skysčio. Sudėk supjaustytą viš
tieną ir gerai užkaitink. Sudė
jus į gilų bliūdą, ant viršaus 
apibarstyk smulkiai supjausty
tom, svieste 
kepenukėm.

Tinka duot 
vėm: žirniais
ba šabalbonų ankštimis.

Šeimininkė.

apkepint. Da- 
užpilk vištos 
tik apsemtų ; 

ir leisk ant

iškeptom vištos

su virtom daržo- 
su morkomis ar-

Vario dėmės išvalomos 
audimo su actu (vinegar) 
citrinos sunka.

• v
1S
ar

Svarbu Mote
rim Žinoti

MOTINŲ PRAKEIKSMO LAIŠKAS 
PONUI CHAMBERLAINUI

čechoslovakijoj, Sudetsko rajone, emi
grantės motinos pasiuntė ponui Chamber- 
lainui laiška sekančio turinio:

“Kuomet jūs, pone Chamberlaine, sugrį
žote iš Municho, lai Londono motinos pri
ima kaipo “vaikų gelbėtoją.”

čechoslovakijos lageriuose daug motinų 
su kūdikiais ant žemės purvuose voliojasi. 
Jos kenčia baisų šaltį ir badą.

Oras šaltas. Kambariai nešildyti. Vaikai 
miega nuogi ant šiaudų. Jie randasi bai
saus bado globoje ir nešvarume. Į kam
barius prigrūsta po 100 žmonių. Tarpe 
vaikų vyrauja įvairios ligos, ypatingai Skar
latina. Kūdikiai miršta motinom ant ran
kų.

Ar girdit jūs, pone Chamberlaine, moti
nų tragišką šauksmą. Nelaimingos moti
nos prakeikia jūsų vardą.

Lageriai užrakinti, iš jut sunku išbėgti, ta- 
čiaus visgi emigrantai, negalėdami pakęsti 
baisių sąlygų, bėga, turėdami viltį, kad ras 
geresnę vietelę prisiglausti. Bet pabėgė
lius greitai sugauna ir vėl grąžina į lage
rius.

Tragiški dejavimai ir prakeiksmų balsai 
skamba visų. Ar girdite jūs, pone Cham
berlaine, baisius šauksmus?

AŠTUNTA KOVO — PASAULINĖ 
MOTERŲ ŠVENTĖ

Aštunta kovo jau visai arti. Visos mūsų 
draugės žino, kad 8-ta kovo yra pasaulinė 
moterų šventė, tad reikia rūpestingai prie 
jos rengtis. Privalome iš kalno pasirūpinti, 
kad diena būtų užregistruota ir moterų su
sirinkimai, prakalbos, parengimai ir pasi
kalbėjimai praeitų kuo sėkmingiausia.

Apvaikščiojant moterų pasaulinę dieną, 
komunistės* ir komunistai privalo ypatingai 
daug domės kreipti į tai, kad papildyti Ko
munistų Partijos eiles. Mes turim plačias 
mases moterų, kurios tinka būti partijos ei
lėse, bet jų niekas nepakviečia. O tai yra 
pirmutinė užduotis budavoti Kom. Partiją, 
kuri yra darbo žmonijos vadas.

ORGANIZUOKIM MOTERŲ KLIUBUS
Apvaikščiojant moterų šventę, dienos klau

simu privalo būti ir organizavimas moterų 
kliubų arba kuopų. Tame darbe moterims pri
valo pagelbėti ir draugai vyrai veikėjai.

Rengiantis prie 8 kovo, reikalinga agitaci
ja, tačiau reikalinga agituot faktais. Reko
menduojama skaityt d-go Bimbos parašyta 
knyga “Kelias Į Naują Gyvenimą”. O jei dėl 
stokos laiko negalima perskaityti visą, tai bū
tinai patartina skaityti skyrius nuo 11-to iki 
59-217-228 puslapius. Ir skaityt Gorkio “Mo
tiną.” Vėliau kalbėsim, kaip sustatyt planą ir 
rengtis prie prakalbėlių.

J. Bondžinskaitė.

Amerikos Moterys Kovoja 
Prieš Embargo

Amerikiečių Ispanijos Demokratijai Gelbė
ti Komiteto veikėja Ispanijoj, Constance Kyle, 
atsiuntė sekamą kablegramą:

“Speigai. Nėra kuro. Madride daliname 
laivu Erica Reed atvežtus drabužius. Septy- 
niasdešimts penki tūkstančiai Madrido kū
dikių, jaunesni 6 metų,, reikalingi maisto,— 
pieno ir duonos. Jaunos mergaitės ir mote
rys liuosnoriai eina dirbt po 12 valandų fab
rikuose ir ofisuose, pavaduojamos vyrus, 
kurie išeina frontan generalėj mobilizacijoj. 
Toms moterims skubiai reikia maisto.”

Su užgrobimu Barcelonos per Franco, Mus- 
solinio ir Hitlerio fašistus kova Ispanijoj ne
sibaigė. Ispanijos liaudis kovoja visais fron
tais, ji pasirižus gintis iki paskutiniųjų. Ispa
niją dar galima išgelbėt, jei tik viso pasau
lio demokratiją mylinti žmonės greitai suteik
tų jai pagelbos.

* * *
MILIONŲ MOTERŲ BALSAS

Viena žymiausių Amerikos moterų taikos 
organizacijų (Cause and Cure of War) savo 
konferencijoj veik vienbalsiai pasisakė už nu
ėmimą embargo nuo lojalistų Ispanijos. Nuta
rė reikalaut veiklos “pataisyt tas tragiškas 
pasėkas, kokias padarė neutralumo aktas, kas 
liečia Ispaniją.” Konf. atstovauta virš 5 mi- 
lionai narių.

Mrs. Roosevelt, kalbėdama toj konferenci
joj, nurodė, kad neutralumo aktas, kokiu jis 
dabar yra, tarnauja “užvėja” agresoriams. Ji 
išreiškė milionų moterų mintį.

šiandien, \ Ispanijai kritiškame momente, 
sustiprinkime reikalavimus nuimt embargo, ir 
skubiai teikime visokeriopą paramą. Alisa.
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Upton Sinclair.

