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KRISLAI
20-ties Metų Jubilejus.
“Likviduoja

Komunizmą...” 
Kun. Kmitas.
Vilniečiai Gyvuoja.

Rašo R. Mizara.

r

“Laisvės” direktorių ta
ryba pereitą pirmadienį 
svarstė tai, kaip mes galime 
geriausiai paminėti mūsų 
dienraščio j ūbi lė jų. Kaip 
žinia, šiemet sukaks lygiai 
20 metų kai “Laisvė” eina 
dienraščiu.

Direktoriai nepadarė ga
lutinų planų to svarbaus 
įvykio atžymėjimui; jie 
svarstys tatai greitoj atei
ty.

Būtą labai gerai, jei mū
są bendradarbiai, valinin
kai ir visi skaitytojai pasa
kytų, savo nuomonę, kaip 
geriausiai galima paminėti 
žymiąją dienraščio sukaktį.

Prašome!* * *
Atsimenu tuos laikus, ka

da mes diskusavome klausi
mą, ar verta “Laisvę” pa
daryti dienraščiu.

Buvo pesimistų, kurie sa
kė, jog tai neįmanomas da
lykas. Bet jie buvo mažu
moj. Laimėjo tie, kurie sa
kė, jog “Laisvė” dienraščiu 
gyvuos ir gyvuos gražiai, 
kadangi ją rems plačiosios 
Amerikos lietuvių masės.

Na, ir jie neklydo!* * *
Kun. Kmitas “Darbinin

ke” rašo: “Vakarų Europa 
likviduoja komunizmą.” Jis 
tą posakį remia tuomi, kad 
Italijos fašistai užgrobė 
Barceloną.

Pirmas dalykas, kurį 
kun. Kmitas turėtų žinoti, 
tai tas: Ispanijoj komuniz
mo iki šiol dar nebuvo. Ten 
viešpatavo demokratija, ku
rią Mussolinis su Hitleriu 
pasirįžo sunaikinti.

Kmitas ir kompanija 
energiškiausiai rėmė ir te
beremia tuos budelius, ku
rie, naikindami demokrati
ją, sunaikino šimtus tūks
tančių nekaltų moterų ir 
vaikų, išniokiojo ištisus 
miestus. * * *

Bet tegu kun. Kmitas ne
džiūgauja perdaug: nors 
Barcelona pateko budeliams 
fašistams, Ispanijos respu
blika dar nesunaikinta!

Antra: kai fašizmas už
valdys Ispaniją, tai jis 
persekios ir tuos pačius ka
talikus, kaip Vokietijoj. 
Kur tuomet toki Kmitai pa
sislėps nuo savo pasekėjų 
keršto?! ♦ * *

Šiomis dienomis teko skai
tyti keletas Vilniaus lietu
vių rašytojų vienkartinių 
leidinių.

Pasirodo, kad mūsų bro
liai Vilniuje jau gerokai pa-| 
augę: turi gerų poetų, brai
žytojų, kritikų ir šiaip me
nininkų. Kitais žodžiais, 
Vilniaus dzūkai išsiauklėjo 
jaunų ir gabių intelektua
lų.

Gausi poetė Ona Miciūtė.
Kai vilniečiai lietuviai iš

sikovos sau daugiau laisvės, 
pamatysite, kiek jie litera
tūros ir bendrai meno šede
vrų sukurs!* * *

Pastaromis dienomis gri
pas buvo paguldęs iš “Lais
vės” pastogės keturis žmo
nes. Kiti šiaip sau sirguli- 
nėjo.

Dabar jau, atrodo, visi 
sveiki ir dirba. Argi tai ne 
smagu?

ORAS
Ketvirtadienį bus šilčiau 
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U.S.A. Fašistai Siūlo 
"Tyrinėtojui” 
Diesui $500,000

Pažangūs Kongresmanai Reikalauja Pasakyt Ty Pony Var
dus; 150 Advokaty Išstoja prieš Diesą, Nazių Patroną
Washington. — Atžaga

reivis kongresmanas Dies 
aiškino kongresiniam tai
syklių komitetui, kodėl ša
lies kongresas turėtų pa
skirt dar $100,000 tyrinėji
mams “prieš-amerikinių ju
dėjimų.” — Dies yra pirmi
ninkas komisijos neva “ty
rinėjančios” prieš-ameriki- 
nius judėjimus.

Tuo pačiu sykiu Dies 
pranešė kongresiniam tai
syklių komitetui, kad “šim
tas žmonių prižadėjo aukot 
po 5 tūkstančius dolerių 
kiekvienas” (tai pusė milio- 
no dolerių iš viso) Dieso 
komisijai—tęst jos veda
mus “tyrinėjimus” ir toliau.

Pažangūs kongresmanai, 
kaip kad K. Keller, Vito 
Marcantonio, J. Coffee ir 
kiti, tuojaus pareikalavo, 
kad Dies priduotų vardus 
tų, kurie siūlė po 5 tūks
tančius dolerių diesiškiem 
tyrinėjimam.

Žymėtina, kad ligšioli
niuose savo “tyrinėjimuo
se” Dieso komisija tik glos
tė ir baltino nazius iš vokie
čių Bundo ir kitus fašistus; 
užtat Dies krikštijo “komu
nistais” įvairius Roosevel-

Angly Studentės Apipy
lė Raudona Maliava 
Chamberlaino Slenkstį

London. — Dvi jaunos 
merginos, studentės išpylė 
puodą raudonos maliavos 
ant ministerio pirmininko 
Chamber laino slenksčio. 
Areštuotos, jodvi sakė: 
“M,es tuomi norėjome pri
mint, kas dedasi Ispanijoj.”

Policijos teismas paleido 
jas be bausmės, tik- liepė 
toliau ramiai užsilaikyt.

Londono Fašistai Išardė 
Ministerio Prakalbas

London. — Anglų fašistai 
sukėlė didžiausią ermyderį, 
kada masiniame susirinki
me sakė kalbą Anglijos or
ia i v y n o mini steris Sir 
Kingsley Wood. Jie • ypač 
plūdo Anglijos karo minis- 
terį L. Hore-Belishą kaipo 
“žydą.”

Kalbėtojas Wood pamatė, 
kad įšėlę fašistai gali su
kelt kruvinas riaušes; tai 
jis nustojo kalbėjęs ir už
dainavo “tautinį” Anglijos 
himną, “God Save the 
King.” Tada fašistai apri
mo, ir mitingas buvo užda
rytas.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Vasario (Feb.) 2, 1939

to valdžios rėmėjus ir šiaip 
demokratinius žmones ir 
skelbė karą prieš “raudonų
jų pavojų” Amerikai.

Dieso komisija pro pirš
tus pražiūrėjo net “sidabra- 
marškinių” fašistų grūmo
jimus nužudyt prezidentą 
Rooseveltą ir kitus fašistų 
sąmokslus.

Į savo liudininkus Dies 
šaukė prieš pažangius dar
bininkus tiesiog nazių šni
pus ir prieš-unijinius pro
vokatorius, skebų agentus, 
kaip kad E. F. Sullivaną ir 
kitus. Skebininką Sullivaną 
jis padarė net vyriausiu ty
ri neto jum diesiškos komisi
jos.

Washington.— 150 žymių 
advokatų išleido pareiški
mą prieš Diesą kaip nazių 
patroną ir pareikalavo, kad 
kongresas panaikintų Dieso 
“tyrinęjančiąją”. k o m isiją. 
Šie advokatai parodo, kad 
Dieso pamatinis veikimas 
iki šiol buvo tik purvint 
prez. Roosevelto valdžią ir 
visus pažangiuosius.

Bet taip purvinamiem 
Dies visai nedavė pasitei- 
sint savo “tyrinėtojų” ko
misijoj.

Fašistai Žada ‘ per 3 
Dienas” Persignimti

Per Kataloniją
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai visu įnirtimu bom
barduoja r e s p u b likiečius 
vokiškomis ir itališkomis 
kanuolėmis ir . orlaiviais 
ties Puente del Diablo, ties 
Vich ir ties Malgrat; ir 
kaip praneša generolo 
Franco štabas, tai jie “žy
giuoją pirmyn visu frontu” 
Katalonijoj.

Fašistai garsinasi, kad 
“per tris dienas” jie persi- 
grumsią per Kataloniją iki 
Francijos rubežiaus, ties 
Boug-Madame. (Jeigu taip 
jiem pavyktų, tai fašistai 
atkirstų vakarinį trečdalį 
Katalonijos ploto, dar tebe- 
valdomo respublikiečių.)

Alkanų Riaušės Barcelonoj
Barcelona, Ispanija.—Di

delės minioą alkanų žmonių 
čia sukėlė riaušes, reikalau
jant duonos; ir buvo pa
šaukta fašistų kariuomenė 
ir policija “tvarkai palaiky
ti.”

(Pirm užimdami Barcelo
ną, fašistai mėtė iš lėktuvų 
lapelius, šaukdami žmones 
pasiduot ir žadėdami jiem 
maisto “iki soties.”)

Drg. B. Ražanskas

Newarko Prakalbos 
Paminėt Ispanijoj 
Žuvusį B. Ražanską

Newark, N. J. — šian
dien, ketvirtadienį, vasario- 
February 2 d. vakare, įvyk
sta prakalbos paminėjimui 
ir pagerbimui didvyrio jau
nuolio drg. B. Ražansko, 
kuris padėjo savo galvą ka
re už Ispanijos žmonių lais
vę, kovoje prieš žmogžudiš
ką fašizmą.

P r a k a 1 b os bus švento 
Jurgio Draugystės Svetai
nėje, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Pradžia 8 v. 
vakare.

Kalbės sugrįžęs iš Ispani
jos kovotojas jaunuolis Vy
tautas Zablackas ir Lietu
vių Literatūros Draugijos 
centro sekretorius D. M. 
šolomskas. Dainuos Siety
no Choras.

N e w a r ko pažangiosios 
draugijos, rengiančios šias 
prakalbas, širdingai kvie
čia visus dalyvauk—Įžan
ga veltui.

išsiveržė 3 ugnia- 
KALNIAI CHILĖJE

Santiago, Chile. — Išsi
veržė trys vulkanai-ugnia- 
kalniai. Vienas jų, Antuco 
buvo “apmigęs” per pas
kutinius 200 metų. Kartoja
si žemės drebėjimai, nors 
jau ne tokie smarkūs.

Ispanijos Karo Laivai Ruo
šiasi Veikt prieš Franco

Gibraltar. — Ispanijos 
respublikos karo laivai nak
tį nežinia kur išplaukė iš 
savo Cartagenos prieplau- 
kos-stovyklos.

Kai kas spėja, kad jie bū
sią naudojami gabenimui 
kareivių iš Katalonijos, jei
gu respublikiečiai nepajėgs 
atsilaikyt Katalonijoj prieš 
fašistus.

Kiti sako, kad tie respub
likiečių karo ląivai galėsią 
pastot kelią fašistų kariuo
menės vežimui laivais iš 
Balearic salų į šiaur-rytinį 
Katalonijos kampą.

Shanghai. — Japonai su
ėmė Anglijos prekinį laivą 
“St. Vincent de Paul.”

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Prez. Rooseveltas Sako: Amerika
Turi Laikytis su Anglija ir 

Francija prieš Fašistus
Pabrėžia Pavojų iš Nazių, Japonijos ir Italijos Pusės;
“Amerikos Apsigynimo Siena Francijoj,” Sakė Roosevelt
Washington.— Preziden

tas Rooseveltas pasišaukė 
senato komisiją dėlei kari
nių reikalų į Baltąjį Rūmą 
ir aiškino jai, kad Jungti
nės Valstijos turi bendra
darbiaut su Anglija ir 
Francija, idant pastot kelią 
fašistinių užpuolikų frontui 
—Vokietijai, Italijai ir Ja
ponijai.

Daugiau kaip valandos 
pasikalbėjime, prez. Roose
veltas ragino senatorių ko
misiją neeikvot laiko menk
niekiams, bet kaip galint 
greičiau užgirt sumanymus, 
reikalingus šios šalies apsi
gynimui.

Ta komisija buvo pradė
jus teirautis, kaip prez. 
Rooseveltas p a s i t a r navo 
Francija i, leisdamas jai

Liaudiečiai ne Tiktai Gi
nasi, bet ir Puola Fa

šistus Katalonijoj
Perpignan, Franci j a. — 

Visame Katalonijos fronte 
Ispanijos liaudiečiai sutvar
kė savo apsigynimo linijas 
ir smarkiai priešinasi fa
šistams. Prie Solsona ir 
Granollers liaudiečiai net 
kontr-atakavo priešus.

New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews 
stebisi, kad liaudiečių ka
riuomenė galėjo taip gabiai 
persiorganizuot po Barcelo- 
nos netekimo.- Liaudiečiams 
kliudė ne tik šimtai Italijos 
ir nazių orlaivių, kurie ne- 
atlaidžiai bombardavo besi
traukiančius į kitas pozici
jas liaudiečius. Juos truk
dė ir šimtai tūkstančių pa
bėgėlių, kuriais užsikimšo 
keliai, reikalingi judėjimam 
liaudiečių kariuomenės.

Tas korespondentas įžiū
ri, kad fašistai dar bent 
per mėn. nepajėgsią užimti 
visos Katalonijos. O tatai 
duos daugiau laiko Ispani
jos respublikai geriau pri
sirengt Madrido gynimui, 
nes tuomi bus sulaikoma 
350,000 fašistų armija Ka
talonijoj.

Sušalo 53 Amerikoje
Chicago, Ill. — Per pas

kutinę šalčių bangą ir snie
gų audras žuvo 53 žmonės 
v i durvakarinėse valstijose 
ir Naujojoj Anglijoj.

