
KRISLAI
“Bendras žygis.”
Aktyvistų Sąjunga.
Nespausdino.
Kas Gali Pasekmingai

Kovoti?
Rašo R. Mizara.

Šiomis dienomis gautas 
“Bendras Žygis.” Tai “Lie
tuvių Aktyvistų Sąjungos”
organas, išeinąs Klaipėdoj. 
Kalbamą Sąjungą, pasak 
“B. Žygio,” sudarą liaudi
ninkai, krikščionys demo
kratai ir voldemarininkai 
arba, kaip dabar jie vadi
nasi, nacionalistai.* *

Bet mums atrodo, kad ne 
visi liaudininkai su tos Są
jungos principais sutiks ir 
ne visi j on stos. Kairesnieji 
nieko bendro su ja neturės.

Sąjungos sekreto rium 
yra Algirdas Sliesoraitis, 
žinomas voldemarininkas.

* * SIS

Štai kokį p. Sliesoraitis 
duoda įsakymą:

“Sąjungos nariai sveiki
nasi, pakeldarfii dešinę ran
ką laisvu mostu į šoną, del
nu į priekį, suglaudus pirš
tus. Alkūnė turi būti kiek 
žemiau peties ir pakreipta 
į priekį, bet prie šono ne
priglausta.”

Kitais žodžiais, Lietuvių 
Aktyvistų Sąjungos nariai 
sveikinsis hitleriškai. Argi 
su tuo visi liaudininkai ga
li sutikti?

Žinoma, ne!* * ❖
Taigi dabar jau pilniau

siai žinoma, jog Lietuvių 
Aktyvistų Sąjunga yra vol- 
demarininkų padaras, glo
bojamas hitlerininkų.* ♦ *

“Vardan draugingumo ir 
simpatijos, kurią reiškia jū
sų kraštui visi Didžiosios 
Britanijos demokratai, mes 
prašome grąžinti laisvę vi
siems politiniams kaliniams 
kovojusiems už demokrati
jos reikalus.”

Šitokią telegramą p. Sme
tonai pasiuntė tūli Anglijos 
darbiečiai ir liberalai. Toji 
telegrama tilpo anglų ir 
francūzų laikraščiuose, bet 
Lietuvoj ji buvo užgniauž
ta; žmonės jos nematė.* * *

Norėdami įsiskverbti val
džion, voldemarininkai nau
doja visokią demagogiją. 
Jie- kalba ir apie demokra
tiją. Bet mes puikiai atsi
menam, kokia buvo demo
kratija, kai Voldemaras sė
dėjo premjero kėdėj!* * *

Mes kovojam prieš tauti
ninkų režimą Lietuvoj. Bet 
mes negalime eiti su bile 
kuo į tą kovą. Kovoti prieš 
tautininkus geriausiai galė
tų susidaręs Liaudies Fron
tas, į kurį turi būti įtraukta 
visos demokratines jėgos. 
Liaudies Frontas turi ly
giai kovoti prieš voldemari- 
ninkus, kaip ir prieš tauti
ninkus.

Paskendo Stambus Laivas 
Delaware Upėje

Camden, N. J. — Preki
nis laisvas “San Bediton” 
per ūkaną prakirto šoną 
kitam prekiniam laivui 
“Cohasset”, Delaware upėj;
dėl to ir nuskendo “Cohas- anglų politikus.
set,” kuris vežė 4,000 tonų Į Anglijos seimo rūmus, 
anglies iš, Norfolko, Va., į dėlei atsargumo, jau neįlei- 
Camdeną. Visi jo įgulos na- džia nieko iš pašalinės pub-
riai išsigelbėjo. likos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 30 Telefonas STagg 2-3878.

PROTESTAS ITALIJAI 
PRIEŠ ŠMEIŽIMĄ 

ROOSEVELTO
Roma. — Jungtinių Vals

tijų ambasadorius W. Phil
lips įteikė protestą Mussoli- 
nio valdžiai, kad Italijos 
fašistų laikraščiai taip šlyk
ščiai niekina, purvina ir 
dergia prezidentą Roosevel- 
ta.

Kad Rooseveltas yra pra
radęs gabumą vaikščiot, 
per kūdikių paralyžiaus li
gą, tai juodmarškinių spau
da išvedžioja, būk ta liga 
suparalyžiavus ir Roosevel- 
to protą.