RAISTAS
10-25-38—82

(Tąsa)
Mieste Cincinnati jie pasamdė trisdešimts merginų prie 
“dėstymo vaisių,” o kada jos pribuvo, jąsias susodino 
prie su taisymo mėsos i blekines, joms gi gulėti sustatė 
loveles priemenėje, per kurią vyrams reikdavo vaikš
čioti. Kai, po policijos sargyba, pribūdavo naujų darbi
ninkų, ir dieną ir naktį, juos patalpindavo kambariuo
se, kur darbas buvo apsistojęs, skyriuose, paskirtuose 
daiktų sukrovimui, arba vagonų pašiūrėse ir guolius 
jiems taip pataisydavo, kad būdavo viens prie kito. Kai- 
kuriose dalyse jie tuose pačiuose kambariuose ir valgy
davo ir miegodavo, o naktimis vyrai prisitaisydavo guo
lius ant stalų, kad žiurkės nestabdytų miego. >

Nepaisant visų tų pastangų, skerdyklose viskas buvo 
pakrikę. Devynios dešimtys nuošimčių darbininkų pa
metė darbą, taigi nelengvas buvo darbas parinkti kitus, 
atsakančius ir juos išlavinti—o mėsai pabrangus ant 
trisdešimts nuošimčių, visuomenė reikalavo susitaikymo. , 
Jie bandė pavesti visą reikalą arbitracijos teismui; į de
šimtį dienų po to unijos sutiko ir streikas tapo apšauk
tas užbaigtu. Sutarta, kad visi darbininkai bus atgal 
priimti ir kad nebus persekiojami unijistai.

Jurgiui tas labai rūpėjo. Jeigu priims visus darbinin
kus be skirtumo, tai jis neteks savo vietos. Jis kreipėsi 
prie superintendento, kuris, nelinksmai nusišypsojęs, pa- ' 
tarė jam “laukti ir žiūrėti.” Durham’o parsigabentų 
streiklaužių vos keletas pametė.

Ar tas tariamas “susitaikymas” buvo tik paprastoji 
savininkų klasta, kad daugiau laiko gauti, ar jie iš tik
rųjų pasitikėjo streiką suardyti, negalima pasakyti; 
gana, kad tą pat naktį iš Durham’o ir kompanijos kon
toros pasiųsta telegrama į visas jų skerdyklas: “Nepri
imkite unijų vadovų.” Rytmetį, kada apie dvidešimts 
tūkstančių darbininkų susirinko aplink skerdyklų var
tus, nešdamiesi pietus katilaičiuose ir darbines drapanas 
pundeliuose, Jurgis stovėjo ties kiaulių mėsinėjimo sky
riaus durimis, kur jis dirbo prieš streiką, ir matė minią . 
nekantriai laukiančių žmonių ir daugelį policistų—da- ; 
bojančių juos; jisx matė, kaip superintendentas, išėjęs, 
vaikščiojo pro sustojusius žmones, pasirinkdamas dar- ' 
bininkus vieną po kito, kurie jam patiko; kiti stovėjo 
arti vartų, į kuriuos superintendentas nė nežiūrėjo—tai 
buvo daugiausiai unijų viršininkai bei vadai, ir žmonės, 
kuriuos Jurgis girdėdavo kalbas sakant susirinkimuose. 
Kiekvieną kartą žmonės garsiau murmėjo ir matyt bu
vo, kad jie įpykę. Kitoje vietoje, kur stovėjo galvijų 
skerdikai, Jurgis išgirdo rėkavimus ir pamatė besigrū- 
dimą, taigi nusiskubino ten. Tūlas didelis skerdikas, 
kuris buvo unijos viršininku, stovėjo ten ir superinten
dentas praėjo pro jį penkis kartus, ką matydami žmo
nės labai įpyko; jie ant greitųjų paskyrė tris iš savo 
tarpo nueiti ir pasikalbėti su superintendentu, ir komi
tetas tris kartus bandė įeiti, bet kiekvieną kartą policija 
su lazdomis juos nuvijo nuo vartų šalin. Tada žmonės 
pradėjo garsiai šūkauti, kol galiaus superintendentas 
išėjo prie vartų. “Arba mes visi einame į darbą, arba nei 
vienas,” rėkė šimtai balsų. O tas tik kumščia pakratė 
priešais juos ir suriko: “Jūs išėjote iš čia, kaip galvijai, 
ir kaip galvijai atgal sugrįšite!”

Didysis skerdikas, unijos viršininkas užšoko ant ak
menų krūvos ir užriko: “Tai po visko vyrai! Visi mes 
vėl pametame!” Ir taip skerdikai apšaukė streiką iš 
naujo; surinkę savo narius iš kitų skerdyklų, kur tokia 
pat klasta buvo daroma, numaršavo Packers gatve, kur 
pristojusios darbininkų minios sveikino juos šaukdamos. 
Žmonės, priimti dirbti skerdimo skyriuje, pametė savo 
darbą ir prisidėjo prie jų; kai kur unijų pasiuntiniai jo
dinėjo raiti, pranešti kitiems, kas įvyko ir už pusės va
landos visas Packingtown’as vėl streikavo iš naujo, o be 
to žmonės labai buvo įpykę.

Po to, Packingtown’e galėjote patėmyti didelį skirtu
mą žmonių užsilaikyme—įpykimas tarp jų tarytum vir
te virė ir jeigu kokis skebas pasipynė, tai tas labai 
galėjo gailėtis. Toki atsitikimai įvykdavo po du ar tris 
kartus kas dieną ir laikraščiai, aprašinėdami juos, visa
dos kaltindavo už tai unijas. Dešimts metų atgal, kada 
Packingtown’e unijų visai nebuvo, pakilo streikas ir 
tada net kariuomenę prisiėjo pašaukti ir smarkios muš
tynės įvykdavo naktimis, o joms pašviesdavo liepsna de
gančiųjų vagonų. Packingtown’e visados daugiausiai 
riaušių įvykdavo; “Degtinės Punkte,” kur buvo šimtas 
karčiamų ir viena klijų dirbtuvė, niekados neapsieidavo 
be muštynių ir visados daugiau jų būdavo karštam orui 
esant. Dabar, jeigu kas būtų pasirūpinęs pasiteirauti 
policijoje, būtų sužinojęs, kad tą vasarą mažiau riaušių 
buvo, negu pirmiau—ir tai kuomet dvidešimts tūkstan
čių darbininkų buvo be darbo, per ištisas dienas netu
rint ką daugiau veikti, ne bent tik apkalbėti jiems da
romas skriaudas. Nei vienam nerūpėjo parodyti pasau
liui tą kovą, kokią reikėjo vesti unijų vadovams, užlai
kymui tokios milžiniškos armijos tvarkoje, saugoti žmo
nes nuo prasižengimų, linksminti ir drąsinti juos, vesti 
žmones, kalbančius keliolika kuoįvairiausių kalbų, per 
Šešetą ilgų savaičių kenčiant badą, apsivylimą ir despe
raciją.

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
Visokios žinios.