Perpignan, Franci j a. — 
Vargingoje kelionėje mirė 
daug ispanų vaikų, bėgusių 
bei gabenamų iš Kataloni
jos į Franci ją.

pirkt 600 naujoviškų kari
nių lėktuvų iš Amerikos. 
Jis pasiaiškino, kad nė vie
name iš Franci j ai parduo
damų lėktuvų nėra išduo
dami naujausi kariniai Am
erikos išradimai - “sekre
tai.”

Prezidentas pabrėžė se
natoriams tikrą, o ne tik 
įsivaizduojamą pavojų Am
erikai iš fašistinių valsty
bių pusės.

Kai kurie senato komisi
jos nariai užklausė, ar jis 
sutiktų pardavinėt Ameri
kos lėktuvus Vokietijai ir 
Italijai. Rooseveltas atsakė, 
“tai klausimas.”

Prezidentas pareiškė, kad 
“Amerikos apsigynimo sie
na yra Francijoj.”

Audringa Anglų Demon
stracija už Ginklus Is

panijos Respublikai
London.— Daugelis tūks

tančių londoniečių demons
travo prieš seimo rūmus, 
šaukdami: “Praleist gink
lus Ispanijos respublikai!” 
Minia dainavo darbininkiš
kas kovos dainas, orkestras 
griežė revoliucines melodi
jas.

D e m o nstrantų priekyje 
atmaršavo 50 anglų kovo
tojų, sugrįžusių iš Ispanijos 
respublikos. “Togul čia išei
na ir pasirodo Chamberlai- 
nas” (ministeris pirminin
kas) !” šaukė minia.

Policija blaškė demons
trantus į pašalines gatves. 
Tad daugelis demonstrantų 
sugulė skersai gatvių ir su
stabdė automobilių judėji
mą. Policija areštavo kelis 
demonstrantus.

Roosevelt Liepia Pasitraukt 
Kreivam Teisėjui

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas įsakė iki 
vasario 7 d. pasitraukt iš 
vietos M. T. Mantonui, 
New Yorko federalio aps
kričio teisėjui. Tas teisėjas 
gavo $439,000 kyšių iš kom
panijų ir asmenų, kurių by
las jis sprendė.
« Tyrinėtojų užkluptas, tei
sėjas Manton jau pareiškė, 
kad jis pasitrauksiąs.

New York, vas. 1.—800 
eleveiterių - keltuvų darbi
ninkų ir šiaip didnamių 
aptarnautojų išėjo streikan 
prieš 300 tokių namų.

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

Premjeras Chamberlain At
virai Garbina Hitlerį

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain seime gyrė tą vietą 
Hitlerio kalbos, kur Hitleris 
išreiškė pageidavimą “pasi
tikėjimo ir bendradarbiavi
mo tarp Vokietijos ir An
glijos.” Tatai Chamberlai- 
nas vadino “atsišaukimu 
taikos.”

Bet Chamberlainas nepri
siminė, jog toj pat kalboj 
Hitleris prižadėjo remt Ita
liją bet kokiame kare. O 
Italijos fašistai paskutiniu 
laiku, kariškai grūmodami, 
reikalauja, kad Francija 
atiduotų tūlas savo koloni
jas ir žemes Italijai.

FRANCUOS SEIMAS 
SVEIKINA PREZ. ROO- 

SEVELTĄ

Paryžius. — Visas Fran
ci jos seimo atstovų rūmas 
šaukė: “Tegyvuoja Roose
veltas! Tegyvuoja Ameri
ka!” kada buvo pranešta, 
jog prez. Rooseveltas lais
vai leido Franci jai pirktis 
šimtus karo lėktuvų iš 
Jungtinių Valstijų.

ČECHOSLOVAKIJA PRI
PAŽINO GEN. FRANCO 

“VALDŽIĄ”

Praga. — čechoslovaki- 
jos vyriausybė pilnai pripa
žino generolo Franco “val
džią” Ispanijoj; ir Franco 
atstovai jau užėmė Ispani
jos atstovybės rūmą Pra- 
goj.

ŽINIŲ ŽINELES
Figueras, Ispanija, vas. 

1. — Čia susirinko į sesiją 
slaptoj patalpoj seimas Is
panijos respublikos.

Perpignan, Francija. — 
Pabėgėlius vyrus iš Ispani
jos, nesutinkančius grįžt 
atgal, francūzai varo į sun
kius darbus.

Figueras, Ispanija.— Re
spublikos valdžia, nepaten
kinta generolo J. Sarabijos 
komanda Katalonijoj, pas
kyrė jo vieton gen. Enrique 
Juradą.

ATITAISYMAS

Vakar vienoj “L.” žinu
tėj, per neapsižiūrėjimą, iš
spausdinta, kad per prez. 
Roosevelto gimtadienio po- 
kilius visoj šalyj surinkta 
$9,000,000 demokratų par
tijai. Turėjo būt — fondui 
kovos prieš kūdikių paraly
žių.
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Hitlerio Kalba
Kalbėdamas savo parinktam reich

stagui, Hitleris pripažino vieną įdomų 
dalyką: Vokietija tebesiranda dideliam 
ūkiškam krizy. Ir tai jis pareiškė po to 
didelio išsigyrimo, būk nazizmas Vokie
tiją pakėlęs, būk jis per pastaruosius še
šerius metus dalykus sutvarkęs!

Ką gi daugiau Hitleris pasakė? Virš 
dviejų valandų kalboj jis kartojo tuos 
dalykus, kuriuos pasaulis jau senai yra 
girdėjęs: bjauriojo demokratiją, žydus, 
komunizmą. Bjauriojo paskirus indivi
dualus. Neišliko neužpultas ir Amerikos 
vidaus reikalų ministeris p. Ickes.

Tolydžio jis išgyrė Chamberlainą, iš
gyrė Daladierą, Mussolini ir kitus, ku
rie jam padėjo sumėsinėti čechoslovaki- 
ja.

Hitleris griežtai pareiškė norįs atgau
ti kolonijas, kurias Vokietija turėjo 
prieš karą. Girdi, tuomet pasitaisysią 
krašte dalykai. Jis pakartojo savo nusi-r 
statymą už bendrą veiklą su Mussoliniu, 
pareikšdamas, kad jis rems Mussolinį, 
kai pastarasis pradės kovą prieš Fran- 
ciją.

Tai vykiausi dalykai, kuriais Hitleris 
maitino savo klausytojus. Tūli mano jo 
kalbą esant “vidujiniam sunaudojimui,” 
t. y., nuraminimui žmonių, jų. “tiešiji- 
mui.” \ • A, L.

Apie puolimą Sovietip^krainos Hitle
ris nieko nesakė. Jis puikiai žino, kad 
to padaryti negali, o jei bandytų—gautų 
smarkiai per nosį.

Klausyti Hitlerio kalbos, tiesiog, gėda. 
Ji neorganizuota; kalbėdamas rėkia, 
kaip pakvaišęs.

. Jei demokratiniai kraštai laikytųsi 
griežtai, tai toki idijotai neturėtų daug 
progos ne tik valdyti, bet ir šūkaloti. 
Deja, kadangi demokratiniai kraštai 
miega, tai toki, kaip Hitleris ir Musso- 
linis ne tik šūkaloja, kaip padūkęs, bet 
ir užgrobia kraštą po krašto.

uždraudimas gabenti ginklus Ispanijon 
reiškia neutralitetą. O ištikrųjų tai reiš
kia šališkumą. Tai aišku kiekvienam, ku
ris tik nori matyti. Karinę medžiagą ne
galima siųsti tiesiai Ispanijon, nes yra 
embargo. Bet Vokietija, Italija ir Por
tugalija gali pirktis ginklus ir siųsti juos 
Ispanijon... Toks embargo nėra joks 
neutralitetas. Tai šališkumas sukilėlių 
(frankistų) naudai’.”

Apie Franciją ir Angliją kun. Ciaroc
chi sako:

“Tos egoistiškos tautos (Francija ir 
Anglija) turėtų pagalvoti del patarlės, 
kuri sako, kad kas parduoda savo sąžinę 
tikslu išgelbėti savo kailį, tas lieka be 
sąžinės ir be kailio.”

Reikia pažymėti, kad lietuviški kuni
gai, kurie fašistą kunigą Coughliną į pa
danges kelia dėlto, kad jis yra anti-semi- 
tas ir anti-darbininkiškas, pralotą Cia- 
rocchį ignoruoja. Jis jiems nekošer, nes, 
mat, jis stoja už demokratiją.

Neatsirado iki šiol Amerikos lietu
viuos kuniguos nei vieno drąsesniojo, 
kuris pasmerktų savo vadus, remian
čius Ispanijos budelius fašistus. Mes jau
čiame, tiesa, kad šian ir ten yra ir lie
tuvių kunigų nepritariančių fašizmui. 
Bet jie nedrąsūs, tyli.

Ar ne laikas Amerikos lietuvių kata
likų visuomenei pradėti prieš reakcinin
kus savo tarpe griežtesnę kovą? Ar ne 
laikas pareikalauti, kad jie užgirių pra
lotą Ciarocchi, o ne Coughliną?

Dešinėje: automobilistų unijos naujasis preziden
tas R. J. Thomas; kairėje: pavarytas buvęs ptfez. 
Martin, trockistas ir unijos skaldytojas.

Kiek Sveri?

Kunigas ir Kunigas
“Vilnis” rašo:
“Paimsim du detroitiškiu kunigu— 

kunigą Coughlin, Hitlerio ir Mussolinio 
‘idėjų’ skelbėją, šlykštų anti-semitą, ak
lą naujosios dalybos priešą, mirtiną prie
šą Ispanijos respublikos.

“To kunigo vardą daug kas girdėjo. 
Progreso ir demokratijos draugai, visos 
šalies plote, gerai žino, kad tas vardas 
atstovauja jėzuitizmą, obskurantizmą ir 
fašizmą, vos-vos pridengtą fygos lapu.

“Bet Detroite yra kunigas, kunigas 
italas, kuris kaip ugnis nuo vandens ski
riasi nuo kun. Coughlino. Tai pralotas 
Giuseppe Ciarocchi.

“Pralotas Guiseppe Ciarocchi yra re
daktorium savaitinio itališko laikraščio, 
katalikiško laikraščio.

“Pastarame savo redaguojamo laik
raščio numery kun. Ciarocchi, visu šim
tu nuošimčių, stoja už Ispanijos lojalis- 
tus.

’ ’ “Štai ką jis rašo: ‘Visas pasaulis su 
nuostaba žiūri į didvyrišką Katalonijos 
respublikonų priešinimąsi. Jiems trūks
ta maisto, jiems trūksta ginklų ir amu
nicijos, kuomet anoji puse turi to visko 
perteklių—jai viską suteikia Italija, Vo
kietija ir Portugalija. O vis tik respub- 
likiečiai (loja lis ta i) nepasiduoda tam 
trilypiam fašizmui. Jie pasiryžę greičiau 
mirti, negu pasiduoti... Tai pavyzdis 
didvyriškumo, kurį istorija neužmirš!’

“Kun. Guiseppe Ciarocchi griežtai 
smerkia embargo, nukreiptą prieš Ispa
niją. Jis sako: ‘Amerikoj manoma, kad

Žinios Apie Apsiginklavimą
Vokietijos naziai skelbia, kad su pa

galba savo šnipų jie sužinojo apie So
vietų Sąjungos, Franci jos ir Anglijos 
apsiginklavimą. Pagal jų tas žinias, So
vietų Sąjunga turinti 9,000 karo lėktu
vų; gali pastatyti 11,000,000 žmonių ar
miją; turi 80,000 lengvų kulkasvaidžių; 
23,000 sunkių kulkasvaidžių; 6,000 tan
kų; 9,000 lengvų kanuolių; 1,600 sunkių 
kanuolių ir 2,000 mažų prieš tankus ka
nuolių. . V; . r.'
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Francija turinti 5,000 kar6'< “lėktuvų; 
gali pastatyti 4,500,000 vyrų armiją; tu
ri 16,000 lengvų kulkasvaidžių; 18,500 
sunkių kulkasvaidžių; 1,300 sunkių ka
nuolių; 1,650 lengvų kanuolių; 4,500 tan
kų ir 400 priešorlaivinių kanuolių.

Anglija galinti pastatyti 2,000,000 vy
rų armiją ir turi 6,000 karo lėktuvų; 
10,000 lengvų kulkasvaidžių; 4,200 sun
kių kulkasvaidžių; 1,900 lengvų kanuo
lių; 1,000 sunkių kanuolių ir 600 tankų.

Naziai giriasi, kad dabar jie turį už
tektinai lėktuvų ir ginklų, kad galėtų 
atsilaikyti prieš šias demokratinių šalių 
karo jėgas. Bet tikrumoj, jeigu tik Fran
ci jos ir Anglijos valdžios nesilaikytų iš
davikiškos politikos, tai fašistai visais 
klausimais turėtų nusileisti, nes jie ne
galėtų prieš šias šalis kariauti.

Hitleristai nori visą pasaulį “nublo- 
finti.”

Kaip Dalykai Yra Chinijoj?
Per pusantrų metų karo Chinijoj jau 

daug nuostolių turi Japonija. Japonijos 
valdonai manė, kad tas karas baigsis į 
kokius tris mėnesius, kad jis bus tik sa
vo rūšies piknikas, kad po priedanga ka
ro su Chinija Japonija galės permesti į 
šią pusę jūrų galingą armiją ir paskui 
pradėti karą prieš Sovietų Sąjungą. Visi 
tie planai nuėjo vėjais.