“Giornale d’Italia” ir ki
ti fašistų laikraščiai apšau
kė prez. Rooseveltą “taikos 
ardytojam,” “norinčiu tapt 
vadu bolševikiškos - demo
kratinės Europos prieš fa
šistų valstybes.”

NAUJI ŽEMĖS DREBĖJI
MAI CHILĖJE

Santiago, Chile. — Kar
tojasi nauji žemės drebėji
mai vidurinėje ir pietinėje 
Chilės dalyse. O dar nesu
skaityti visi žuvusieji pir- 
mesniuose žemės drebėji
muose.

Mooney Negyvens su Žmona: 
Jinai Apleido Jį Kalėjime 

Ir Nesutinka Politiniai
San Francisco, Calif.— 

Tomas Mooney užginčija 
girdus, kad jis jieškąs teis- 
miškų perskyrų nuo savo 
moteries Renos; jis tik pa
reiškė, kad negyvens su ją
ja.

Tomas Mooney sako, jog 
per paskutinius 16 metų jo 
žmona Rena visai apleido 
jį kalėjime ir nieku neprisi
dėjo prie kovos už jo pa- 
liuosavimą. Per visus tuos 
metus visai skyrėsi jo ir jos 
gyvenimo tikslai, kaip nu
rodo T. Mooney.

Rena Mooney yra muzi
kos mokytoja. Dabar jinai 
gauna $85 per mėnesį kaip 
pašalpinė darbininkė val
diško muzikos projekto.

Airiai Sprogdinę Kalėjimą 
Ir Londono “Subvę”

London.—Sprogo bombos 
dviejose vietose požeminiam 
Londono gelžkelyje; sužei
dė 7 asmenis. Kita bomba 
apardė sieną Liverpoolio 
kalėjimo, kuriame laikoma 
keli nariai “airių teroristų 
respublikinės armijos.”

Anglų vyriausybė sako, 
kad tie bombininkai esą ai
riai respublikiečiai. Prane-
šama, jog suėmę ir slaptus 
jų planus susprogdinti An
glijos karaliaus palocius, 
seimo rūmą, Anglijos Ban
ką ir išžudyti žymiausius
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CHILĖS MIESTAS SUNAIKINTAS ŽEMĖS DREBEJIMO

Chiles pietinis kapitelius Concepcion, kuris tapo beveik nušluotas nuo mapos 
per žemės drebėjimą, įvykusį sausio 24-tą, Prezidentas Pedro Aguirre Cerda, 
kairysis laimėtojas pereitą spalį pravestuose rinkimuose,, nukreipė savo atydą 

nuo reformų programos į skubinimą pa gelbos nelaimės ištiktai sričiai.

Oficieriai, Majorai, Intelektualai 
Sykiu su Rankpelniais Meksikos 
Komunistų Partijos Suvažiavime
Mexico City. — Septin

tame kongrese Meksikos 
Komunistų Partijos daly
vauja ne tik šimtai darbi
ninkų ir valstiečių delega
tų, bet šešiolika miestų ma
jorų komunistų, keli komu
nistai direktoriai valdiškų

Ragina Abudu Interna
cionalu Išvien Gel

bėti Ispaniją
Paryžius. — Franci jos 

Komunistų Partijos pirmi
ninkas Marcei Cachin savo 
laiške Louisui de Broucke- 
re, pirmininkui Darbo ir 
Socialistų Inter nacionalo, 
atsišaukė neatidėliojant su- 
ruošt bendrą konferenciją 
atstovų nuo Socialistų ir 
Komunistų Internacionalų, 
idant suvienytomis jėgomis 
gelbėt Ispanijos respubliką. 
Cachin rašo:

“Dabartiniai įvykiai le
mia taikos ir laisvų šalių 
likimą... Tiktai susirinki
mas delegatų, išrinktų nuo 
politinių ir unijinių organi
zacijų visuose kraštuose, 
gali išdirbt daiktišką pro
gramą, kaip gelbėt Ispani
jos respubliką. Ir jei tokia 
programa būtų tuoj aus pa
vartota, tai jinai permainy
tų dabartinę dalykų išvaiz
dą.”