Sausio 21 dienos vakare įvy
ko Lenino mirties paminėjimas 
Carnegie svetainėje, žmonių 
dalyvavo apie du tūkstančiai.

Kalbėtojai buvo J. Higgens, 
B. Croater, iš Ispanijos sugrį
žę kovotojai, ir “Daily Worke- 
.rio” redaktorius Clarence Ha
thaway. Kalbėtojai perbėgo vi
sų dabartinę pasaulyje padėtį 
ii* nurodė kapitalizmo merdėji
mą. Publikai išryškino Cham- 
berlaino ir Daladier išdavystes 
Muniche. Aiškino Japonijos už
puolimus ant Chinijos ir taipgi 
čionai Amerikoje reakcinių re- 
publikonų užmačias. Nurodė, 
kaip gyvas būdamas Leninas 
veikė ir būdavo jo socializmą po 
didžiosios revoliucijos.

Dideli piešti paveikslai buvo 
išstatyti ant estrados Fosterio, 
Browderio, Lenino ir Mooney.

Vienas jaunas vaikinas pa
deklamavo apie Leniną palydint 
pianu. Susirinkime matėsi po
ra tuzinų ir lietuvių.

* *
Sausio 22 d. įvyko Lietuvių 

Darb. Susivienijimo Pittsburg- 
ho apskričio metinė konferenci
ja. Delegatų pribuvo dvylika 
nuo vienuolikos kuopų ir trys 
komiteto nariai. Konferencija 
buvo gana tvarki ir apsvarstė 
daug gerų dalykų iš kuopų ir 
centro veiklos.

Prie apskričio priklauso 16 
kuopų, bet 5 neprisiuntė atsto
vų. Iš kuopų raportų pasirodė, 
kad kai kurios kuopos gana tur
tingos ir gerai veikia; tai Am
bridge, McKees Rocks, Wilmer- 
dingo, Washingtono ir New 
Eagle kuopos. Turi pusėtinai 
jaunuolių ir užsibrėžę veikti 
geriau.

Apskričio komitete pasiliko 
senieji viršininkai, būtent, pir
mininku D. P. Lekavičius, rašt. 
Jurgis Urbonas, iždininku Jo
nas Urbonas.

*
Sausio 16 d. ryto 10 valandą 

ištiko eksplozija ant ketvirtų 
lubų Fort Pitts Bedding Co., 
netoli nuo mano šapos. Trenk
smas buvo didelis. Aplinkui na
mą visur sudrebėjo. Eksplozija 
įvyko smalos ir dažų depart- 
mente. Sužeidė tris žmones. To
je dirbtuvėje dirba trys šimtai 
darbininkų. Namo viršų labai 
apgriovė, bet nieko neužmušė.

*
Antroj pusėj gatvės 

rytą apiplėšė gazolino 
savaitę laiko įvyko du 
mai. Pirmą kartą atėmė 60 do
lerių, o antrą 45 dol.

Užpuolimai Pittsburghe pasi
kartoja kasdien po kelius. 

* :i: *
Pereitą, savaitę apsivedė J. 

Kuodžio duktė su Yudsūnu. 
Šliūbą ėmė civilį. Apsigyveno 
pas tėvus. Tėvas yra Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
rys ir direktorius naujo namu
ko.

*

*

*

tą patį 
stotį. į 
užpuoli-

* *
Pereitą ketvirtadienį įvyko

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 28rd Street

Komunistų Partijos lietuvių 
skyriaus susirinkimas. Dalyva
vo tiktai 10 draugų. Pasiėmė 
šių metų narines knygutes.
. ’Susirinkime dalyvavo ir dis- 
trikto sekretorius drg. James 
Higgens. Jis aiškino apie par
tijos naujų narių gavimo ir 
“Daily Worker” finansinį vajų.

D. P. Lekavičius.

Chester, Pa
Iš WPA Darbininkų Likimo

Čia Delaware County WPA 
darbininkai yra terorizuojami 
visokiais būdais. Neduoda už
tektinai trokų nuvažiuoti į 
darbą, į trokus sukemša dar
bininkus vienas ant 
katras darbininkas 
keliomis minutėmis
paskirtą trokui vietą, tai tre
kas nuvažiuoja ir palieka dar
bininkus važiuoti busu, turi

kito. Jei 
pribūna 
vėliau į

kelionės lėšas užsimokėti iš 
savo kišeniaūs.
Neturi Užtektinai Apsirengi

mų, Kad Apsaugojus 
Sveikatą

žiemos metu oras gana šal
tas, WPA darbininkai neturi 
pinigų nusipirkti šiltas drapa
nas ir apautuvus. Su dide
lėmis familijomls tiktai tegali 
atsiginti nuo bado iš mažų al
gų. Kuomet darbininkai dar
be susikuria ugnį, kad apsi- 
šildžius kojas, tai bosai, v sė
dėdami šiltuose ofisuose ir pa
matę darbininkus besišildan
čius, ateina ir išspardo ugnį 
ir liepia užmesti sniegais.

Čia WPA darbininkai tu
rėtų gerai susiorganizuoti ir 
pareikalauti žmoniškesnės al
gos, kad būtų galima nusi
pirkti šiltas drapanas ir ap
autuvus, kad nepagavus ligos.

Čia randasi Workers Alli
ance organizacija, kur yra 
gera proga susirinkti ir apdis-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-ino pusi.)

Vargas ir skurdas išvys
tė saužydystę. Pereitais me
tais Japonijoj nusižudė virš 
30,000 žmonių pagal val
džios atskaitas, o jos neper
dėtos. Apie 50 mylių nuo 
Tokio yra Ošima sala, kur 
randasi Michara ugniakal- 
nis. To ugniakalnio gerklė 
virto masinių saužudysčių 
vieta. Kasmet ten tūkstan
čiai nusižudė. Aplinkui išsi- 
budavojo viešbučiai, kurių 
savininkai kviečia saužu-

džius pirm mirties užeiti. • 
Žudosi daugiausiai jauni
mas tarpe 20 ir 22 metų. 
Tokis likimas Japonijos 
jaunimo. * * *

kusuoti WPA darbininkų pa
dėtį. Iš mūsų lietuvių dirba 
geras skaitlius. Lietuviai taip
gi turėtų organizuotis, bet ne
lenkti žemyn galvas bosams.