Japonija užėmė pilnai ar dalinai de
vynias Chinijos provincijas iš 28 provin
cijų. Bet ir užimtoj teritorijoj laikosi tik 
miestuose ir ant gelžkelių. Kiek toliau 
nuo gelžkelių, kaip buvo, taip ir yra se
na chinų valdžia ir ten veikia, partiza
nai. Užimtas Chinijos plotas turi 796 
apskričius. Iš to skaičiaus tik 59 apskri- 
čius japonai pilnai valdo, 489 apskričiai 
turi seną savo valdžią, o 248 apskričiai 
tik dalinai japonų užimti.

Partizanų armijos japonų užimtame 
plote auga ir veda karą. Vien netoli 
Nankingojyra apie 200,000 partizanų. 
Nėra tos dienos ir nakties, kad japonai 
neturėtų mūšių su jais. Mušasi su pagel- 
ba karo lėktuvų ir kanuolių. Tokis “užė
mimas” reiškia naminį karą.

Tuo kartu užsienio karo specialistai 
mano, kad Japonija į pusantrų metų ka

WPA PROJEKTAI PRISIDEDA PRIE 
IŠTYRINĖJIMŲ

Su WPA darbininkų pagel- 
ba, daugiau kaip .2,600 išty
rinėjimų valstijų universite
tuose, miestų biuruose ir fe- 
deralinėse agentūrose dabar 
jau užbaigta, — praneša Cor- 
rington Gili, Darbų Progreso 
Administracijos administrato
riaus pagelbininkas.

WPA ką tik išleido indeksą 
ir sutrauką šitų užbaigtų iš
tyrinėjimų projektų. Apie 47,- 
000 baltkalnierių darbininkų, 
su tam darbui tinkamu paty
rimu, buvo paimti nuo pašal
pos surašą ir daug iš jų, kaipo 
pasekmė šito darbo, gavo nuo
latinius darbus miestų biuruo
se.

Ištyrinėjimų projektus už- 
žiūri ir veda rėmėjai, bet 
WPA darbininkai dirba pa
prastą ir smulkmenišką dar
bą, kuriam darbui kitaip ne
būtų pinigų..;Universitetiniai 
tyrinėjimai, .su pagelba WPA, 
apima > chemiją astronomiją, 
anatomiją, fiziologiją, apšvie- 
tą, protinį išsivystymą, džio
vą, žemdirbystę, ir vietinių 
valdžių finansavimą, tarpe ki
tų dalykų. Mažai tesiranda 
darbų, prie kurių WPA pro
jektai neprisidėjo, sako p. 
Gili.

Miestai, įvairiais būdais, ir
gi vartoja WP,A projektus. 
Jie veda nejudinamo turto 
studijas taksų biurams. Stu
dijoj a trafiko problemas, ir 
daro mokyklų parankumų in- 
ventarus, ir veda ištyrinėji
mus išbaigti vaikų ir kitų pra
sižengimus. šitas darbas yra 
pamatas naujiems įstatymams, 
kurie išgelbės gyvastis ir su
taupys pinigų apielinkėms. 
Viešieji viršininkai per daug 
metų sulaikyti nuo tikrų in
formacijų, kuriomis, pirmu 
kartu, dabar gali pasinaudoti 
su WPA pagelba. Daugiau 
kaip '250 miestų analizavo jų 
trafiko problemas per WPA 
projektus ir taip galėjo pa
greitinti trafiką ir sulaikyti 
nelaimingus atsitikimus.

Pirmas didelės skalės siste-

ndžiausia kuri kada nors im
ta, kuri parūpina tikrų infor
macijų apie ligas ir medika- 
lišką priežiūrą del ketvirtos 
dalies milijono šeimų. Nega
lima numatuoti svarbumą šito 
tyrinėjimo, kuris verčia įvedi
mą naujų viešos sveikatos 
žingsnių.

Kooperacijoj su įvairiais 
universitetais, WPA veda vi
są tautą apimantį tyrinėjimą 
apie atstatymą darbininkų 
nuo darbo su įvedimu maši
nerijų įvairiose Amerikos in
dustrijose. Daugiau kaip 25 
raportai jau išleisti.

P-nas Gili sako, kad su pa- 
gelba nedirbančių baltakal- 
nierių darbininkų, žymiai pri
sidėta prie žmoniško mokslo. 
Jis sako, “neimame kredito 
už universitetų tyrinėjimus, ir 
miestų studijas, prie kurių 
prisidėjome, bet džiaugiamės 
prisidėjimu prie tokio didžio 
darbo.

■ Jei ne dėl šitų projektų, 
daug darbininkų turėtų dirb
ti tokius sunkius ir neprityru
sius darbus, apie kuriuos jie 
visai nežinojo. WPA bando 
prisilaikyti prie svarbiausio 
jos nusistatymo, ir tas yra, 
kiek galint, pristatyti darbi
ninkus prie tokio darbo, kuris 
geriausiai sutinka su jų prasi- 
lavinimu ir patyrimu. Visi 
pripažįsta, kokį puikų darbą 
atliko federalinės orkestros, 
dailės ir teatro, ir rašymo pro
jektai. Ištyrinėjimo projektai 
mažiau žinomi visuomenei, bet 
vistiek turi lygią svarbą.

WPA reikalauja visų rėmė
jų atspausdinti jų pasekmes, 
kad jomis galėtų pasinaudoti 
kiti darbininkai šitose apšvie- 
tos dirvose. “Index of Re
search” projektai, ką tik iš
leisti, bus neišpasakytos svar
bos mokiniams.

WPA Inform. Service.

Šalies Darbo Santikių {staty
mas Sumažino Streikus
Washington. — Pusiau

Daugumas žmonių, kurie ’at-I 
sargiai geria ir valgo, pastan
goms sulaikyti nutukimą, taip 
daro ne sveikatos atžvilgiu, bet 
dėl gražių figūrų. Jiems ant 
minties nei neužeina, kad žmo
gaus nutukimas gali kenkti ar
ba apsunkinti širdį.

Nutukimas apsunkina širdį. 
Jeigu per mažai sveri, kiton 
pusėn, širdies mušimas ir cir
kuliacija ant kiek mažėja, tavo 
širdies didumas susitraukia ir 
tave gali užpulti daug rimtų 
komplikacijų po menkiausių už
krėtimų ir žaizdų ir iš tavęs 
yra prasta chirurgiška rizika.

Kaip valgis rišasi su širdžia, 
nesenai buvo nurodyta Dr. 
Louis A. M. Krauso, iš Mary
land Universiteto.

“Praeityje,” sakė Dr. Krause, 
“žmonės tikėjo, jog širdies ir 
kraujo sistemos ligos paėjo nuo 
visokių permainų, kurias įvyk- 
dino perai, arba nuo išsivysty
mo trūkumų. Bet mes nesenai 
radome, kad maitinimas yra 
problema pirmos svarbos, ir 
daugumoje atsitikimų, jog ne
tinkamas maitinimas užsibaigia 
su kokiu nors blogu širdies vei
kimu. Gal būt, jog klaidingas 
maitinimas pavėlina įsigavimą 
nekuriu ligos gemalų arba pe
rų.”

Paprasto suaugusio žmogaus 
širdis pumpuoja apie šešias 
kvortas kraujo kas minutą, tai

būtų į 2,000 galionų kasdien. 
Milžiniškas darbas. “Rokuoja- 
ma,” vėl sako Dr. Kraus, “kad 
yra penkios mylios “blood ves
sels” į kiekvieną riebumo sva
rą. Tai lengva matyti, kiek eks
tra darbo tavo širdis turi atlik
ti su kiekvienu svaru virš pa
prasto svorio.”

Aišku, kad riebus maistas ir 
saldumai verčia žmogų tukti, 
išskiriant gilinių ligų atsitiki
muose. Per daug daržovių arba 
gyvulių riebumo (mėsos) gal 
niekad neverčia prie širdies 
arba kraujo ligų. Perdaug vi
taminų irgi neužkrečia kokių 
širdies ar kraujo ligų, bet per 
mažas vartojimas vitaminų gali 
labai rimtai atsiliepti ant svei
katos. F.L.I.S.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
RYTŲ INDIJOJ

NEW YORK. — Ford
ham Universiteto mokslinis 
instrumentas, rekorduo j an
tis žemės drebėjimus, rodo, 
kad Holandijos Rytinėje 
Indijoje įvykęs dar smar
kesnis žemės drebėjimas 
negu Čilėje, Pietų Ameri
koje, kur žuvo 30 tūkstan
čių žmonių.

Berlyn. — Nazių propa
gandos ministeris Goebbels 
pareiškė, kad net galingiau
sios pasaulio šalys “bijan
čios” Vokiečiu. C-

AR SVEIKA ČESNAKAI?
Drauge gydytojau, gal ma

lonėsite išrišti man šitą keblų 
klausimą.

Mano moteris labai mėgsta 
česnakus (garlic). Ji juos 
ėda, kaip žąsinas avižas. Ėda 
žalius, virtus ir keptus, net po 
didelę galvą antsy k.

Galite tat suprasti, koki at
mosfera gali būti kambariuo
se. Mane tas labai kankina 
ir nervina, ypač, kad aš kenčiu 
nuo skaudulio pilve (gastric 
ulcer) ir gyvenu tik ant pie
no ir imu tokius miltukus.

Nežiūrint kokius aš jai nu
rodymus nestatau, ji nesiliau
ja tą pavietrę skleidus ir 
ginčina, kad česnakai esą la
bai sveika ir maistinga. Tos 
nuomonės yra ir kelios jos 
draugės.

Tat malonėkite per “Laisvę” 
duoti paaiškinimą, ar ištikro 
česnakai yra sveika ir mais
tinga valgyt? Jei taip, tai ir 
aš, nežiūrint kankynės, pra- 
tinsiuos juos griaužti. O„ jei 
ne, tai man reikės mufintis 
kur kitur ant burdo, jei ji ne
siliaus juos lesus.

Iškalno tariu širdingą ačiū

DARBININKŲ
. SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

ATSAKYMAS
. Na, Drauge, Jūsų moteries 
teisybė, česnakai visai gera, 
sveika daržove, česnakai yra 
net ir vaistas nuo guzų vidu
riuose. Neblogai jie ir ner
vams ir kraujo apytakai. Yra 
tikrinama, kad česnakai gerai 
veikia ir pačias kraujagysles, 
padeda mažinti aukštą kraujo 
slėgimą.

Česnakai turi vitamino C, 
turi bent keletą mineralų: 
kalkių, geležies, fosforo, sie
ros, turi garuojamo aliejaus, 
nuo kurio paeina ir tas smar
kus kvapas.

Matyt, Jūsų moteris kalba 
iš patyrimo. Ji jau senai 
česnaką šveičia, o da nesusir- 
go, jaučiasi sveika. Po tru
putį galima ir kiekvienam už
valgyti česnako, su kitokiomis 
daržovėmis. Kai Jums, su 
skilvio opa, tai tik po trupu
čiuką galima pradėt. Bet vie
nu pienu opos neįveiksite. 
Reikia ir Jums įvairesnio 
maisto — vitaminų ir minera
lų.

“Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju.

F

matiškas tyrinėjimas namų 
buvo WPA darbininkų atlik
tas net 64 dideliuose miestuo
se, po užveizda Vaizbos De- 
partmento. Ir tuoj daugiau 
kaip 250 panašių vietinių 
miestų tyrinėjimų vesta, jie 
suteikė labai svarbių žinių 
naujiems “housing” planams.

Po vadovyste Jungt. Vals
tijų Sveikatos Patarnavimo, 
WPA darbininkai nesenai ve
dė “National Health Survey,”

sumažėjo streikai Jungtinė
se Valstijose nuo to laiko, 
kai Vyriausias Teismas už- 
gyrė Šalies Darbo Santikių 
Įstatymą kaipo sutinkantį 
su' šalies konstitucija. Nes 
daugelis samdytojų jau ne
matė kitos išeities, kaip 
tik taikytis su darbininkų 
unijomis. Šitaip pranešė to 
įstatymo vykdymo pirmi
ninkas J. W. Madden.

Labai Padidėjo Karinės 
Išlaidos Pasaulyj

Geneva. — Pagal Tautų 
Lygos skaitmenis, tai sep
tynios didžiosios pasaulio 
šalys 1938 metais išleido 
kariniams tikslams 1,500,- 
000,000 aukso dolerių dau
giau negu 1937 metais.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

vr Ar Sovietų Sąjungoje iš
leidžiama technikinės lite
ratūros, tai yra, įvairių 
technikos srityje rankved- 
žių ir tt. Kaip ta literatū
ra susiderina su carinės 
Rusijos literatūra?

Inžinierius.
ro Chinijoj neteko 740,000 kareivių už
muštais ir mirusiais. Tai prastas “pikni
kas.” Japonų kareivių ūpas nupuolęs.

Japonijos imperialistai nori įbauginti 
chinus teroru. Per 17-ką mėnesių karo 
jie padarė 3,548 orlaivių užpuolimus ant 
417 chinų apgyventų miestų ir centrų. 
Nuo orlaivių bombų sudegė ištisi mies
teliai, žuvo 35,157 žmonės ir 44,050 buvo 
sužeisti! Bęt tas nenupuldė chinų ūpo, o 
tik daugiau juos apvienijo kovai prieš 
užpuolikus, ,už Chinijos laisvę.

Nuo karo pradžios Chinija jau už
traukė $450,000,000 skolų karo vedimui; 
o Japonija net 7,000,000,000 jenų. Japo
nijos karo skolos, perkeltus į dolerius, 
yra keturis kartus didesnės už Chinijos! 
Dabar Japonija jau turi 18,000,000,000 
jenų valstybės skolų, kas išeina po 240 
jenų ant kiekvieno jos gyventojo.