Panama City. — Demon
strantai apmėtė supuvu
siais kiaušiniais ir tomeitė- 
mis atsilankiusį Italijos 
“geros valios” pasiuntinį 
admirolą E. Somiglį ir sy
kiu su juom automobilyje 
važiavusį Italijos atstovą 
Capannį.

bankų, keli buvę guberna
toriai, nemažas skaičius ar
mijos oficierių komunistų, 
daug gydytojų, mokytojų, 
profesorių, advokatų ir ki
tų komunistų intelektualų.
. Ispaniškos ir indijoniš- 
kos tautų meksikiečiai dar
bininkai ir valstiečiai sykiu 
sėdi, draugauja ir disku- 
suoja su intelektualais ir 
valdininkais delegatais, ir 
vieni nesijaučia žemesni, o 
kiti nebando rodyt jokio 
savo “aukštumo.”

Suvažiavimas laiko mas 
valdiškame Hidalgo Teat
re. Valdžia dovanai leido šį 
teatrą naudot suvažiavimui 
Komunistų Partijos. Daly
vauja apie 1,000 delegatų. 
Patalpa iš vidaus ir lauko 
pusės išpuošta gausybe ro
žių ir kitų skaisčių gėlių.

Raportai parodė, jog 
Meksikos Komunistų Par
tija nuo 10,000 narių per 
paskutinius dvejus metus 
išaugo iki 30 tūkstančių na
rių.

Šį komunistų suvažiavi
mą plačiai aprašo visi Mek
sikos laikraščiai; nea atža-

Ispanija Atmeta Girdus apie 
Taikymąsi su Franco

London. — Ispanijos res
publikos atstovybė užginči
ja paskleistus girdus, būk 
respublika prašanti, kad 
Anglija tarpininkautų susi
taikyti su generolu Franco.

Roma. — Didžioji fašistų 
taryba nusprendė ir toliau 
remti Italijos kareiviais ge
nerolą Franco, iki jis “ga
lutinai laimės” kara. v 

gareivių spauda gana gerai 
rašo apie jį.

Delegatai savo kalbose, 
be kitko, atžymėjo, kaip 
Meksika pažengė pirmyn 
prie dabartinės progresyvės 
prezidento Cardenaso val
džios.

Naziai Išmetė 5 Žymius 
Aktorius už Pašaipas 

Prieš Nazių Vadus
Berlin. — Hitlerio propa

gandos ministeris Goebbels 
išmetė iš Valstybės Kultū
ros Rūmo penkis žymiau
sius Vokietijoj aktorius- 
juokdarius; tai todėl, kad 
jie žodžiais-juokais bei nu- 
davimais gabiai pašiepdavo 
nazių vadus, jų politiką ir 
planus.

Tiem aktoriam uždrausta 
bet kur daugiau vaidinti 
teatruose ar užeigose. O tai 
buvo mylimiausi Vokietijoj 
artistai lengvos scenos: 
Werner Finck, Peter Sach
se ir “Trys Rulandai” (H. 
Buth, W. Meissner ir Man
fred Dlugi).

Propagandos mini steris 
Goebbels dabar per spaudą 
vadina juos “nachalais ir 
žydų kopijuotojais bei įpė
diniais” teatruose. Jis širs
ta, kad net “govėda buržu
azinių pašlemėkų iš aukš
tesnės visuomenės griaus
mingai delnais plodavo,” 
girdėdama ir matydama tų 
aktorių juokus apie nazių 
vadus.

-------- vieną sovietinę salą Argun
Šį pirmadienį apsiniaukę [upėje, bet raudonarmiečiai 

ir būsią lietaus. įjuos iš ten išmušė, nukau
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ATŽAGAREIVIAI SUŽINAI MELAVO 
APIE ROOSEVELTO NEVA “SLAPTUS” 

RYŠIUS SU FRANCI JA IR ANGLIJA
Rooseveltas Pliekia Atga- 
leivius Spaudos Leidėjus, 

Humbugierius

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pareiškė, 
jog tiksliai, “sužiniai mela
vo” tie laikraščių leidėjai ir 
politikieriai, kurie būbnijo, 
būk Rooseveltas sakęs, kad 
Amerikos apsigynimo pir
moji linija esanti “Franci- 
joj” arba “palei Rheino 
upę.” Tie ponai, savaip iš
kraipydami prezidento pa
sitarimą su senato karinių 
reikalų komisija, kėlė er- 
myderį, kad Rooseveltas, 
girdi, darąs “slaptas kari
nes sąjungas” su Franci j a 
ir Anglija prieš Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją ir tuomi 
“stumias” Amerika i kara.