WPA Koresp.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

Japonijai karas Chinijoj 
jau atsiėjo apie 700,000 ka
reivių užmuštais ir m i ru
piais ir daug ginklų. Jis 
kainavo baisiai daug. Japo
nija manė karą greitai bai
gti, bet jis virto į ilgą, ku
ris labai pavojingas. Karei
vių ūpas nupuolė. Daugelis 
iš jų sako: “Pamatys mus 
tėvai pelenų dėžutėj.” Mat, 
užmuštus sudegina ir pele
nus siunčia tėvams. Prasi
dėjo kareivių sukilimai. 
Osakoj sukilo 7,000 karei
vių ir atsisakė važiuot į 
Chiniją. Pas juos rado ko
munistų lapelius. Buvo išti
si pulkai sukilę ir Chinijoj. 
Vienas pulkas iš kanuolių 
apšaudė japonų karo laivą.

LAISVES BAZAR AS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

$5000 rert!f *?aipr*s- $5000 Išparduota Pusdykiai

Bazaras Bus Ištisas Keturias Dienas

♦Jo——

Į
į Kiekvieną dieną bus svečių iš kitų miestų. Kiek- i
1 vieną dieną bus skirtinga programa. Kiekvieną
i dieną bus specialūs išpardavimai visokių daiktų.

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (Vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.
Važiuojant Jamaica “L” reikia išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš New 
Jersey, 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 muzikale programa, dainuos Sietyno 
Choras iš Newark© ir A. Velička su P. Grabausku duos duetų, šokiai prasi
dės 7 valandą vakaro. Gros Mikalausko penkių kavalkų orkestrą.

Šeštadienį, Vasario-February 11. Įžanga 20 centų
Programoje dalyvauja Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovybėj Aldonos 
Klimaitės, ir Brooklyn© mišrus oktetas “Ensemble,” vadovybėje B. šalinaites. 
Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam išbandyti savo laimę, šokiai 
prasidės 6 vai. vakaro. Johnny Nevin’s 5 kavalkų Naktinių Peledų 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. dienų, šokiai nuo 6-tos vai. vakare. 
Visuotinas išpardavimas daiktų. Gros V. Retikevičiaus 5-kių kavalkų orkestrą.

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

gerų daiktų; proga gauti dovanų; proga išgirsti gerą programą, pasišokti, pasimatyti su daug 
žmonių ir pasivaišinti gerais valgiais ir gėrimais.
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Minersville, Pa.
Sausio 24 dieną įvyko pra

kalbos, surengtos 9-to apskri
čio ALDLD d. Vytautui Za- 
blackui, veteranui Ispanijos 
civilio karo prieš pasiutusį fa
šizmą, ką tik grįžusiam iš ka
ro fronto.

Drg. V. Zablackas dar jau
nas žmogus, kurį mes skai
tom prie jaunuolių. Bet jis 
atliko tokį didelį uždavinį 
darbininkų klasės, kad aš ne
perdedant jį pavadinsiu Vy
tautu Didžiuoju, nes jis to už
sipelno nuo susipratusių dar
bininkų.

Jis savo kalboj parodė, kad 
jis yra užsigrūdinęs, kaip kie
čiausias plienas atsidavimu 
tarnaut darbininkų klasė rei
kalams. Jis nesiguodžia vi
somis sunkenybėmis, kokias 
reikėjo panešti karo fronte 
per pusantrų metų, statant 
savo gyvastį į pavojų. Bet 
didžiuojasi tuo, kad gavo 
daug pamokų iš Ispanijos 
liaudiečių solidarumo; kaip 
vieningai laikosi visos parti
jos ir unijos iki paskutiniam 
lašui kraujo ginti savo teises. 
Koki yra draugiški Ispanijos 
žmonės! Tokio draugiškumo 
reikia ir mums amerikiečiams 
darbininkams, jeigu nenorime, 
kad čia įsigalėtų fašizmas. 
Turim palikti nuošaliai visus 
skirtingus įsitikinimus, o ben
drai kovoti tik prieš fašizmą. 
Baisiuosius karus ir kruvinąjį 
fašizmą gali prašalinti tik 
darbininkų visų organizuotas 
išstojimas.

Apibudinęs visas baisenybes 
Ispanijos liaudies dabartinės 
padėties, kreipėsi į jaunuo
lius, kad jie organizuotus visi 
tvirčiau, nes tik organizuoti 
jaunuoliai gali šalį apsaugoti 
nuo to pavojaus. Jeigu mes 
būsim taip susnudę, nesiorga- 
nizuosim, fašizmas greitai įsi
galės ir šioj šalyj, nes visos 
juodosios spėkos sparčiai > or
ganizuojasi. Jeigu jaunuoliai 
neklausys savo tėvų susipra
tusių pamokinimų, juos pats 
gyvenimas prives prie tų pa
mokų, bet jau bus pervėlu. O 
nusenę darbininkai negali vie
ni apginti nuo to baisaus pa
vojaus fašizmo, be išstojimo 
organizuotai jaunuolių!

Kalba buvo svarbi; daug 
ko galėjo pasimokinti darbi
ninkai. Bet gaila ir gėda 
minersvilliečiam, kad tokias 
svarbias prakalbas neganėti
nai įvertina ir nesusirenka 
skaitlingai. Su senesniais dar 
šiaip-taip, dar pažangiųjų su
sirenka, kaip vyrų, taip ir mo
terų, bet su jaunuoliais tai 
bloga! Jų labai mažai mato
si ten, kur jiems būtinai rei
kėtų būti. Taip išrodytų, 
kad jie viskuom patenkinti,

pertekliuje gyvena. Bet kada 
išgirsti kalbantis juos, jie guo
džiasi, nepasitenkinę dabarti
nio gyvenimo aplinkybėmis. 
Bet nesvarsto, kas turi page
rint. Tik laukia diena už die
nos ateinant gerų laikų, o ta 
lūkestis kasdien blogėja. Ot 
šičia ir buvo vieta jaunuoliams 
skaitlingai susirinkti, kur jų 
draugas jaunuolis aiškino tą 
problemą ir jaunuoliams su
prantamoj kalboj, jeigu jų 
būtų, skaitlingai susirinkę.

Pertraukoj kalbos pirminin
kas d. V. čiudinis pakvietė 2 
drauges, O. Shemberienę ir 
jaunuolę Al. Pečiulytę, pereit 
per publiką aukų parinkti pa
dengimui lėšų kalbėtojo; o li
kusieji skiriami sugrįžusiems 
veteranams, kurie sužeisti ir 
randasi ligoninėse. Aukų su
dėjo geros valios žmonės $11.- 
34. Dėl neskaitlingos publi
kos, labai gerai.