Juo ilgiau tęsis karas Chinijoj, tuo 
daugiau jis apvienys Chinijos žmones, 0 
ant Japonijos gyventojų vis guls sun
kesnė našta.

Atsakymas:
Kaip visokia literatūra, 

taip technikinė Sovietų Są
jungoje nepaprastai išaugo. 
Pavyzdžiui, caro laikais, 
1913 metais, buvo išleista 
1,283 techniškų veikalų. Gi 
1936 metais Sovietų val
džia išleido net 11,242 tech
niškus veikalus. Viso at
spausdinta buvo 66,896,000 
kopijų.
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LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

Jaunas Vaikinas Kėsinosi Api
plėšti “Bangos” Savininką

Pernai rugsėjo 24 d. kau
niškio “Bangos” kino teatro 
savininkas Leiba Epšteinas, 
baigus seansus, ėjo namo 500 
litų nešinąs. Kino teatro kie
me, Epšteinui dar nepriėjus 
Aukštaičių gatvės, puolė jį 
jaunas vyrukas ir atkišęs gin
klą sušuko : “Gyvybė arba pi
nigai! Atiduok pinigus!’’ Ep
šteinas, išsigandęs išsitraukė 
iš kišenės rutuliuką, kuriame 
buvo 50 litų ir davė užpuoli
kui. Bet tas sušuko: “Atiduok 
visus pinigus, o jeigu ne—šau
siu !” ir 50 litų neėmė.

Tuo metu iš kino išėjo vie
nas žmogus, Epšteinas, pama
tęs žmogų, įgavo drąsos ir 
puolė plėšiką. Epšteinas plėši
kui jau buvo nutvėręs už ran
kos, bet tas ištrūko ir pabė
go.

Nepavykus pirmam “sean
sui” piktadariai rengėsi už
puolimą pakartoti, bet apie 
tai iš anksto sužinojo krimi
nalinė policija ir pradėjo sek
ti.

Spalių 11 d. krimin. polici
jos valdininkas Vameckas 
apie 21 vai. pastebėjo netolie
se “Bangos” kino sukinėjantis 
du įtartinu vyru. Varneckas 
įtariamuosius sulaikė ir paaiš
kėjo, kad tai yra žinomi kri
minalinio pasaulio dalyviai 
Stasys Bumeika, 18 metų am
žiaus ir Bronius Griškevičius.

Pas Burneiką rastas ir ug- 
niašūvis ginklas.

Kvočiamas Burneiką prisi
pažino kėsinęsis Epšteiną api
plėšti. Abu buvo pasodinti į 
kalėjimą, nes yra padarę ir 
daugiau nusikaltimų, o už 
Epšteino užpuolimą tieson pa
trauktas tik Burneiką ir gruo
džio 30 d. Kauno apygardos 
teismas tą bylą sprendė.

Burneiką pripažintas kaltu 
ir nubaustas trejais metais 
sunk, darbų kalėjimo, bet 
kaip nepilnamečiui 1 trečiada- 
iį bausmės numušė.

Kita byla Burneikos su Gri
škevičium bus sprendžiama 
vėliau.

Meno Parodą jau Aplankė 
4886 Žmonės

Rudens dailės parodą, kuri 
surengta visų dailininkų ir 
skulptorių pajėgomis 20 ne
priklausomybės metų sukak
čiai paminėti, jau aplankė 
4886 asmenys. Parodą lankė 
67 ekskursijos, kurių tarpe 13 
ekskursijų su 490 asmenų bu
vo įleista nemokamai. Paveik
slų iki šiai dienai parduota 56. 
Dalį premijuotų paveikslų nu
pirko užsienių reikalų minis
terija, kuriuos pasiųs savo at
stovybėms užsienyje. Jau par
duoti 4 paveikslai dail. Mac
kevičiaus, 4 — Žmuidzinavi
čiaus, 3—Kalpoko, 2—Bagdo
no ir kt.

IŠ Savo Meilužio “Paėmė” 
Apsaugon Foto Aparatą 
Jau anksčiau bausta už va

gystes Veronika Kairytė vasa
rą Kaune su savo meilužiu 
leido laiką, beV kadangi mei
lužis buvo neblaivus, tai mer
gina iš jo paėmė foto aparatą, 
girdi, apsaugoti nuo vagių.

Bet tokiu Kairytės aiškini
mu nepatikėta ir ji patraukta 
tieson.

Apygardos teismas Kairytę 
pripažino kalta, bet pasigailė
jo ir nubaudė tik vieneriais 
metais kalėjimo.

Sustojo Auto Susisiekimas

Dėl užpustytų kelių nuo sau
sio mėn. 3 dienos autobusų ir 
kitų rūšių auto susisiekimas 
tarp Kretingos ir Palangos ir 
Kretingos - Klaipėdos laikinai 
sustabdytas. Taip pat ir ki
tuose ruožuose auto susisieki
mas sustojo. Iš viso susisie

kimo reikalai pajūrio Žemai
tijoje yra šiuo metu blogi. 
Ūkininkai nusiskundžia, kad 
jie negali keliais važiuoti nei 
ratais nei rogėmis, nes keliai 
kai kur yra visai pliki, gi kai 
kur pripustytos labai didelės 
sniego pusnys.

Kerštingas Jaunuolis

Žaslių valsčiuje, Varniškių 
kaime, pas F. Petkevičienę 
kuliant miežius Bernardas 
Petkevičius iš šautuvo nušo
vė Oną Petkevičiūtę, 17 me
tų amžiaus. Nušovė iš keršto 
už tai, kad anksčiau Petke
vičiūtė iškėlus jam bylą už 
pasikėsinimą prievartauti.

žmogžudys, šautuvu nešinąs, 
pasislėpė.

Kiek Pagaminta Durpių

Per 1938 metus įvairiuose 
durpynuose buvo pagaminta 
durpių už 4 milionus litų, vi
so 180 tūkstančių tonų. Dau
giausiai durpių pagamino 
Kauno ir Šiaulių savivaldybės, 
Žemaitijoje — A. Pabedins
kas, Kauno ir kit. kalėjimai. 
1937 m. durpių buvo paga
minta žymiai mažiau, mažiau 
buvo jų ir suvartota. Miškų 
mažėjimas ir jų kainų kili
mas rodo, kad netolimoj atei
ty durpės malkas turės pava
duoti bent 50 nuošimčių jų 
suvartojamo kiekio. Statomų
jų naujųjų pastatų centriniai 
šildymai pritaikomi durpių 
kurui, “Pienocentras” savo 
pienines taip pat skatina nuo 
malkų kuro pereiti į durpes, 
šiuo turės pasekti ir kitos pra
monės šakos. Dėl nevykusio 
įstatymo visos naujai pastaty
tos su centriniais šildymais 
pradžios mokyklos naudojasi 
miško kuru, kurį naturale 
prievole pristato ūkininkai.

Svarsto Dūmų Sutvarkymo 
Klausimą

Kaip tenka patirti, Kauno 
Miesto Savivaldybė svarsto, 
kaip būtų galima sutvarkyti 
dūmų klausimą. Daug dūmų iš 
kaminų veržiasi į gatves, nuo
sėdos gula ant grindinio ir taip 
pat kenkia žmonių sveikatai. 
Daug visa to atrodo yra todėl, 
kad beveik visų Kauno namų 
centriniai šildymai yra pritai
kyti antracito ir kokso kurui, 
tuo tarpu nemažai jų praktiko
je apkūrenama durpėmis.

Plytines Statyba
Apskrities savivaldybė yra 

numačiusi Laukuvos apylinkėje 
pastatyti plytinę. Tam reikalui 
buvo užpirkta ir keliolika ha 
<emės. Pati plytinė bus pastaty
ta 1939 m. pavasarį ir kasmet 
galės gaminti po 500,000 plytų. 
Esant reikalui, plytinė galės 
būti praplėsta.

Ir Kaimuose Šunis Gaudys

Ligišiol su palaidais ir val
katomis Šunimis buvo kovoja
ma, jie gaudomi tik miestuo
se, o kaimuose šunes turėjo 
pilną laisvę, bet dabar pa
skelbtas Veterinarijos įstaty
mo pakeitimas, kuriuo remian
tis bus įsakyta naikinti visus 
palaidus šunis ir kates tose 
vietose, kur žemės ūkio mi- 
nisterio bus įsakyta tuos gy
vulius laikyti uždarytus arba 
pririštus.

MARIJAMPOLĖJ
Vietos Vokiečiai Pradėjo 

Antisemitinę Akciją
Kalėdų švenčių metu Mari

jampolėj gyvenantieji vokie
čiai “Sudavijos” kliubo salė
je surengė pasilinksminimą— 
vakarą su įvairia programa. Į 
vakarą buvo neįsileidžiami 
lietuviai. Vakaro rengėjai bu
vo nusistatę ne tik publikos 
tarpe, bet net orkestre nepa
kęsti nei vieno žydo, tačiau 
nepavyko susirasti pakanka

mą kapelą be žydų ir nuo ši
to nusistatymo teko atsisakyti. 
Charakteringa, kad šitam va
kare jautė pareigą dalyvauti 
net tokie evangelikai “vokie
čiai,” kurie sušyla, kol išta
ria tris vokiškus žodžius ir 
kurių ne tik gimtoji kalba, 
vieta, bet ir pavardės pakan
kamai aiškiai rodo, jog tai lie
tuviai.

Tremiamieji Gudų Veikėjai 
iš Vilniaus Jau Išvyko

Tremiamieji iš Vilniaus gu
dų veikėjai kun. A. Stankevi
čius, kun. V. Talačka ir inž. 
A. Klimavičius darė žygių, 
kad jų trėmimas būtų sulaiky
tas. Tačiau jokie žygiai nie
ko negelbėjo. Gruodžio 27 d. 
jie visi iš Vilniaus išvažiavo: 
kun. A. Stankevičius—į Sloni
mo vienuolyną, o kun. V. Ta
lačka į Baltstogę, kur, kaip 
ir Vilniuj, jis neturės jokio 
paskyrimo.

Vilniuje Likviduojama Pasku
tinė Lietuvių Mokykla

Neseniai sukako 10 metų, 
kai Vilniuje veikia Lietuvių 
Švietimo “Kultūros” draugijos 
privatinė pradžios mokykla. 
Jau kelinti metai ji yra vie
nintelė lietuvių privatinė mo
kykla Vilniuje. Kitos priva
tinės mokyklos Vilniaus lietu
viai neturi.

Prieš šventes “Kultūros” 
draugijos valdyba gavo Vil
niaus mokyklų kuratoriaus

New Jersey Lietuviu Valandos Koncertas ir Šokiai
ši Lietuvių Radio Valanda yra girdima 9-tą valandą ryto kiekvieną sekmadienį iš stoties WHOM, 1450 kc.

Dainuos Baltos Lelijos Choras, vadovaujamas Walter Žuko
Taipgi bus pavienių dainininkų, kurie duos solų, duetų ir kitokių pamarginimų.

Įvyks Sekmadienį, Vasario 5 February
WASHINGTON BALLROOM 78-80 Godwin Street, PATERSON, N. J.

ŠOKIAMS GROS N. J. RADIO ORKESTRĄ. PRADŽIA 5:30 V. V. ĮŽANGA 40 CENTŲ.

Antras Koncertas ' ---
Vasario 19 Feb., Liberty Svetainėj, 269 Second Street, Elizabeth, N. J.

Pradžia 5:30 vai. vakaro. — : — Įžanga 40 centų.
BUS PUIKI MUZIKALĖ PROGRAMA

pranešimą, kad nuo šių metų 
rugpjūčio 31 d. ta mokykla 
Vilniuje bus uždaryta. Mo
kyklos likvidavimo priežastys 
yra nurodomos šios: netinka
mas butas, per maža pagal
binių mokymo priemonių ir i 
esą “Kultūros” draugija ne
išaiškinusi iš kur ji imanti lė
šų išlaikyti mokyklą.

KLAIPĖDOJ

J Klaipėdą Atgabeno Daug 
Apelsinų

Jau prasideda apelsinų se
zonas. Į Klaipėdą, jau esą at
gabenta 11 tūkstančių dūžių 
apelsinų ir greipfruktų, ku
riuos pirkliai pradėjo pirkti 
nuo sausio 2 d., nes nuo to 
laiko įsigaliojo sezoninis mui
tu tarifas. 4-

Didel is Javų Eksportas per 
Klaipėdos Uostą

“Lietūkio” Klaipėdos eleva
torius 1938 m. į užsienius iš
siuntė apie 60,000 tonų tų me
tų javų derliaus. Išsiųsta apie 
32,000 tonų rugių, apie 8,000 
tonų miežių, apie 10,000 tonų 
kviečių ir apie 10,000 tonų 
avižų.
Naujuosius metus “Lietūkio” 

elevatorius pradėjo su dideliu 
darbu, šiuo metu Klaipėdos 
uoste javai kraunami į lai
vus “Marijampolė, “Glueck 
Auf”, VPenevčžys,” “Kau
nas,” “Botavija” ir “Condor.” 
Į šiuos visus laivus javai krau
nami vienu metu.

Kiek Buvo Nelaimingų 
Atsitikimų

■Per pereitus metus Vilniu
je buvo 9389 nelaimingi atsi
tikimai, iš kurių 4189 kartais 
buvo pasinaudota greitosios 
pagalbos patarnavimu. Vil
niaus spauda pastebi, kad ne
laimingų atsitikimų skaičius 
mieste kasmet vis didėja.