Prez. Rooseveltas davė 
sekamą raštišką pareiškimą 
spaudos atstovam, sumuš
damas tuos atžagareivių 
riksmus:

“Mes esame nusistatę 
prieš bet kokias įveliančias 
sąjungas, aišku.

“Mes stojame už palaiky-

Musso-Franco Fašistai Užė
mė Geroną; Liaudiečiai

Apleidžiu Figueras
Barcelona, Ispanija.—Ita

lų ir ispanų fašistų kariuo
menė užėmė Geroną, 25,000 
gyventojų miestą, Kataloni- 
joj, už dvidešimts ir kelių 
mylių nuo Franci jos sienos. 
Mūšyje dėl Geronos buvo 
sužeistas į koją Italijos ge
nerolas Bitossi.

Liaudiečių kariuomenė 
jau kraustosi iš Figueras, 
kuris paskutinėmis dieno
mis tarnavo kaip nauja lai
kina sostinė Ispanijos res
publikos. Figueras randasi 
už 15 mylių nuo Franci jos 
rubežiaus.

Italijos ir Vokietijos or
laiviai per dieną bombomis 
užmušė 500 žmonių Figue
ras miestelyje.

Respublikos kareiviams 
labai trūksta net šautuvi
nių kulkų.

Nuolatiniai Japonų Susikir
timai su SSRS Sargais
Tokio. — Pereitą penkta

dienį įvyko trys ginkluoti 
susikirtimai tarp Sovietų 
sienos sargų ir Manchukuo- 
Japonijos kareivių ties 
Mengoskili, 60 mylių į šiau
rių rytus nuo Manchuli.

(Japonai pasakoja, būk 
Sovietų kariuomenė “už
puolus” ten japonus-mand- 
žurus, ale, girdi, jie “atmu- 
šę rusus.”)

(Japonai jau pereitą an
tradienį buvo įsibriovę į

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

mą pasaulinės prekybos vi
som tautom, taip pat ir 
mum (Amerikai).

“Mes pilnai pritariame 
kiekvienam bandymui ap- 
rubežiuot bei sumažint gin
klavimąsi.

“Kaipo šalis — kaipo am
erikiečiai — mes pritaria
me taikiam išlaikymui po
litinės, ekonominės ir vi
suomeninės nepriklausomy
bės visų pasaulio tautų.”

Prie to prez. Roosevel
tas pridūrė:

“Štai penkiolika didžiųjų 
Amerikos laikraščiu, ir vi- 
sos iki vienai jų žinios, visi 
antgalviai apie tai duoda 
klaidinantį supratimą, su- 
žinų iškraipymą faktų... 
Ką tuo klausimu šnekėjo 
kongresiniai agitatoriai ir 
tie laikraščių leidėjai, tai 
yra grynas, šimto procen
tų humbugas.”

Pačią žinią iškraipė ne 
laikraščių korespondentai, 
ne reporteriai, bet tų laik
raščių redaktoriai savo edi- 
torialuose, paskui antraei- 
liai-trečiaeiliai spaudos ra-- 
šytojai, kaip sakė prezi
dentas. »

Tiktai “žioplys” galėjo 
įsivaizduot, būk Roosevel
tas kalbėjęs apie Amerikos 
“pirmąją apsigynimo liniją 
Franci jo j,” aštriai pastebė
jo prez. Rooseveltas.

USA Pilietinių Laisvių Sky
rius Tyrinės Teisėjus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Frank Murphy įsteigė 
pilietinių laisvių skyrių prie 
teisingumo m i n i s t e rijos. 
Tas skyrius “greitai ir stip
riai” tyrinės ypač įvairius 
federalius teisėjus, ar jie 
teisingai atlieka savo par
eigas ir ar nemindžioja pi
lietinių laisvių.

Nesenai priverstas pasi
traukt New Yorko srities 
federalis teisėjas M. T. 
Manton per dvyliką metų 
buvo paėmęs virš $400,000 
kyšių iš kompanijų ir pavie
nių asmenų, kurių bylas jis 
sprendė.

KALTINAMAS FEDERA
LIS TEISĖJAS THOMAS 

PASPRUKO LAIVU
New York. — šaukiamas 

tardyman, kaip įtariamas 
sukčius-kyšininkas, federa
lis apskrities teisėjas Ed. S. 
Thomas paspruko laivu į 
Panamos Kanalo Ruožą. 
Bet pagal valdžios įsakymą 
jis bus sugrąžintas j New 
Yorką.

dami bei sužeisdami septy
nis japonus.)