Aukavusių vardai: po $1: 
G. Kupčinsk, V. Čiudinis, S. 
Pečiulis, K. Kupčinskienė, O. 
Mercaitienė; po 50c: J. Ra
manauskas, V. Ramanauskas, 
M. žioba, K. Arminas, J. Vi
nickas, A. Arbašiauskienė, M. 
Shemberienė; po 25c: Saka
lauskas, F. Zavestanavičienė, 
O. Senkienė, P. Auštrevičius, 
J. Papečkis, J. Barkauskas, J. 
Paul, V. Šmulkštys. Smulkių 
aukų sudėta 84c. Varde 9-to 
Apskričio LLD komiteto ta
riu nuoširdžiai ačiū visiems 
aukavusiems. Aukas priėmė 
komitetas ir perduos į paskir
tą vietą.

J. Ramanauskas.

Hudson, Mass
Vakarienė ir Šokiai

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 66 kuopa rengia va
karienę ir šokius vasario 4 d., 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj. Pradžia 7 :30 vai. vak.

Kviečiami visi skaitlingiau
siai atsilankyti. Tai bus vie
nas iš smarkiausių parengimų. 
Kadangi šis bus metinis ba
lius, tai visi nariai ir narės 
dalyvaukite. Taipgi ateidami 
atsiveskite savo draugus. Grieš 
populiariška orkestrą lietuviš
kus ir angliškus šokius. Seni 
ir jauni būsite patenkinti. 
Įžanga 50c, šokiams 25c.

Komitetas.

prašome Worcesterio ir apylinkės 
kolonijų jnįeko nerengti toj dienoj, 
bet dalyvauti vakarienėje. Ypatin
gai kviečiame sekančias kolonijas: 
Hudson, Gardner, Fitchburg ir So. 
Barrie. Turėsime skanių valgių ir 
įvairių gėrimų. — Kom. (26-27)

me vietinius ir apylinkės lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti, nepraleiskite 
progos ir skaitlingai atsilankykite į 
šias prelekcijas! Įžanga veltui.

(26-28)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Baltimore, Md.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 25 kp. ir šiemet rengs 
“Laisvės” naudai pikniką ge
gužės 28 d. Piknikas bus gra
žiam Liberty Parke, ant East
on ir Moffet Avenues. Tai toj 
pačioj vietoj, kur pernai buvo. 
r - Pikniko rengimo komisija 
laikė susirinkimą sausio 22 
d. Nutarta pradėt darbą ne
atidėliojant. Darbais pasida
lino sekamai: Pirmininkas J. 
Stanys, spaudos ir susirašinėji
mų sekretoriai J. Jesaitis in P. 
Paserskis, užrašų sekr. O. Ku- 
čiauskaitė.

Nutarta kreiptis į vietos ir 
apylinkės organizacijas, drau
gijas ir kliubus, kad’gegužės 
28 d. nieko savo nerengtų, o 
dalyvautų mūsų rengiamam 
piknike.

Tikimės, kad šį pranešimą 
patėmysite “Laisvėje” ir išpil- 
dysite mūsų kvietimą, už ką 
būsime labai dėkingi.

Komisija.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Minint Lietuvos Nepriklausomybes 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

KAINA TIK 5 CENTAI

Knygelė pilna 
kas kovojo ir 

ir

istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 
Lietuvos žmonių laisvę.

Kiekvienam 
me

masiniam mitinge,, kiekvienam parengl- 
turi būti platinama ši brošiūra.

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

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

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks vasario 3 d., pas 
drg. O. Mikalajūnienę, 47 
Pradžia 7 vai. vak. Visos 
lyvaukite. — A. M.

I-Iazel St. 
narės da- 
(26-27)

CLEVELAND, OHIO
Koncertas, prakalbos ir šokiai.
Rengia Liet. Komunistų Kuopa. 

Įvyks sekmadienį, vasario 5 d., Liet. 
Draugijų Svet., 6835 Superior Avė. 
Durys atdaros 4:30 vai., pradžia 5:30 
vai. vak. Įžanga išanksto 30c, prie 
durų 35c. Šokiams 25c. Dalyvaus d. 
A. Bimba, vienas iš “Laisves” re
daktorių, iš Brooklyno. Taipgi turė
sime gražią muzikališką programą: 
dainuos Lyros Choras, Rusų Darb. 
Choras, klasiškos šokikės ir kiti dai
lės mėgėjai. Gera orkestrą šokiams. 
Bus gėrimų ir valgių. (26-28)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 3 d., 7:30 v. v. 
3014 Yemans. Visi nariai malonėkite 
būt laiku, nes yra daug svarbių rei- 

(26-27)

S. H. Hartford, Conn.—Lai
kraščiui reikalinga, kad iš 
vietų būtų rašomos žinios bei. mUI, 

korespondencijos, kuriose at- įkalų aptarti, A. V.
spindėtų darbininkų buitis. 
Jūsų rašinėlis nėra korespon
dencija, o bendro turinio agi
tacinis straipsnelis. Bet, kaip 
straipsnelis, jis yra silpnokas, 
mažai turintis aktualės vertės. 
Prašytume draugo rašyt trum
pas žinutes iš aktualaus dar
bininkų gyvenimo.

D. J. Pittsburgh, Pa. — Jū
sų prisiųstų “Įspūdžių reporta
žu” nepasinaudosim. Supranta
me, kad Jūsų raštely sakoma 
gryna tiesa, kiek 
“tautos vadus.”
Amerikos lietuvių progresyvei 
visuomenei jau senai yra žino
ma. Ačiū už rašinėjimą.

liečia tuos 
Bet ta tiesa

Lawrence, Mass
Kur Būsite Vasario 5 Dieną?

Vasario 5 d., L. U. Svetai
nėj ruošiama draugiška pra
moga. Ją ruošia “Laisvės” 
skaitytojai ir ALDLD. 37 kuo
pos nariai. Tai bus 1:30 po 
pietų. Kuopos nariai, “Lais
vės” skaitytojai ir simpatikai 
prašomi atsilankyti ir kartu 
visi skaniai papietaut, pasikal
bėti ir pasilinksminti. Valgius 
gamina mūsų geriausios gas- 
padinės.

keturių
Suva-

Haver-

Tą pačią dieną bus 
miestų suvažiavimas. 
10—Korespondencija 
žiuos Nashua, Lowell,
hill ir Lawrence’o delegatai. 
Suvažiavimas prasidės 10 vai. 
ryto. Būkite laiku, nes daly
kus turėsime apsvarstyti į ke
lias valandas, o nuo 1-mos po 
pietų turėsime bendrus pietus 
ir pasilinksminimą. Konferen
cijos tikslas—tinkamai prisi
ruošti prie bendro “Laisvės” 
naudai parengimo, kuris įvyks 
kovo 4 d., 1939 m., Lawrence, 
Mass. Ant tos dienos smarkiai 
rengiasi pildymui programos 
Bostono aktoriai.