Kiek Kartų Per 1938 Metus 
Degė Kaunas

Nors ir labai stengiamasi 
gaisrų saugotis, tačiau ir prie 
didžiausių pastangų Kaunas 
gaisrams neatsparus — per 
šiuos 1938 m. Kaune buvo 
184 gaisrai. Degęs turtas bu
vo apdraustas 7,353,090 Lt. 
sumai, o nuo gaisrų nukentėję 
savininkai pareiškė 1,132,130 
Lt. nuostolių, galima skaityti, 
kad nuo gaisrų per 1938 m. 
tiek Kaunas ir nukentėjo. Di
džiausias Kaune gaisras buvo 
gegužės 25 d., kai Vilijam
polėje sudegė viena stambi 
lentpjūvė. Jos savininkui bu
vo padaryta apie 800,000 Lt. 
nuostolių. Turtas buvo neap
draustas.

Dažniausiai gaisrai kyla dėl 
neatsargumo su ugnimi. To
kių gaisrų per 1938 m. buvo 
53, o dėl blogos statybos ir 
netinkamų krosnių—29, neiš
aiškintų gaisrų buvo 31. Ne
mažai gaisrų Kaune sukelia 
visokios švenčių iškylos. Gais
rų buvo ir per praėjusias kū- 
čias ir per abi švenčių dienas, 

o kaip gaisrininkai pareiškė,' 
kai išdžius kalėdinės eglaites, [ 
tai dar suliepsnos ne vienas j 
namas. Daugiausia gaisrų bu- Į 
vo per rugpjūčio mėn., o ma
žiausia—liepos.

Kovai su gaisrais miesto sa
vivaldybė išlaiko 72 apmoka
mus gaisrininkus, turi 8 ma- 

; šinas, be to, turi gaisrinės 
[skyrių Šančiuose. S-bės gais- 

gomis, vietoj sudegusių savi
valdybės trobesių, pastatyti 

rininkų nemažais talkininkais ’ dideli 2-jų aukštų mūro na-
yra miesto savanorių gaisri
ninkų draugija su savo sky
riumi Vilijampolėje, geležin
keliečių ir kariuomenės gais
rininkai. Visos šios pajėgos 
gali kovoti su visokio dydžio 
gaisrais.

Nusinuodijo Mergina
Sausio 1 d. 23:40 vai. Mic

kevičiaus gatvėje, Nr. 44, nu
sinuodijo vieno inžinieriaus 18 
metų amžiaus tarnaitė. Nu
sižudymo priežastis tiriama. 

Už Platinimą Netikrų Monetų 
Vieneri Metai Kalėjimo

Vilijampolėje vienai kioski
ninkei buvo įduota netikra 
dvilitinė moneta.

Išaiškinta, kad tą monetą 
kioskininkei įkišo Vlado Ru
dzevičiaus įprašytas jo vienas 
draugas, o Rudzevičius tą mo
netą gavęs iš vieno garsaus 
pinigų meisterio, kuris už pi
nigų dirbimą irgi nubaustas 
penkeriais metais.

Rudzevičius patrauktas tie
son už pinigų dirbimą ir pla

tinimą, bet pripažintas kaltu 
tik už platinimą, pasigailėtas ir 
nubaustas vieneriais metais pa
prasto kalėjimo.

GRIŠKABŪDIS
Kada Ateis Geresnės Dienos?

Griškabūdžio valsčiaus vir
šaičio A. Augustaičio pastan- 

mai. Iš tolo žiūrint, namas
■ atrodo gan miestiškai, patrau- 
[ kiąs akį ne vienam piliečiui 
i i)- daug pagražinąs patį mies- 
telį. Name randasi vietos sa-

[ vivaldybė ir policija.
Griškabūdyje didžiausia bė- 

! da būna pavasarį ir rudenį, 
i nes keliai neišvažiuojami, vie- 
I toj turgavietės — ežerėlis. 
Nuo 1939 metų turgaus die- 

į nomis žadama rinkti muitą 
miestelio sausinimo darbams.

Girdėt, jog tiesiant geležin
kelį Kazlų Rūda-Tauragė- 
Klaipėda geležinkelis eitų pro 
Griškabūdį, tuomet miestelis 
atsikeltų iš dumblyno ir pra
dėtų kilti. O kol nebus tas 
įvykinta, Griškabūdis snaus 
kaip seniau ir kils “vėžlio 
greitumu.”

Detroit, Mich. — Jung
tinė Auto. Darbininkų Uni
ja padavė skundą valdiškai 
Darbo Santikių Komisijai 
prieš buvusį jos pirminin
ką H. Martiną kaip mul
kintoją darbininkų.
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(Tąsa)
Tuo tarpu skerdyklų savininkai pasirįžo išlavinti sau 

naujus darbininkus. Kas nakt pargabendavo po kokį 
tūkstantį arba du streiklaužių ir išdalindavo po įvairius 
skyrius. Kai kurie iš jų būdavo išsilavinę darbininkai: 
skerdikai, pardavinėtojai, arba prižiūrėtojai kitose mė
sos trusto skerdyklose ar krautuvėse, o taip ir keletas 
unijos narių, kurie pabėgo iš kitų miestų, bet daugiau
siai tai vis būdavo nieko nenumanantieji negrai nuo 
medvilnės plantacijų pietinėse valstijose ir tieji sugrūsti 
tapo skerdyklose, kaip avys. Įstatai uždrausdavo panau
doti namus, įtaisant juosius užeigai ir nakvojimui, ne
išėmus tam tikro leidimo, prie to buvo reikalaujama, 
kad namai būtų atsakančiai įtaisyti, turėtų užtektinai 
langų, laiptų, ir prietaisas pabėgimui, jeigu ugnis iškil
tų; bet čia, kambary, kur pirmiau būdavo sukrauti da
žai, o kurį pasiekti buvo galima tik per tam tikrą skylę, 
kambaryj, kur nebuvo nė vieno lango ir tik vienos durys, 
sugrūsta tapo šimtas žmonių, kurie gulėdavo ant šienin- 
kų, sumestų ant grindų. Jones’o skerdyklose, trečiam 
aukšte, kiaulių skerdimo skyriuje, sugrūsta buvo septyni 
šimtai žmonių, gulinčių susibrukus, kaip gali, o nakti
niai darbininkai miegodavo ten dieną. Kada visuomenės 
balsai privertė miesto valdžią ištirti, kaip ten dalykai 
stovi, ir miesto majoras turėjo paliepti prisitaikyti prie 
įstatų, skerdyklų savininkai surado tūlą teisėją, kuris 
išleido uždraudimą miestui kištis į tai.

Tuo pat laiku majoras girdavosi, būk jis visame mies
te išnaikinęs kazyrninkų lizdus ir muštynes kumščio- 
mis už pinigus, bet gaujos prof esi jonališkų sukčių, susi- 
uostę su policija, leidosi apgaudinėti streiklaužius; va
karais labai dažnai galėdavote matyti tuščioje vietoje 
priešais Browno skerdyklas raumeninguosius negrus, 
nusirengusius iki juostos ir daužančius viens kitą už pi
nigus, kuomet minia iš kelių tūkstančių žmonių ūžė ir 
grūdosi aplinkui, vyrai ir moterys, jaunos, vos iš kaimų 
pribuvusios merginos ir milžiniškieji negrai, kurie ne
šiodavosi peilius auluose. Šitų juodųjų žmonių protė
viai buvo laukiniais Afrikoje; atgabenti čionai, jie bu
vo vergai, arba prisilaikė draugijoje, kur visi vergijos 
padavimai užsiliko; dabar pirmu kartu jie pasijuto lais
vais—laisvais užganėdinti visus savo geidulius, laisvais 
sunaikinti save pačius. ;
ardytų streiką, o kai tas taps suardytas, juos išgabens 
kitur ir dabartiniai jų prilaikytojai daugiau jų niekados 
nematys, taigi vagonais gabeno į skerdyklas gėrimus 
bei moteris ir pardavinėjo jiems taip, kad jarduose tik
rasis pragaras atsivėrė. Kas nakt buvo girdėti šaudy
mai ir kitus rasdavo nudurtus; žmonės kalbėdavo, būk 
skerdyklų savininkai turėjo leidimą išgabenti žmonių 
lavonus vagonuose iš miesto. Vyrai ir moterys gulėdavo 
ant tų pačių grindų ir, nakčiai atėjus, prasidėdavo pa-' 
leistuviavimai, kokius pirmiau vargiai kas galėjo ma
tyti Amerikoje. Kadangi moterys būdavo surenkamos iš j 
paleistuvystės namų Chicago j e, o vyrai daugiausiai bū
davo nežinėliai negrai iš kaimų, tai neilgai trukus atsira
do nuo paleistuvystės įvairios ligos. Ir tai buvo vietoje, 
kur parengiamas maistas, siuntinėjamas į visus civili
zuoto pasaulio kampus.

Stokjardai niekados nebuvo smagi vieta, bet dabar, 
be visos eilės skerdyklų, ten buvo stoveinė penkiolikos 
ar dvidešimties tūkstančių armijos žmogiškųjų žvėrių. 
Ištisą dieną karšta vidurvasario saulė kaitindavo ant 
ketvirtainės mylios bjaurumų: ant dešimčių tūkstančių 
galvijų, sugrūstų užtvaruose, iš kur pašvinkimas ir ga
ravimai užkrėsdavo orą ant grynų, suodžiais apkritusių 
geležinkelių, ant milžiniškųjų, aprūkusiųjų skerdyklų 
mūrų, į kurių priemenes ir skyles labai sunku buvo švie
žiam orui įsigauti; ten buvo netiktai upeliai karšto krau
jo ir vagonai drėgnos mėsos ir milžiniškieji katilai vi
rinamojo muilo, klijų išdirbystės, ir aruodai priversti 
dalių, paskirtų skerdykloms, bet taipgi buvo didelės mėš
lų virtinės, suverstos tiesiog ant saulės, ir menkai iš
skalbtos darbininkų drapanos, sukabintos kur tik gali
ma, kambariuose gi, kur valgydavo, visur primėtyta tru
pinių, tai musių net juodavo visur.

Tai taip išrodė stokjardai per streiką; nusiminusios 
unijos tuomi tarpu dabojo, kas darosi; visa šalis reika
lavo maisto, o skerdyklų savininkai su pasirįžimu ėjo 
savo keliu. Kas dieną jie gaudavo naujų darbininkų, tai 
aštriau galėjo pasielgti su senaisiais—galėjo pastatyti 
juos dirbti nuo štukų ir pavaryti juos, jeigu nepaspėjo 
dirbti su kitais. Dabar Jurgis buvo vienu iš jų agentų 
prie darbininkų išlavinimo; jis kas dieną galėjo patė- 
myti didelį skirtumą darbe, kaip mašinai pradėjus visai 
iš lėto judėti, ji kas kart labiau įsismagina. Jis jau įpra
to prižiūrėti žmones, o kad buvo troškinąs karštis ir 
dėlto, kad jis buvo streiklaužiu,—o jis tą žinojo ir ne
kentė pats savęs,—jis smarkiai gerdavo ir pasidarė 
bjauraus būdo; rėkaudavo ir keikdavo, supykęs, ant 
žmonių ir taip juos skubindavo darbe, kad tie kuone 
krisdavo iš nuilsimo.

Vieną dieną, pabaigoje rugpjūčio mėnesio, superin
tendentas įbėgo į jų skyrių ir riktelėjo Jurgiui ir jo 
darbininkams mesti darbą ir eiti su juo. Jie išėjo paskui 
jį ant kiemo, kur tarp prisirinkusios darbininkų minios 
pamatė keletą vežimų, kiekvieną užkinkytą pora arklių 
ir tris policijos vežimus, pilnus policistų. Jurgis ir jo 
darbininkai sušoko į vieną vežimą, vežėjas riktelėjo ir 
jie Šuoliais nupyškėjo. Keletas galvijų pabėgo iš užtvarų 
ir streikieriai juos pasigavo, taigi bus proga susipešti.

Jie išvažiavo į Ashland gatvę ir leidosi link miesto 
sąšlavynų. Pakilo riksmas. Kai tik juos užmatė, vyrai 
ir moterys išbėgo į gatves, matydami juos šuoliais va
žiuojant. Buvo aštuoni ar dešimts policistų vežime, bet 
sumišimo nepakilo, kol jie neprivažiavo, kur gatvė buvo 
tirštai užsikimšusi žmonėmis. Esantieji ant pirmutinio 
vežimo pradėjo rėkti, persergėdami žmones ir tieji gal
vatrūkčiais metėsi į visas puses, palikdami vieną galviją, 
gulintį kraujuose. Tarp streikierių radosi daugelis gerų 
skerdikų, vaikščiojančių be darbo ir turinčių namie būrį 
alkanų vaikų; taigi viens iš jų paskerdė galviją—į ke
letą minučių geriausios dalys buvo išpjaustytos. Už tai, 
žinoma, reikėjo atlyginti, taigi policistai nušokę nuo ve
žimo pradėjo daužyti savo lazdagaliais galvas, kurias 
tik galėjo pasiekti. Žmonės pradėjo rėkti iš piktumo ir 
skausmo ir, nusigandę, bėgo į aplinkinius namus ar 
krautuves, kiti gi leidosi bėgti visomis gatvėmis. Jurgis 
su savo žmonėmis prisidėjo prie to pasilinksminimo, 
kiekvienas, įsižiūrėjęs, kokį nors vyrą, stengėsi pasigauti 
ir apmušti. Jeigu tas pabėgo į namus, tai besivejąs leng
vai išmušdavo duris ir vydavosi laiptais, mušdamas ir 
kitus, jei tik kas pasipynė ir 
auką kur iš po lovos, iš po 
spintos drapanų.