Nuo antradienio iki šeš
tadienio kasdien kartojosi 
susikirtimai.

i
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Japonija, Sovietai ir Žvejyba
Iš Maskvos atėjo žinios, kad ir vėl Ja

ponijos atstovas Shigenori Togo grūmo
ja “panaudoti spėką,” kaip buvo prie 
Kašano ežero. Tada Japonija grūmojo, 
paskui užpuolė Sovietus, bet po dvylikos 
dienų mūšių, Raudonoji Armija išvijo 
japonus laukan ir atsiėmė Zaoziornaja 
ir Bezimenaja kalnus.

Dabar dalykas yra tame, kad kilo gin
čas dėl žvejojimų. Po Rusi jos-Japonijos 
karo, 1904-1905 metų, buvo padaryta tai
kos sutartis Portsmouth© mieste, Ame
rikoj. Tos taikos sutartį pasižadėjo Ja
ponija ir Sovietai pildyti savo konfe
rencijoj 1925 metais.

Bet Japonija jau senai sulaužė taikos 
sutarties punktus: Pirmas priedas prie 
sutarties reikalavo, kad tuo pat kaytu 
Japonijos ir Rusijos armijos apleistų 
Mandžuriją, kad ant Mandžurijos sienų 
nebudavotų fortų, kad Rusija ir Japoni
ja Mandžurijoj gali palikti tik geležin
kelių sargybas nedaugiau, kaip 15 žmo
nių ant kilometro ir kad geležinkeliai tu
ri būti naudojami tik prekybai, anaiptol 
ne armijos reikalams.

Japonija šį punktą sulaužė. 1931 me
tais ji įvedė į Mandžuriją savo armiją, 
užkariavo tą kraštą, pristeigė ten karo 
lėktuvų aerodromų, pravedė strateginius 
geležinkelius, pristatė tvirtumų išilgai 
Sovietų sieną. , ,

Devintas punktas sutarties reikalavo, 
kad La Persue perlaja, kuri yra tarpe 
pietinės dalies Sachalino ir japoniškųjų 
Kokkaido salų neturi būti apginkluota, 
nes tai vandens kelias linkui Rusijos že
mės iš Ramiojo Vandenyno. Japonija ir 
šį punktą sulaužė. Pristatė ten tvirtumų 
ir buvo suėmus Sovietų laivus “Refriža- 
tor No 1,” “Kuzneckstroj” ir “Otvažny- 
ji”, kada jie ten plaukė.

Vienas sutarties punktas reikalavo, 
kad Japonija ir Rusija nebudavotų tvir
tumų ant Sachalino salos ir ant Korėjos 
sienų. Ir čia Japonija sutartį sulaužė.

Taip begėdiškai laužydama vieną po 
kitam sutarties punktus tuo kart Japo
nija kimba prie Sovietų Sąjungos ir rei
kalauja to, ko sutarty j nebuvo—žvejoji
mo Sovietų vandenyse.

Tos sutarties 11-tame punkte buvo pa
sakyta: “Rusija sutinka susitarti su Ja
ponija reikaluose suteikimo Japonijos pi
liečiams teisių žvejoti Rusijos vandeny
se, kaip tai Okhotskose, Japonų ir Berin- 
govo Jūrose. Žinoma, tokis sutikimas ne
palies nišų ir kitų šalių piliečių reikalus 
tose srityse.”

Šis sutarties punktas yra tam, kad 
Rusija sutiko tartis su Japonijos pilie
čiais ir jiems išnuomuoti tam tikrus van
dens plotus, bet tai nereiškia, kad Ru
sija priversta tą daryti. Pirmu kartu Ru
sija ir Japonija dėl žvejojimo susitarė 
1907 metais, ir japonai išnuomavo tam 
tikrus plotus vandens. Antru kartu So
vietų valdžia buvo susitams su Japoni
ja 1928 metais. Ši sutartis pasibaigė sau
sio 1938. Pereitais metais japonai buvo 
pasinuomavę metams 380 žvejojimo plo
tų.

Išnuomavimas eidavo pavidale išpar
davimo. Pastatomas išpardavimui tam 
tikras plotas ir jį gali išnuomuoti tas, 
kas daugiau mokės, nepaisant ar tai So
vietų žvejų kooperacija, ar japonai. Ja
ponijos imperialistai pradėjo gvoltą kel
ti prieš tokį išnuomavimo būdą.