S. Penkauskas.

Binghamton, N. Y
Sausio 27 dieną, apie penk

tą valandą ryto, ‘penkius Bing- 
hamtono jaunuolius ištiko di
delė nelaimė. Važiuojant na
mo iš svečių, tik vieną mylią 
nuo Nicholson, Pa., susimušė 
jų automobilis su sunkvežimiu 
(troku). Vieną užmušė vie
toj, kitus sunkiai sužeidė. Už
muštas yra II. DeBough; su
žeisti II. Simmons, J. Batche
lor ir Petras Plučas (lietuvis). 
Kitų vardų dar nesužinojau. 
Visi jauni vyrai.
Binghamtono Koresp. F. Zr.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 7 Apskr. tarimas, kad 
Worcesteris su savo apylinke su
rengtų vakarienę “Laisves” naudai. 
Tai draugai, vakarienė įvyks 16 d. 
balandžio, Olympia Park, 4 vai. po 
pietų ir trauksis iki vėlumos. Todėl

MINERSVILLE, PA.
Dr. J. J. Kaškiaučiaus prakalbos 

įvyks sekmadienį, vasario 5 d., 2 v. 
po pietų, Citizens Club Hali, 3rd ir 
South Sts. Temoje: “Jūsų sveikata 
moderninės medicinos šviesoje.” Vi
si lietuviai esate užkviečiami skait
lingai susirinkti, pasiklausyti šių 
taip svarbių prakalbų. Įžanga vel
tui. 26-28) (

ROCHESTER, N. Y.
Draugiška vakarienė “Laisvės 

“Vilnies” skaitytojų įvyks penkta
dienio vakare, vasario 3 d. Gedemi- 
no Svet., 6 vai. vakaro. Nustatytos 
įžangos nebus. Kviečiame visus skai
tytojus Ir jų šeimas.—Komisija.

(26-27)

ir

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia paskaitas apie 

sveikatą. Prelegentu bus Dr. Jonas 
Repšys iš Cambridge, Mass. Dr.< 
Repšys yra gerai žinomas gydyto
jas Cambridge’iuje 
skaitų skaitytojas, 
lietuvis ir lietuvė 
proga išgirsti Dr. Repšio paskaitą, 
pasakykite ir savo draugams. Įvyks 
vasario 5 d., 2:30 vai. po pietų, Lie
tuvių Svet., 29 Endicott St. Nesivė- 
luokite atsilankyti. — Koresp. 
(26-28)

ir populiarus pa- 
Todčl, kiekvienas 
turėtų naudotis

WILKES-BARRE, PA.
Liet. Progresyvis Kliubas ruošia 

iliustruotas prelckcijas sveikatos 
klausimu. Įvyks vasario 5 d., 7 vai. 
vak. Kliubo Svet., 325 E. Market 
St. Prelckcijas duos vietiniai ir apy
linkės gabiausi lietuviai-profesiona- 
lai. Dr. A. Valybus, Dr. C. Retke- 
vičius ir Adv. V. Valinčius. Šaukia-

PHILADELPHIA, PA.
< Svarbus Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 5 d. kovo, 
Liaudies Name įvyks visuotinas dar
bininkiškų organizacijų susirinkimas 
2:30 vai. po pietų, 735 Fairmount 
Ave. Šiame susirinkime bus greitai 
atlikti organizaciniai reikalai, o po 
susirinkimo įvyks svarbios diskusi
jos, į kurias yra kviečiama ir pa
šalinė publika. — V. K. Valdyba.

(26-28)

KAS TURITE VEIKALĄ 
“PATAMSIO GALYBĖ”?

Ar nesiranda pas ką veikalas Tol
stojaus “Patamsio Galybė”? Bukite 
toki geri, prisiųskite kuo greičiausiai 
Lietuvių Liaudies Teatrui, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. (26-27) 
—--------------------------------------------------- 1

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore i-6111

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.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA 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. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

aVaVaV.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooldyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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.

W WWWWtfWtftl U* MM MM Iftl W U* irti WM W wwto'MiAr

Telefonas: Humboldt 2-7964 ,

DR. J. J. KAŠKI AUGIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

Be Įstojimo Mokesties
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

ŽINOKITE—
Kad į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimą, priimami nariai 
nuo 2 iki 60 metų amžiaus;

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

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

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

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

GALITE GAUTI
APDRAUDOS PAŠALPOS

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

$1000.00 į savaitę

Galima apsidrausti ant 20 me
tų endowment arba ant viso 
amžiaus. Išbuvus nariu 3 metus 
ar daugiau, galima gauti pinigų 
at mokėjimą.

LDS nariai veltui gauna laik
raštį “Tiesą.”

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

Vaikus i Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

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

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

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

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

Tel. Stagg 2-2173 •{steigta 1892

: ROBERT LIPTON •
• v. . •

• Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •
S 701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN •

• Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$1.50
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $Į .5O
Kryžiukai ir laketal su lenciūgiukals nuo

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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TARP LIETUVIU
Sausio 28-tą teko užeit Pil. 

Kliuban. Randu būrius iškil
mingai pasipuošusio jaunimo 
ir daug pažįstamų kriaučių ir 
kitų lietuvių, gal per 200 pub
likos. Pasirodė, tas šaunus po- 
kilis, tai Bronės Kraujalytės 
su Vincu Kazlausku vestuvės. 
Jaunieji Kazlauskai apsigyve
no Williamsburge. Laimingos 
kloties jauniems kaimynams.

Am. Liet. Muz. Men. D-ja 
suruošė antrą muzikos-dainų 
vakarą, sausio 27-tą, SLA sa-

Draugijos pirmininku dabar 
išrinktas Kazys R. Iloffmanas 
vieton pasitraukusio F. Stan
kūno.

* * *
Buvusieji ligoniai pradėjo 

pakilt. A. Balčiūnas jau su
grįžęs savo pareigosna. Taipgi 
grįžę darban laisviečiai P. Pa
kalniškis ir W. Kubilius; taip
gi Anna Vaznytė, LDS Cent
ro raštinės darbininkė.

Deja, iš mano pirmiau 
nėtų ligonių ne visi buvo 
nodai laimingi. Čion jau
šiau, kad dėl buvusios užtri- 
nos ant kojos sunkiai serga 
Kazys Kulbokas. Vėliau dėl 
tos priežasties jis neteko kai
rės kojos, ji nupjauta virš ke
lio pereitą penktadienį. Linkiu 
ištvermės skaudžios nelaimės 
ištiktam sugrįžti į sveikatą.