Jurgis drauge su dviem
vyrų į karčiamą. Vienas iš jų bandė pasislėpti po baru 
ir policistas, pripuolęs pradėjo jį pliekti per pečius, kol 
tas pagaliau neišsitiesė, tada jam dar per galvą traukė. 
Kiti, išbėgę į kiemą, peršoko per tvorą į kitą kiemą, ir 
tokiu būdu pabėgo nuo antrojo policisto, nes tas buvo 
perdaug nutukęs, per tvorą peršokti neįstengė; įėjus į 
vidų, įpykus ir keikiant dikta lenkė moteriškė, tos kar- 
čiamos savininkė, įbėgo rėkdama, bet taip gavo į pilvą, 
kad nusirito ant grindų. Tuo tarpu Jurgis, kuris buvo 
gana praktiškas, stengėsi pasinaudoti, kiek tik galima; 
pirmasis policistas, palikęs savo auką, gulinčią be žado, 
prisidėjo prie jo, pasiėmęs keletą bonkų daugiau ir susi- 
kimšdamas į kišenius, kur tik galėjo, o paskui, eidamas 
šalin, traukė su savo lazdgaliu per kitas. Girdėdama 
skambėjimą sumuštų stiklų, storoji lenkė pašoko ant 
kojų, bet antrasis policistas priėjo iš užpakalio ir pridėjo 
kelią jai prie pečių, o rankomis užėmė akis ir burną—

pagaliau išsivilkdavo savo 
skarmalų krūvos arba iš

policistais nusivijo keletą

Paskutinis Užkvietimas į Lai
dotuves Pono Andriaus

Vabalo

Kaip daugeliui jau žinoma, 
kad vasario 5 d., 218 Lacka
wanna Ave., 6 vai. vakare, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
39 kp. stato scenoje komediją 
“Aš Numiriau” ir “Koks Tė
vas, Toks ir Vaikas.” Tai bus 
puikus ir linksmas vakaras, 
nes, apart tų dviejų komedijų, 
bus graži koncertine progra
ma, kurioje dalyvaus L. Valin- 
čius, W.P.A. muzikantų gru
pės direktorius, bus su grupe 
muzikantų; jo gabumus pa
tirsite tik atsilankę.

Birutė Indriuliūtė grieš so
lo; Edna Fabrica (maža mer
gaitė) šoks “tap-dance.”

Dainuos V. Valukas ir jo 
jo sūnus Zenonas.

St. Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa., prižadėjo dalyvau
ti. O kas jo da negirdėjo, tai 
tikrai nusistebės, nes jam ly
gaus sunku surasti.

Artistai pirmai komedijai 
bus sekanti:

P. Šlekaitis, M. Vanagaitė 
(Palinovsky) F. M. Indriulis, 
I. Klevinskas ir V. Medelis.

Antrai:
V. Valukas, Ona Geležauc- moterys be skirtumo. 

kiūtė-Perednienė ir Zenonas 
Valukas.

Po perstatymui, bus šokiai, 
kurie tęsis iki vėlumos; o šo
kiams grieš Vitas Fabrica su 
savo pagelbininkais.

Apie komediją “Aš Numi
riau.” Ji paimta iš Lietuvos 
aristokratų gyvenimo, kur ne
tikėtai numiršta (geriaus sa
kant, ji palaiko mirusiu) dide
lis valdininkas, kuris vėliaus ir 
nusiduoda, kad miręs, kad su
žinot apie savo moters ištiki
mybę. Ir ištikrųjų, jis daug 
sužino... O jei norit ir jūs 
sužinot, tai būtinai atsilanky- 
kit ant perstatymo.

Įžanga 35c.; vaikai, kurie 
ateis su savo tėvais, tai ne
reiks nieko mokėt.

Užkandžių ir gėrimų bus 
visiems iki sočiai.

Nepamirškit dienos, vietos, 
laiko. ,

L. L. D. 39 Kp.
Korespondentas.

Soho daly, Moks. Dr-jos 
svetainėj buvo prakalbos. Kal
bėjo “Laisvės” red. A. Bimba. 
Taipgi diskusuota apie dabar
tinę situaciją Europoje, o ypač 
apie Lietuvos lįkimą, kaipo 
mažos valstybės.

Paskui sekė vakarienė. Vis
kas ėjo geroj nuotaikoj, žmo
nių buvo vidutiniai. Drg. A. 
Bimbos kalba visiems patiko.

BGJ.

Hudson, Mass.
Laisvės Pašei pine Draugija 

turėjo surengus savo metinius 
šokius gruodžio 31 d., užbai
gimui senų metų ir pasitiki
mai naujų. Publikos prisirin
ko pilna Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainė ir visi gražiai 
laiką praleido iki 
Pelno Draugijai liko

Sausio 8 d. įvyko 
Pašeipinės Draugijos 
susirinkimas. Buvo 
metiniai raportai,
kad Draugija gerai gyvuoja 
ir veikia darbininkiškam judė
jime. Narių turi 115, turto 
arti $5,000.

Nutarta jaunuolius priimt 
nuo 16 iki 25 metų be jokio 
įstojimo. Tai gera proga. Šiai 
draugijai priklauso vyrai

Valdyba pasiliko ta pati, 
išskiriant užrašų sekretorių. 
Vietoj T. Arlausko, tapo iš
rinktas S. Kukis.

Sausio 21 d. įvyko ALDLD 
103 kuopos metinė vakarienė 
ir šokiai. žmonių atsilankė 
kaip vietinių, taip ir iš apie- 
linkės pusėtinai daug. Tai ir 
pelno kuopai liko $25. Už 
tai komisija verta pagyrimo. 
Komisijoj ir gaspadinėmis bu
vo šios draugės: M. Kazlaus
kienė, V. Grigienė, S. Zulo- 
nienė.

Vardan kuopos visiems, ku
rie atsilankė ir kurie 
vos šiame parengime, 
širdingiausią ačiū.

Draugijos

darba
ta riu

Narys.

Buvo reikalaujama, kad jie su-! paskui pašaukė savo draugą, kuris sugrįžo atgal, atida- _ • • v I — • • 1 1* • i • *1*Y*1*V* 1*1re pinigų skrynelę ir greitai susikimšo į kišenius, kiek 
tik ten rado. Tada visi trys išėjo lauk, policistas, ką laikė 
moteriškę, parstūmė tąją ant grindų ir pats greit smu
ko pro duris. Darbininkai jau buvo užsidėję papjautąjį 
galviją ant vežimo, taigi visi risčia grįžo atgal, žmonės 
gi lydėjo juos šūkavimais ir keiksmais ir iš už tvorų 
ir namų mėtė į juos akmenimis ir plytomis. Už poros 
valandų laikraščiai, plačiai aprašinėdami apie “maištą,” 
paminėjo ir akmenis su plytomis, bet apie tąjį atsitikimą 
su pinigų skrynele niekas nepaminėjo ir nepaminės, jei 
bent Packingtown’o žmonės, pasiskųsdami vieni kitiems.

Jau buvo pavakarė. Jiems sugrįžus ir sumėsinėjus 
paliktuosius galvijus, o taipgi ir keletą kitų, kurie jau 
buvo primušti, puikiai užbaigė tos dienos darbą. Jurgis 
leidosi vidurmiestin, pavakarieniauti drauge su trejetu 
savo draugų, kurie buvo ant kito vežimo, ir jie pasa
kojo vieni kitiems savo atsitikimus. Vėliau jie įėjo į 
tūlus lošimo iš pinigų namus ir Jurgis, kuriam lošti iš 
pinigų niekados nesisekdavo, prakišo tenai apie penkio- 
liką dolerių. Nusiraminimui, jis turėjo dikčiai gerti ir 
grįžo į Packingtowną apie antrą valandą ryto, labai 
blogai jausdamasis po savo kelionės; reikia teisybę pa
sakyti, visiškai užsipelnęs tą nelaimę, kuri jį turėjo 
patikti.

Eidamas į vietą, kur jis miegodavo, pasitiko mo
teriškę su nudažytais veidais, užsimetusią sunešiotu, 
palaidu apdangalu ir ji apkabino jį ranka per liemenį, 
jį prilaikyti; jiedu pasisuko tamsoje į kitą šalį, bet vos 
nužengė keletą žingsnių, kai prasivėrė šoninės durys 
ir išėjo žmogus su liktame rankose. “Kas ten?” užklau
sė jis aštriai. Jurgis pradėjo neaiškiai ką ten sakyti, 
bet žmogus pakėlė liktarnę ir žiburys apšvietė jo veidą 
taip, kad jį buvo galima pažinti. Jurgis net išsižiojo jį 
pamatęs, jo širdis pradėjo smarkiau plakti ir jį kokis 
tai pašėlimas apėmė. Tas žmogus buvo Connoris!

Connoris, prižiūrėtojas darbininkų, kraujančių į 
vagonus! Žmogus, kuris suviliojo jo pačią—kuris nusiun
tė jį į kalėjimą, prapuldė jo namus ir suardė visą jo 
gyvenimą! Jis stovėjo ten, žiūrėdamas, šviesai aiškiai 
atsimušus ant jo veido.

Po to, kai sugrįžo į Pačkingtowną, Jurgis dažnai 
atsimindavo Connoią,1 bet jau kaip Jkokį tolimą daiktą, 
kuris jam daugiau nerūpėjo. Vienok dabar, pamačius 
jį gyvą, su juomi tas pats atsitiko, kai ir seniau: 
kraujas pradėjo jame virti ir neapsakomas pašėlimas ap
ėmė visą. Jis puolėsi prie to žmogaus, smogė jam į 
vidurakį, o paskui, tam parpuolus, pastvėrė jį už gerk
lės ir pradėjo daužyti galvą' į akmenis.

Moteriškė pradėjo rėkti ir žmonės ėmė rinktis iš 
visų pusių. Išmestoji liktame užgeso ir visiškai buvo 
tamsu, negalima buvo ką nors įžiūrėti, bet galima buvo 
girdėti kaip Jurgis baladojo savo aukos galvą į grindis 
ir jie supuolė tenais jį šalin nuplėšti. Lyginai kaip ir 
pirmiau, kada Jurgį atplėšė, jis turėjo dantyse šmotelį 
savo priešo kūno; taip pat kaip ir pirmiau, jis ėmėsi 
kiek tik galėjo su tais, kurie jį stabdė, kol atbėgęs po
licistas taip jį sumušė, kad jis gulėjo be žado.

(Bus daugiau)

vėlumos.
$40.51.
Laisvės 
metinis 
išduota

Pasirodė,
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Tol.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančiy Gėrimu 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: galiū

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo 

SOD£S IR ALAUS 
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

1939 Mėty Kalendoriai
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 vienų, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti,, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

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

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

t
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Paterson, N. J
Nelaime Patiko Lietuvaites

Marijona Trockiūtė ir Janie 
Marčinskiutė, važi u odamos 
automobiliu iš baliaus, susi
mušė su kitu automobiliu ant 
Broadway Street. M. T—tei 
stiklai sužalojo veidą ir 
galvą. Tapo nugabenta į Ge
neral ligonbutį sutvarstymui 
žaizdų. Marijona Trockiūtė 
yra rimta mergaitė. Taipgi su
žeista ir Janie Marčinskiutė. 
Virš minėtos mergaitės gerai 
žinomos Patersono lietuviams. 
Linkime greitai pasveikti.

Susirgo Marijona Savickiūtė 
(Sopčik). šaltį pagavo ir, ne
paisydama, bandė kovoti, ma
nydama, kad ligą pergalės. 
Bet nuo šalčio liga prasiplėtė 
į plaučių uždegimą. Virš mi
nėtos lietuvaites tėvelis yra 
“Laisvės” skaitytojas, ir Pa- 
tersone gerai lietuviams žino
mas.

Linkiu. Marytei greitai pa
sveikti !

J. Matačiūnas.

PITTSBURGH, PA.
Čia buvo suruoštas K. Fe

deracijos koncertas S. S. L. P. 
svetainėje. Tai buvo net ketu
rių chorų jungtinis koncertas. 
Geriausiai pasirodė jų prieša
kyj šv. Kazimiero par. choras, 
išpildydamas gražiai savo dai
nas. šiam chorui vadovauja 
varg. K. Bazys. Publikos buvo 
vidutiniai ir visi buvo paten
kinti koncertu.

E

E

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

Knygele pilna istorinių davjnių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kavoj a už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žnh^nių aisve.

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

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Lewiston ir Auburn 
Maine

Maine Valstijoj Nėra Streikų 
Laisvės. — Devyni CIO Or
ganizatoriai Nusmerkti Ka
lėti. — Remiasi 216 Metų 
Atgal Išleistu Įstatymu. — 
Kietakaktis Gubernatorius 
Barrows.