Paskutinė japonų žvejų sutartis pasi
baigė su 1 d. sausio, 1939 metais. Ja
ponijos imperialistai pastatė Sovietams 
reikalavimą, kad jiems tie plotai būtų 
perduoti ant visados. Sovietai atmetė 
reikalavimą ir pareiškė, kad jeigu Japo

nija nori, tai gali susitarti metams nuo- 
muoti tam tikrus plotus Sovietų sąlygo
mis, o jeigu ne, tai plotai bus išparda
vimo formoj išnuomuoti tam, kas juos 
norės ir daugiau duos. Kas liečia japo
nus nuomuotojus, tai jiems duota mė- 
nesis laiko, iki vasario 1 dienos išsikrau
styti.

Japonijos spauda pradėjo rašyti, kad 
japonai žvejai nesikraustys, kad juos 
apsaugos japonų karo laivai ir apgins 
nuo Sovietų laivų, jeigu tie norės išva
ryti. Prie to, Sovietai atsisako 30 buvu
sių plotų visai japonams arba kam ki
tam išnuomuoti, nes jie reikalingi apsau
goti nuo šnipų, kadangi, turi apsigyni
mui svarbos. Sovietai reikalauja, kad Ja
ponija laikytųsi savo sutarčių, nes ji ir 
Manchukuo dar ne visus pinigus užmo
kėjo už buvusį Sovietų gelžkelį.

Taip stovi dabar tas žvejybos klausi
mas.

Kas Valdo Franciją?
Kada Italijos ir Vokietijos fašistai ga

lutinai užims Kataloniją, tai Franci j a 
bus apsupta fašizmo. Franci ja per kelis 
metus būdavo j o baisiausias tvirtumas 
prieš Vokietijos fašistus. Bilionus fran
kų išleido. Paruošė Maginoto Tvirtumų 
Linija. Tai tokios tvirtumos, kokių dar 
pasauly nebuvo. Vietomis net 325 pėdos 
po žeme. Jos turi penkis aukštus. Pože
mėje miestai, gatvės, gelžkeliai, elektros 
gaminimo stotys, kanalai, amunicijos ir 
ginklų sandeliai, ligoninės, kanuolės— 
viskas. Tie fortai apsaugoja Franciją 
rytų pusėj nuo Šveicarijos iki Šiaurių 
Jūros. Vokietijos fašistai suko galvą, 
kaip fortus apeiti.

Tam tikslui jie susiderėjo su Italijos 
fašistais. Italija su Francija rubežiuoja- 
si ryt-pietų pusėj. Jeigu negalima Fran
ciją įveikti iš rytų, tai gal galima iš pie
tų. Italijos fašistai senai dantį griežia 
prieš Franciją. Francija valdo pusę Af
rikos. Francija valdo milžiniškas Afri
koj kolonijas, kurių nori Mussolinis. Bet 
ir iš Italijos užpulti Franciją nelengva— 
visa siena eina Alpių kalnais. Alpių kal
nai, tai gamtinės tvirtumos.. <Francija 
dar ir ten neužmiršo tvirtumų pribuda- 
voti.

Ispanija randasi piet-vakaryje nuo 
Francijos. Tiesa, ir čia Pyrinejaus kal
nais eina siena, bet jie nėra taip aukšti, 
kaip Alpių. Ir štai, jeigu Ispanijoj įsigali 
fašizmas, tai Francija atsiduria baisioj 
padėtyj. Franciją galima užpulti vienu 
kartu iš trijų pusių — Vokietijos, Itali
jos ir Ispanijos. Franciją galima iš visų 
pusių pulti sausžemio armijų pagelba ir 
ypatingai lėktuvais. Fašistų viltis—lėk
tuvai. Iš visur užpulti: miestus deginti, 
bombarduoti, paversti į gaisrą, pleš
kančią “Sodomą” ir tuo priversti pasi
duoti! Iš Ispanijos šiaurinių prieplaukų, 
per Biskajaus Užlają, galima pulti ka
ro laivais. Iš Ispanijos pietinių prieplau
kų ir Balearic salų karo laivais ne tik 
galima pulti Franciją, bet ir nukirsti jos 
susisiekimą su Afrikoj valdomomis kolo
nijomis. Ispanijoj fašistų ir buvo išpro
vokuotas sukilimas, kad uždavus Fran
ci j ai mirtiną smūgį; kad nukirtus ir An
glijos susisiekimus su jos kolonijomis. 
Ispanija turi neišpasakytai didelės svar
bos karo strategijoj.