ž. R.

mi- 
vie- 
ra-

Streikuoja Paukščių 
Pardavėjai

kaip 
gyvų

> Jau trečia savaitė, 
streikuoja pardavėjai 
paukščių : vištų, žąsų, ančių ir 
kitokių. Pikietas eina sekrnih- 
gai. New Yorke užėjus strei
kui, newyorkiečiai, 
šventei “pečenkos,’!
vo į Brooklyną nusipirkti 
telę, o dabar, Brooklyne 
ėjus tokiam pat streikui, 
laukia bosų susitarimo su
unija. • Kaimietis.

norėdami 
važinėda- 

viš- 
už- 
visi 

CIO

Mrs. B. Zehnstechner prara
do “džiurimano” vietą už pavė
lavimą 20 minučių. Ji turėjusi 
naują tarnaitę ir kitų šeimyniš
kų bėdų.

Komunistai Šaukia 
Gelbėt Ispaniją

Viso miesto komunistų susi
rinkimuose, specialiai sušauk
tuose pirmadienio vakarą, nu
tarta visas pajėgas mest dar
ban už greitą pagelhą Ispani
jai.

Komunistai atsišaukia į vi
sus demokratijos draugus 
šiandien, vasario 1-mą, išeiti 
į masinę demonstraciją prie 
Italijos konsulato, 5th Avenue 
ir 50th St., New Yorke. Pra- 

’ si d ės 5 vai. po piet, tuojau po 
darbo. Rengia šiaurių Am. 
Komitetas Gelb. Ispanijos De
mokratijos.

Dalyvaukite 
ma. Lai mūsų 
prie nuėmimo
lojalistų Ispanijos.

visi, kam gali- 
balsas prisidės 
embargo nuo

įdomi Prelekciją Apie Sveikatą; Visi 
Išgirskite! Įvyks Ryt Vakare

Įvyks Ryt Vakare

Sekantį ketvirtadienį, 
vasario, “Laisvės” salėj 
įdomi prelekciją sveikatos 
klausitmi.

2 d. 
bus

Dr. Paulionis aiškins ir pa
veikslus rodys apie difteriją ir 
kitas ligas.

Šią prelekciją ruošia 
pirma kuopa, ir kviečia 
lankyti visus, kas tik

LDS 
atsi- 
nori

Drg. Bali Kilas iš Ispanijos 
Sveikina Brooklyniečius;

Antradienio rytą 
jos gavome sekamą 
nuo brooklyniečio 
lio Bali Kilas, rašyta d. Bim
bai :

BAZARO ŽINIOS

iš Ispani- 
atvirutę 
j aunu o-

“Sveikinu jus ir visus broo
klyniečius su šventėmis. Tam 
jau vėloka, 29-ta gruodžio; 
bet mes tik dabar turėjom 
progos apie tai prisiminti. Lai
škų nuo jūs ar keno kito ne
gavau jau bus, turbūt, apie, 
virš metai. Mes xčia pergyve- 
nom gana, didžiuma vaikinų 
daug kovojo Levante fronte. 
Mes laukiame grąžinimo na
mo. Tikimės čia dar prabūt 
apie mėnesį ir gal sugrįšime 
namo vasario ar kovo mėn.

Bali Kilas.”

Vernon Moon, miesto inži
nierius, pasitraukė iš tos vie
tos po 36 metų tarnybos mies
tui.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

gauti daugiau žinių apie svei
katą.

Visi kuopos nariai patys at
silankykite ir paraginkite savo 
pažįstamus, draugus ir kaimy
nus ateiti ir išgirsti svarbią 
Dr. Paulionio prelekciją.

Kuopos nariai raginami at
eiti į susirinkimą anksčiau, kad 
būtų galima susirinkimą anks
čiau užbaigti. Tuojau po susi
rinkimo bus prelekciją.

LDS 1 Kuopos Narys.

Daniel Black, 22 m., 31-57 
35th St., Astoria, mirtinai ap
degė gulėdamas ant sofos, ku
rią padegė jo paties cigaretas, 
jam užsnudus.

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

N.
1

Dr. A. Petriką Buvo Ten, 
Kur Sudegino 3 Jau

nus Nusikaltėlius

krimi- 
Kaip 

tarpu, 
krimi-

spaudos 
dažnai

dalyvauti ir 
traukiamas,

su jūsų ko- 
Petrika sakė, 

matant, 
Tik

Pereitą ketvirtadienį, kaip 
žinia, Sing Sing kalėjime bu
vo nužudyti trys jauni 
nalistai iš New Yorko. 
visuomet, taip ir šiuo 
žudant elektros kėdėj 
nalistus, leidžiama 
korespondentams ir
šiaip sau stebėtojams matyti, 
kaip viskas atliekama.

Šiuo atveju dr. A. Petriką 
gavo progos ten 
jis, žingeidumo 
nuvyko.

Pasikalbėjime 
respondentu, dr.
kad scena nejauki, 
kaip žmogus eina mirti, 
vienas iš einančių mirt, airiu- 
kas, kalbėjo ir jo kalba buvo 
labai neaiški. Jis. netiesiogi
niai kaltino gubernatorių, kam 
šis nedovanojo jam gyvybės, 
panašiai, kaip jis padarė

Draugo Kilo laiškas paro
do, kaip karo laike negalima 
daryti išvadas dėl negavimo 
laiško, ši jo atvirutė keliavo | dviem kitiem nusmerktiesiem 
virš mėnesį. Jis ^pats, rašo, —’x ~~ a—”1— 

negavo laiško virš metus. Gi 
d. Bimba, susirūpinęs jo liki
mu, rašė pakartotinai. Taip 
pat rašė jo motinai ir kai ku
rie draugai.

Pasimatysim Šeštadienį

Draugas Kilas sugrįžta šį 
šeštadienį, vasario 4-tą, laivu 
Harding. Viso sugrįžta 92 ve
teranai. Jų vardai bus pa
skelbta sekamose laidose.

mirti nusižengėliam. Airiukas 
sakė, jog, girdi, jei jis būtų 
buvęs žydų tautybės, tai jam 
gal ir nereikėtų mirti. Aišku, 
tai netiesa, kadangi nužudy
tųjų tarpe buvo 
tautybės, vienas 
n as italų.

Greta daktaro
nas stebėtojas apalpo, nega
lėdamas išgyventi to susijau
dinimo, kuris jame pasireiškė 
matant žūstančius jaunus 
žmones. Koresp.

vienas žydų 
airiu ir vie-

sėdėjęs vie-

Lincolno Brigados Draugai 
atsišaukia į visus Brigados 
draugus skubios pagelbos. 
Draugų iždas išsisėmęs. Jie te- 
begelbsti 1,200 pirmiau su
grįžusių sergančių veteranų. 
Dabar grįžtantieji, didžiuma, 
taipgi sunkiai sužeisti. Jei ne
gaus greitos pagelbos, yra 
pavojaus, kad sugrįžusius ne
turės iš ko aprūpint butais, 
maistu, drabužiais ir pinigais 
kelionei į namus.