Savo laiku gan daug buvo 
rašyta “Laisvėje” ir “Vilny
je” apie Lewistono ir Aubur- 
no avalų darbininkų streikų, 
kuris prasidėjo kovo mėnesy, 
1937 m., ir tęsėsi ligi liepos 
mėnesio, 1937 m. Kaip vie
tinė Auburn miesto valdžia, 
taip ir Maine valstijos val
džia šoko gelbėti fabrikantus 
taip, kad buvo paleista visa 
buržuazinės reakcionieriškos 
valdžios mašina: policija, mi
licija, teismai, areštai, kalė
jimai ir visokios provokacijos 
prieš streikuojančius darbinin
kus abelnai, o prieš organiza
torius ir pirmaeilius darbinin
kus — ypatingai. Ir kaipo 
pasekmė to, neskaitant eilinių 
streikierių, kurių buvo areš
tuota ir nuteista šimtai,—bu
vo areštuoti ir nuteisti po 
dviem bylom net 14 organiza
torių. Po pirma byla buvo 
nuteisti šešiems mėnesiams į 
kalėjimų 6 organizatoriai už 
“neklausymų ir paniekinimų” 
teismo (contempt of the 
court); bet, pabuvę tie CIO 
organizatoriai po 56 dienas 
kalėjime, buvo paleisti po $2,- 
000 kaucijos kožnas ir byla 
buvo perduota į Maine valsti
jos Aukščiausį Teismų, ir teis
mas ta bylų panaikino. Po 
antra byla, kuri yra užvardin
ta suokalbiu (conspiracy), 
buvo nuteisti devyni United 
Shoe Workers Union (CIO) 
organizatoriai atsėdėti po 5 
mėnesius kalėjime ir dar 
“magaryčių” po $100 kožnas 
išeidamas iš kalėjimo turi pa- 
simokėti bausmės, šis įstaty
mas, kuriuo rėmėsi fabrikan
tai laike teismo, yra ypatingas 
tuo, kad jis (įstatymas) yra 
padarytas tuose laikuose, ka
da ant laužų degindavo ra
ganas ir mokslininkus, t. y., 
darytas 1723 m. Bet čeverykų 
fabrikantų advokatai surado 
senų daiktų archyvuose, supe
lėjusiose knygose, ir pakišo 
Superior Court teisėjui pano
sėn, kuris ir nuteisė tuos dar
bininkų vadus į kalėjimų, ši 
byla taip pat perduota į 
Maine valstijos Aukščiausia 
Teismų, bet teismas keturiais 
balsais prieš tris užtvirtino ta 
nuosprendį.

Tada byla buvo perkelta į 
United States Supreme Court, 
bet ir tie surambėję Washing- 
tono devyni seniai atsisakė 
net peržiūrėti bylų ir tik pa
sakė, kad jie nenorį kištis į 
Maine valstijos vidurinius rei
kalus. Buvo dar antrų sykį 
paduota apeliacija į Wašhing- 
tono aukščiausį teismų, bet ir 
antru sykiu atmetė. Ir ve da
bar, sausio 5 d., atvažiavo de
vyni organizatoriai į Auburn, 
Maine; jų vardai: Mary Dau
phine, William Thornton, Wi
lliam Mahan, William Mac- 
kesy, Martin Lawless iš Lynn, 
Mass., Paul Salvaggio, John 
Nolan ir Paul Dayle iš Bos
ton, Mass., George Kandas iš 
Chelsea, Mass.

Vakare, sausio 5 d., Ex
change viešbutyj buvo sureng
ta vakarienė, kame buvo pa
sakyta gan gerų kalbų ir atsi
sveikinimo prakalbų. United 
Shoe Workers Unijos CIO di
rektorius Powers Hapgood lai
ke prakalbos pasakė, kad nuo 
pradžios streiko ligi šio laiko 
tas streikas unijai kaštavo 
šimtas astuonias dešimts sep
tyni tūkstančiai dolerių. Bet, 
jeigu kaštuosiu ir antra tiek, 
jie dėsiu visas pastangas, kad 
Maine valstijos' darbininkus 
suorganizuoti į CIO unijas.

Po vakarienės, organizato
rius nulydėjom į kalėjimų ir 

i ten juos šerifai uždarė.
Norint daugelis mūsų drau

gų ir kai kurie organizatoriai 
buvome priešingi, kad prašyti 
Maine valstijos gubernato
riaus Barrows dovanojimo 
bausmės organizatoriams, bet 
CIO advokatai buvo tbs nuo
monės, kad reikia išbandyti 
visi legališki keliai—reikia 
kreiptis prie republikono gu
bernatoriaus su prašymu, kad 
paliuosuotų nekaltus organi
zatorius. Todėl ir buvo pa
duotas prašymas tam kieta
kakčiui gubernatoriui. Ir sau
sio 25 d., mieste Augusta, 
Maine, įvyko išklausinėjimas ir 
argumentavimas apie jų pra
sižengimų. Buvo daug prisiųs
ta peticijų nuo visokių Maine 
ir kitų valstijų organizacijų, 
unijų ir draugijų, reikalau
jant, kad paliuosuotų guber- 
torius tuos darbininkų vadus. 
Laike apklausinėjimo toje sve
tainėje dalyvavo daugiau 300 
žmonių. Gubernatorius leido 
daryti, kas tik turi kokius pa
teisinimus ar apkaltinimus— 
išdėstyti savo nuomones. Ir 
daugybė kalbėjo, kad nėra jo
kio pateisinimo organizatoriai 
laikyti kalėjime ir prašė gu
bernatoriaus paliuosuoti. Tik 
vienas atsirado neva prieš or
ganizatorius su tokiu argu
mentu, kad reikia paliuosuoti, 
bet su ta išlyga, kad jie Mai
ne valstijos daugiau nelanky
tų ir neorganizuotų čia dar
bininkų. Bet fašistuojantis gu
bernatorius Barrows nuspren
dė, kad jokio pasigailėjimo 
jiems negalį būti ir atmetė 
peticija.

Ir dabar tie darbininkų va
dai turės išbūti kalėjime ligi 
birželio 5 dienos.

Tai tokia yra “laisvė” 
Maine valstijoje streikuoti ir 
kovoti prieš savo išnaudotojus.

Gamtos Sūnus.

Vokietijos nazių finansų dik
tatorius, dr. V. Funk, kurį 
Hitleris paskyrė vietoj pasi
traukusio Schachto.

Albany, N. Y., saus. 31.— 
Gubernatorius Lehman rei
kalauja -pakelt nekilnoja
mojo turto ir biznio taksus 
valstijos reikalams.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

. L. L. D. 10 kp. susirinkimas Jvyks 
6 d. vasario, 8 vai. vak. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi 
draugai prašomi dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių į kuopą. Apart ki
tų reikalų bus išduotas raportas iš 
įvykusio Kongreso Washingtone už 
Tvarką ir Demokratiją. — Kp. Sekr.

(27-29)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. vasario, 10 vai. ry
to Bakanausko Svct. Visi nariai bū
kite laiku, taipgi nepamirškite už-
simokėti- narinių duoklių. — J. 
tačiūnas. (27-28)

Ma-

salėse. Prasidės 7:30 vai,, 
vakare.

CHESTER, PA.
ALDLD metinis susirinkimas 

sekmadienį, 5 d. vasario, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Kliube 4th & Upland 
St. Visi dalyvaukite susirinkime, nes 
bus

įvyks

So. Boston. Mass.
Atžymėkime 20 Metų Komu

nistų Partijos Gyvenimo 
Veiklą

1919 metais, spalių mėnesį, 
Chicagoj susirinko darbininkų 
avangardas ir sutvėrė partija, 
pavadindami: Amerikos Ko
munistų Partija. Per 20 metų 
Komunistų Partija, išsikristali
zavo ir subūrė į darbininkų 
barikadas be galo dailų skaičių 
draugų. Komunistų Partija sa
vo darbais įrodė, kad tik ji at
stovauja darbininkų klasę. Vi
sos kitos partijos tik veidmai
niauja, .kuomet darbininkai iš
eina į bent kokią kovą, politinę 
ar ekonominę. Niekas kitas ir 
jokia kita partija, negali taip 
džiaugtis minėdama savo dvi
dešimt metų sukaktuves, kaip 
kad Amerikos Komunistų Par
tija. Amerikos Komunistų Par
tija dabar yra populiarė 
gatvėje, susirinkimuose ir spau
doj. Minėdami dvidešimt me
tų A. K. Partijos gyvavimą, 
šaukiame iš gelmių kalnaka
sius, ūkininkus, jūreivius ir 
sausžemio darbininkus, kad 
stotų A. K. Partijon.

Vasario 4 d., So. Bostone yra 
rengiamas bankietas ir šokiai, 
šiame pasižmonėjime bus tur
kių vakarienė, dainininkai pa
dainuos, o svečias išBrooklyno, 
drg, R. Mizara, pasakys kalbą. 
Tai pirmą tokią progą A. K. 
Partijos Pirmo Distrikto drau
gai turės, čia ,mes, beužkan- 
džiaudami, turėsim progą pri
siminti, ką mes nuveikėm per 
dvidešimt metų, ir kaip mes 
veikėme prieš įsikūrimą A. K. 
Partijos. Čia turėsime progą 
pdsimatyti su tais draugais, ku
rie prieš dvidešimt metų laikė 
mitingus ir konferencijas Spot 
Pondo miškuose ir skiepuose.

Pavalgius ir pasikalbėjus, 
prie geros muzikos pasišoksime.

Nepamirškite, kad šis ap- 
vaikščiojimas atsibus vasario 4 
d., 376 W. Broadway, abiejose

Vasario 5 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių salėj, kalbės drg. Vy
tautas Zablackas iš Brooklyn, 
N. Y. Zablackas yra čia gimęs 
jaunuolis, kuris išbuvo netoli 
du metu Ispanijoj, gindamas 
demokratiją nuo žiauraus fašiz
mo.

Kalbėtojas papasakos, kaip 
fašizmas yra žiaurus, kuris Eu
ropoj ryja valstybę po valsty
bės, kuris net Ameriką mojasi 
praryti. Ateikit ir išgirskit, 
kaip Ispanijos žmonės gynėsi ir 
ginasi nuo fašizmo.
Mass. Valstijos Gubernatorius 
Saltonstall Atsuko Darbinin

kam Nugarą
Sausio 28 d., Bostone, WPA 

laike masinį mitingą. Mitingas 
buvo šaukiamas, kad užprotes
tavus prieš mažinimą prezi
dento Roosevelto skiriamų pi
nigų dėl viešų darbų, šin mi
tingai! buvo kviestas ir gub. 
Saltonstall, kad tartų sa
vo žodį. Bet; jis atsisakė, pa
reikšdamas komisijai, kad ne
nori kištis į federalę valdžią ir 
kad federalė valdžia nesikištų į 
šią valstiją.

Mitingas baubė prieš Salton
stall ir senatorių Henry iCabot 
Lodge, kuris balsavo, kad bū
tų .kapojamos bedarbių pašal
pos. Visi kaip vienas šaukė: 
“Ateinančiais rinkimais mes 
nebalsuosime už tuos reakci
ninkus P-

Argi ne įl’onija! Mass, val
stijoj yra 162,052 bedarbiai vy
rai ir 86,432 moterys. CCC ir 
kitose pa.šalpinėse stovyklose 
randasi 11,237 vyrai ir 1,710 
moterų. Kartu nedirbančių vy
rų ir moterų 261,431. Ir tuo pa
čiu sykiu, senatoriai ir guber
natorius netik kad nieko neda
ro, bet dar balsuoja ir sako, 
kad jie nenori maišytis į tokius 
dalykus, kaip teikimas pašalpos 
tiems, kurių šeimynos ir taip 
pusbadžiai gyvena!

Tai antra Saltonstall staci
ja. . . Jaunutis.

WORCESTER, MASS.
Sausio 24 d. L. S. ir D. B. 

Draugijos komitetas ir direk
toriai turėjo savo ekstra posė
dį draugijos reikalais, ir aky- 
regyj to baisaus fašistų trium
fo ant Barcelonos miesto, o 
mūsų S. V. valdžios užsispy
rimo laikyti embargo ant Is
panijos lojalistų, susirinkimas 
nutarė pagaminti 600 atviru
čių su prašymu, kad prez. 
Rooseveltas nuimtų embargo 
kuogreičiausiai ir kad Ispani
jos demokratinė valdžia ga
lėtų pirktis karines reikmenas 
dėl karo prieš itališkus, vo
kiškus ir frankistus fašistus. 
Atvirutės, piliečių pasirašytos, 
bus siunčiamos į Washington, 
D. C. Demokratiniai žmonės 
neturėtų snausti.

Demokratas.

Trenton, N. J. — Įnešta 
seimeliui padidint taksus, 
nes kitaip valstija neištek
sianti bedarbiam pašalpų.

rinkimas naujos valdybos.
(27-28)

Par_
LDP

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia “Card 

ty,” sekmadienį, vasario 5 d., 
Kliube, 408 Court St. Pradžia 6 vai.
vakaro. Įžanga - 35 centai. Bus duo
dama ir prizai už geriausį lošimą. 
Taipgi bus užkandžių. Prašome vi
sus dalyvauti ir linksmai praleisti 
laiką su bangiečiais. (27-28)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 5 d., 3:30 vai. 
po pietų, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, kaip tai vakarienės 
reikalai ir kiti. — K. K., Sekr.

(27-28)

ROCHESTER, N. Y.
Draugiška vakarienė “Laisvės”

i
ii

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

(26-27)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia paskaitas apie 

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

Mass. Dr. 
žinomas gydyto- 
ir populiarus pa- 
Todėl, kiekvienas 
turėtų naudotis 
Repšio paskaitą,

kad
su-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 7 Apskr. tarimas, 

Worcesteris su savo apylinke 
rengtų vakarienę “Laisvės” naudai.
Tai draugai, vakarienė įvyks 16 d. 
balandžio, Olympia Park, 4 vai. po 
pietų ir trauksis iki vėlumos. Todėl 
prašome Worcesterio ir apylinkės 
kolonijų nieko 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)

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

susirinkimas įvyks vasario 3 d., pas 
drg. O. Mikalajūnienę, 47 Hazel St. 
Pradžia 7 vai. vak. Visos narės da
lyvaukite. — A. M. (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 “Laisvės” re
daktorių, iš Brooklyno. Taipgi turė
sime gražią muzikališką programą: 
dainuos Lyros Choras, Rusų Darb.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

M

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 Ycmans. Visi nariai malonėkite 
būt laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — A. V. (26-27)

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) (

WILKES-BARRE, PA.
Liet. Progrosyvis Kliubas ruošia 

iliustruotas prelekcijas sveikatos 
klausimu. Įvyks vasario 5 d., 7 vai.
vak. Kliubo Svct., 325 E. Market 
St. Prelekcijas duos vietiniai ir apy
linkės gabiausi lietuviai-profesiona- 
lai. Dr. A. Valybus, Dr. C. Rctke- 
vičius ir Adv. V. Valinčius. Šaukia
me vietinius ir apylinkės lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti, nepraleiskite 
progos ir skaitlingai atsilankykite į 
šias prelekcijas! Įžanga veltui.