Prižiūrėkite. Kur Jūsų 
Vaikai Žaidžia

Protestavo Prieš 
Siaurinima WPA

M. Šapalienė, Lilijos Ka
valiauskaitės teta, iš Tacoma, 
Wash., “Laisvės” bazarui at
siuntė rankų darbo užtiesalą 
komodei.

J. Grubis, brooklynietis, pini
gais $1; W. Stupur — 50c.

M. Ražanskienė, Hillside, 
J., atsiuntė 6 žiurstus ir 
bliuzę.

Kaip matome, didžiajame 
“Laisvės” bazare bus randa
ma kas geriausio ir gražiausio 
iš visos Amerikos, net nuo 
Pacifiko Vandenyno. Daugelis 
tas dovanas rengė, gamino per 
ištisus mėnesius. Kiti, negalė
dami pateikti rankų darbo ga
minių, apdovanoja bazarą 
šiaip daiktais ir pinigais, už 
kuriuos bazaro komisija parū
pins stokuojančių praktiškų 
daiktų, kad kiekvienas atėjęs 
galėtų ką nors įsigyti sulyfe rei
kalo ir ištekliąus.

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)

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.

B. K

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. I., N. Y.

Šį ketvirtadienį, vasario (Februa
ry) 2, 8 vai. vakaro, Zablackų kam
bariuose, įvyks LDS 
rinkimas. Visi LDS 
kviečiami dalyvauti 
Sckr.

14 kuopos susi-
14 kp. nariai 
susirinkime. —

(26-27)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket

virtadienį, vasario 2 d., “Laisves” 
Svet., 419 Lorimer St. Pradžia 7:30 
v. v. Prašome visų narių dalyvauti, 
nes Dr. Paulionis duos prelekciją 
,apie sveikatą. Taipgi nariai, kurie 
dar neužsimokėję už 1938 m. prašo
me tai padaryti. Bandykite atsivesti 
ir naujų narių įrašyti į kuopą. — 
C. Reinis, Prot. Sekr. (26-27)

33-čias "O

Metinis Balius
♦ •

Rengia

DR. MARTIN LUTHER
DRAUGYSTE

šeštadienį
Vasario 4 February

Grand Paradise Svetainėj 
318 Grand St., kamp. Haveineyer 

Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 7:30 V. V.

Muzika Geo. Kazakevičiaus
Įžanga:

Perkant bilietą išanksto 25c; 
prie durų 80c.

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

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbinio 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS •
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Kliubiečiu Atydai'
Penktadienį, vasario 3-čią, 

1939 m., įvyks Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo mėnesinis susi
rinkimas. Pradžia 7:30 vaka-

pa-

va- 
yra 
įsi-

Kliubiečiai, visi dalyvaukite 
susirinkime, nes turėsime svar
bių reikalų aptarimui, žinote, 
kad artinasi Kliubo bazaras ir 
visų talka būtinai reikalinga, 
o talką galime sudaryti tik 
susirinkime.

J. Nalivaika.

Naujai iškritęs sniegas pa
didina važiuotės pavojus, dėl
to tėvai turi budėt, prižiūrėt 
ir perspėt vaikus, kad su ro
gutėmis važinėjimosi džiaugs
mu sykiu eina ir nelaimių 
vojus.

Ikalbėkit vaikams, kad 
žinėt rogutėmis gatvėse 
pavojinga, kadangi kartą
bėgusias rogutes vaikai nega
li sulaikyti ir bile kada jie ga
li atsimušti į automobilius, 
nežiūrint, kaip auto vairuoto
jai bus atsargūs. Ypač neiš
vengiama ten, kur rogutės lei
džiama nuo kalno per skers
gatvius.

x’arkuose ir žaislavietėse 
yra specialių vietų vaikams 
įjasivažinėt. Pasivažinėt rogu
tėmis yra sveika. Sužinokite 
jas ir ten siųskite vaikus, kur 
jie iki valiai prisivažinės bę 
pavojaus.

Trafiko Stotis “K.”

šeštadienį newyorkieciai 
įspūdingai parodė savo nusi
statymą prieš WPA darbų 
mažinimą — 25,000 maršavo 
protesto parade, kuris baigta 
masiniu mitingu prie City 
Hali. Demonstracija priėmė 
rezoliuciją, raginančią prezi
dentą reikalaut įstatymdavys- 
tės paskirt nedatekliui pa- 
dengt reikiamą sumą bėgiu 30 
dienų.

Demonstracijoj kalbėjo New 
Yorko prezidentas Isaacs, 
sveikindamas demonstrantus 
ir pareikšdamas, kad jis sy
kiu su jais protestuoja prieš 
kapojimą WPA. Jis skaitė 
laišką nuo Miesto Tarybos 
prezidento Morris, kuris ne
galėjo pats dalyvaut dėl ne
sveikatos. Taipgi kalbėjo 
Rockwell Kent, žymus artis
tas; William Pickens, Henry 
Lourie, kun. William Spofford, 
Willis Morgan, Workers Alli
ance vadas, ir Fred Taylor.

Parade nešta 40 per 60 pė
dų dydžio prezidento Roose- 
velto paveikslas, 
džiulės iškabos 
reakcionieriams: 
minsime 1940
“Hooverio Republikonai - Gar- 
nerio Demokratai, 1940 Ran
dasi Jau Tik už Kampo!” 
Nešta šimtai kitų, iškabų su 
atatinkamais paradui obal- 
siais.

taipgi di- 
su įspėjimu

“Mes atsi- 
metais, ” ir

|| Į F=5[0l/OI/ MAN taip! PAKENTĖK TRUPUTĮ IKI AŠ M
SKAUDA I vikriai ir pakankamai įstrik-■

• WH1 PEČIŲ I SIU SKAUDAMĄ VIETĄ
2\* MUSKULUS,! SU PAIN-EXPELLERIU l

kad NET I pamatysi, KAIP s '
■^M^^AIŠSITIESTI I ŪMAI SKAUSMAS

NEGAUUJ^ PALENGVĖS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

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»vi. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

'^.^^229 ED FO'RD^AMEr^h^ 
~ AMPĄSjHDRTH. 4 W -

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintum kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų 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 dešimtį lengvų išmokėjimų planą.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 7-8451