(26-28)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 5 d. kovo, 
Liaudies Namo 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
šaline 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)

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

Telephone: EVcrgrcen 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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- v

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 STOKĖS
512 Marion St., kamp.'Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore I-6U1

T

FRANK DOMIKAITIS

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.
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417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES 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.

Tel. Stagg 2-2178 •Įsteigta 1892

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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai

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

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$1.50
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $1.50
Kryžiukai ir laketai su lenciiigiukais 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 Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Norint būti sveiku ir stipriu 
galėti sunku darbą dirbti 
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, člelų 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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kalnas.

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

Mrs. Mary Allen, negrė su 7 
vaikais, tapo išmesta iš namų 
820 E. 166th St., N. Y., trečia
dienį, siaučiant didžiajai vėsu- 
lai ir šalčiui. Ją priglaudė su
si ėda i.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Bazaro Žinios
Artinantis bazarui ir jam 

dovanos pradėjo ateidinėti 
daug skaitlingiau. Vakar ap
dovanojo sekamai:

Blanche Januškiene, Rich
mond Hill, $1 pinigais ir kiše
ninį Elgin laikrodėlį.

Motery Apšvietos Kliubas, 
iš Shenandoah, Pa., $3.

Ona Dobinis, “Laisvėj” dir
bančio jaunuolio motina, iš 
Newarko, brangią iš Sov. Są
jungos atvežtą skarą.

EI. Poškauskienė, brookly- 
nietė, du žiurstu ir kelinaites 
pridavė per Liet. Moterų Ap
švietos Kliubą.

F. Pikūnas, Connerton, Pa., 
šėlą rankų darbo skepetaičių.

Bazaras įvyks jau ateinan
čią savaitę, vasario 10, 11, 12 
ir 13 dienomis, Brooklyn Cen
tral Palace, 16 Manhattan 
Avė., Brooklyne. Bazare bus 
pasirinkimas visokių daiktų. 
Kasdien geri valgiai, graži 
programa, šokiai.

Baz. Komisija.

Tarp Lietuvių
Tom Yermall, jaunas “L.” 

angliško skyriaus ir “Voice” 
bendradarbis, pakilo iš lovos 
po išbuvimo joj su sunkiu 
“šalčiu” apie savaitę laiko.

P-nas V. Uždavinys, žurna
listas, dabar buvoja New 
Yorke ir apylinkėj. Per apie 
4 pastaruosius mėnesius jis 
gyveno Kalifornijoj ir kitur 
vakaruose.

P-nas Atkočaitis, žinomas 
kriaučių kontraktorius, po il
gokos ligos, sugrįžo vest savo 
šapos reikalus.

Jau keletą dienų kaip ser
ga tos šapos darbininkas Ris- 
kevičius.

Lengvesnėmis ligomis “šal
čiais” sergančių šiuo tarpu 
daug. Gal dėlto draugijos su
sidomėjusios sveikata. Vasario 
2-ros vakarą bus prelekcijos 
apie sveikatą net dviejuose su
sirinkimuose. LDS 1-mai kuo
pai, “Laisvės” salėje, kalbės 
d-ras Paulionis, o SLA 38-tai 
kuopai, Pil. Kliubo salėje, kal
bės d-rė šliupaitė.

Al. Ragauskas, iš Ispanijos 
sugrįžęs jaunuolis kovotojas, 
pereitą penktadienį išvyko na
mo į Milwaukee, Wis., pas 
tėvus ir brolius. Sužeista koja 
dar ne pilnai sugijus, sugip
suota, tačiau pagerėjus iki 
tiek, kad galėjo vaikščioti, iš
siskubino pamatyt1 namiškius.

Greta Albino gulėjęs dar 
sunkiau sužeistasis kovotojas 
Gordon Whitney tebesiranda 
Crown Heights ligoninėje. 
Reikia manyti, kad jį pažinu- 
sieji draugai neužmirš jo, ap
lankys.

Ligoninėn dabar atvežtas 
19 metų jaunuolis veteranas, 
grįžęs su didvyriško Ispanijos 
gynėjo rekordu. Jis turėjo 
daugint savo amžiaus metus, 
kad galėtų vykti su ginklu 
rankose gint demokratiją. 
Amerika tikrai gali didžiuotis 
ir pasitikėti savo liaudies jau
nimu.

A-s.

Prelekcija apie Sveikatą 
Bus Šį Vakarą, Vas. 2;

Kalbės dr. Paulionis
Ketvirtadienio vakara, 2 d. 

vasario, “Ląisvės” salėj bus 
įdomi prelekcija sveikatos 
klausimu.

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

Šią prelekciją ruošia LDS 
pirma kuopa ir kviečia atsi
lankyti visus, kas tik nori 
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 prelekcija.

LDS 1 Kuopos Narys.

Parama Ispanijai
Draugai Kerai ir Kalvaičiai, 

maspethiečiai, atvežė Ispani
jos vaikams ir suaugusiems di
delę dėžę drabužių. Drg. Ma- 
želienė, brooklynietė, norėjo 
padaryti tą patį, pririnko iš 
savo šėpų didelį pundą. Už 
valandos, eina juos vežt, jau 
nėra, koks nenaudėlis nusine
šė.

Jei turite, drauge, keletą 
drabužių, nelaukite, kol susi
darys labai daug. Su fašistų 
užgrobimu didmiesčio Barce- 
lonos, tūkstančiai liaudiečių 
turėjo pabėgti iš namų be jo
kio turto, vos išnešdami savo 
gyvybę. Jiem reikalinga pa- 
gelba tuojau. Kiek turite, tiek 
ir atneškite Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo komisijai, 
“Laisvės” salėje.

Moterų Komisija.

Areštuoti Frank Mannes, 
Sal. Manzione ir Ed Klinkow- 
ski, visi jauni vyrai, Jamaicoj, 
kaltinami auto vagystėj.

PAAUKOJO $5 MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMUI

Juozui ir Stefanijai Cedro- 
nams pagerbt pokilis, įvykęs 
sausio 14-tą, turėjo visuome
nišką reikšmę, kuri nebuvo at
žymėta spaudoje. Jo rengėjų 
vardu, d. N. Kaulinienė prida
vė penkinę Lietuvių Moterų 
Suvažiavimo reikalams, o kita 
penkinė paskirta kitiem darb. 
reikalam.

S. S.

Aktorius Burns nubaustas 
$8,000 pinigais ir metams ir 1 
dienai kalėjimo kaltinimu po
nios Laue.r brangumynų šmu
gelio byloje. Bauda suspen
duota.

Keturi negrų šeimos nariai 
apdegė gaisre 325 Livonia 
Ave.

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
x 94-04 Liberty Avenue 

Ozone Park
(Brooklyno Apylinkėj)

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

(25-27)

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Liet. Radio Valandos vedė
jo V. Matusevičiaus pastango
mis rengta lietuviuose dveji 
šokiai vaikų paralyžiaus au
koms šelpti.

Dr. Martino Liuterio Drau
gijos 33-čias metinis balius, 
sakoma, būsiąs vienu iš did
žiausių ir smagiausių, nes vei
kliai jam rengiamasi, o D-ja 
turi gražios įtakos Brooklyno 
ir apylinkės lietuviuose. Įvyks 
šį Šeštadienį, vasario 4-tą, 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St. Įžanga iš anksto 
25c., prie durų—30c.

ž. R.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve” Se vo fYra.ip »*> r#, •

“Parės” Dalyviai Parėmė 
Ispaniją

Brooklyne buvo “surprise 
parė” draugams Tennis pami
nėt sukaktį penkiolikos metų 
jų vedybinio gyvenimo. Ją 
surengė Anna Matasavich ir 
Vera Ambrozaitienė, Ambro- 
zaičių namuose, 56 Division 
Ave. Svotais buvo dd. Mil- 
mantai iš Great Neck, L. L, 
pirmininke E. Kasparas iš 
Port Washington, L. L, kuri 
pasakė kelis žodžius apie Is
panijos nukentėjusius nuo ka
ro ir surinko aukų $5.65.

Aukojo po $1:
V. Ambrozaitis, S. Tennis, 

E. Kaspar. Po 25c.: M. Mil
ler, M. Feldman, A. Matasa
vich, Lasdinas, J. Milmontas, 
L. Lučukė, C. McGinnis, M. 
Hachinkevich, A. Mitchell.

Kor.

iŠ- 33-čias

Metinis Balius
Rengia

DR. MARTIN LUTHER
DRAUGYSTĖ

Šeštadienį
Vasario 4 February

Grand Paradise Svetainėj 
818 Grand St, kamp. Havemeyer 

Brooklyn, N. Y. 
PRADŽIA 7:80 V. V.

Muzika Geo. Kazakevičiaus
Įžanga:

Perkant bilietą Išanksto 26c; 
prie durų 30c.

East Side Busmanai 
Nutarė Streikuoti

Visos New Yorko East Side 
busų vairuotojai, nariai Trans
porto Darbininkų Unijos, CIO, 
antradienį nubalsavo už strei
ką ir įgaliojo Pild. Tarybą jį 

I paskelbt bėgiu 48 valandų, jei 
kompanijos nesutiks išpildyt 
reikalavimus.

Kova Prieš Embargo
Newyorkieciai šiomis dieno

mis yra stipriai sujudę į darbą 
už nuėmimą embargo nuo lo- 
jalistų Ispanijos ir jie dirba su 
įsitikinimu, kad tas privalo 
įvykti greitai. Štai tik keli pa
vyzdžiai tos darbuotės.

Trečiadienio popiečio 5-tą 
vai., vasario 1-mą d., sušauk
ta masinė demonstracija 
prie Italijos konsulato, 5th 
Avė. ir 50th St., N. Y. Tą pa
čia diena būriai moterų vaik
ščiojo mieste po įvairias stotis 
ir įstaigas su peticijomis pa
rašams rinkti.

Demonstraciją surengė Ben
dras Komitetas, susidaręs iš ir 
remiamas daugelio didžiųjų 
organizacijų, norinčių veikti 
prieš embargo.

Net “New York Times,” di
dysis, po visą Ameriką skleid
žiamas laikraštis, įdėjo arti 
pilno puslapio dydžio Ameri
kos žymių mokslininkų-veikė- 
jų atvirą laišką Amerikos val
džiai, reikalaujantį tuojau nu
imti embargo. Po juo pasira
šo žymiausi žmonės iš dauge
lio Amerikos politiško, kultū
rinio, mokslinio gyvenimo sri
čių.

Po visą miestą įvyksta šim
tai mitingų salėse ir demon
stracijų atvirame ore. Siunčia
ma telegramos, rezoliucijos, 
laiškai ir delegacijos kongres- 
manams, asemblymanams, se
natoriams ir įvairiems valdi
ninkams.

Šį Vakarą
Komunistų Partijos 70-ta 

Sekcija, Williamsburge, ruo
šia masinį mitingą ketvirtadie
nio vakarą, vasario 2-rą, La
bor Lyceum salėje, 949 Will
oughby Ave. Kalbės Cacchio- 
ne, Hathaway, Herndon, Yale 
Stewart, kuris prarado ranką 

Į kovose prieš fašizmą Ispani
joj, ir Solomonick.

Šimtuose šapų darbininkų 
komitetai ir atskiri darbinin
kai renka parašus po peticijo
mis. Tūkstančiai eina po na
mus. Komunistų kuopos iš
šaukia viena kitą lenktynėsna 
pripildyt peticijas parašais, 
pagelbėt nuverst fašizmui tar
naujantį embargo.

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

Šį ketvirtadienį, vasario (Februa
ry) 2, 8 vai. vakaro, Zablackų kam
bariuose, įvyks LDS 14 kuopos susi
rinkimas. Visi LDS 14 kp. nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkimo. — 
Sekr. (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
mo tai padaryti. Bandykite atsivesti 
ir naujų narių įrašyti į kuopą. — 
C. Reinis, Prot. Sekr. (26-27)

Iš Brooklyno Siuvimo Mo
kyklos, 75 3rd Avė., penkta
dienio į šeštadienį naktį iš
vogta 116 siuvamų mašinų, 
vertės $12,500.

Nora Bayes Teatre publika 
matė ‘ekstra” programą. Ją 

1 perstatė atleisti iš darbų WPA 
aktoriai po regu’iarės progra
mos, protestui prieš siaurini- 

'mą WPA.

Vajus vaikų paralyžiaus au
koms gelbėt tebetęsiamas iki 
sukels miesto kvotą $250,000. 
Visoj šalyj manoma sukelt 
$1,500,000.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
1

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

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 išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 88G

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

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom /
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

■'iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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

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

Sun. ail 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
'i ............................. ■•■■■■ -j ...............i ... i ii . .i.

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nežemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .. $12.50
Visi $22.50 vertes 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.