Per kelis šimtus metų Anglija valdo 
Gibraltaro perlają su pagelba ten išbu- 
davotos savo tvirtumos. Bet štai jau da
bar ta perlaja veik faktiškai yra Itali
jos ir Vokietijos* rankose. Afrikoj, Mo- 
rokko kraštą jau valdo Italijos ir Vo
kietijos fašistai. Ten jie pristatė tvir
tumų ir didelių kanuolių. Pietų Ispani
joj taip pat pristatyta fortų. Fašistai 
•lengvai gali iš tų fortų sugriauti An
glijos tvirtumą. Kada mušėsi fašistų ka
ro laivai su liaudiečių naikintoju “Jose 
Diaz” Gibraltaro perlajoj, tai iš Afrikos 
fašistų tvirtumos atidengė ugnį. Keli jų 
šūviai pataikė į Anglijos tvirtumos zo
ną ir ten užmušė žmonių. Sakoma, kad 
fašistai tiksliai tuos šūvius paleido ne į 
liaudiečių karo laivą, bet į Anglijos tvir
tumą, kad išbandžius ar tikrai galima 
sėkmingai pasiekti. Jiems tas pavyko.

Kada Italijos ir Vokietijos fašistai už
ėmė Barceloną, tai Romoj Mussolinis iš
ėjo ant balkono ir pasakė prakalbą į su
sirinkusią fašistų gaują. Jis sakė: “Italų 
legionai užėmė Barceloną. Tai reiškia, 
kad mes einame pirmyn. Barcelonoj 
mes nesustosime!” Fašistų gauja jam

PABĖGĖLIAI Iš FAŠISTŲ UŽPULTOS ISPANIJOS

Jungtinių Valstijų kruiseris Omaha, vairuojamas Amerikos jūrininko, pribūna j 
Marseilles, Francijos, prieplauką su pabėgėliais iš Barcelonos. Iš dešines stūk
so galas J. V. laivo-naikintojo Badger.

ŠIURPULINGA ŽINIA
Associated Press rasėj as 

Charles S. Foltz, savo 
straipsnyje iš Perpignan, 
Francijos, rašo į Baltimo- 
rės “The Sun” sausio 30 d., 
1939 m., šiurkščią ir širdį 
veriančią žinią. C. S. Foltz 
aprašo, kaip masiniai loja- 
listai ir Ispanijos liaudis bė-^ 
ga iš Barcelonos į Franci
ją nuo sužvėrėjusių Italijos, 
Vokietijos ir Franco fašis
tų. Foltz rašo, kad iš Bar
celonos išėjo desėtkai trau
kinių su pabėgėliais.

Foltz rašo, jis matęs 8 
grupėj, kur buvo vienas jų 
sužeistas kareivis, 2 mote
rys, 3 vaikai ir viena slau
gė, francūzė,. Visi jie bėgo 
linkui Francijos jau dvi 
dienas nevalgę. Sužeisto 
kareivio ranka buvo nu
traukta bombos laike Bar
celonos mūšių. Dvi mote
rys, rašo Foltz, buvo sese
rys. Viena žinojo, kad jos 
vyras kare žuvęs, kita nie
ko nežinojo apie savo vyro 
likimą. Viena jų turėjo su 
savim du vaikus: vieną 
mergaitę dviejų metų ir 
berniuką 3-jų; o kitą, 5-kių 
metų berniuką, bomba su
draskė Barcelonoj. Antroji 
moteris turėjo 3 sūnus lo- 
jalistų armijoj,—apie juos 
nieko nežino. Ji turėjo 
prie savęs mažą vaikutį, 
kurį ji surado kelionėje 
laike bėgimo iš Barcelonos. 
Vaikučio motina buvo už
mušta, žuvo nuo fašistų 
bombų. Vaikutis 4-rių metų 
amžiaus.

Vaikutis nelabai aiškiai 
žinojo savo vardą, bet jis 
gerai atsimena, kad jis val
gė hippopotamuso mėsą, ra
šo Foltz. Vienas iš pabėgė
lių sakė, kad hippopotamus 
buvo užmuštas, nes Barce
lonoj pritrūko mėsos. Vai
kutis taipgi atsimena, kad 
jo motina buvo užmušta 
bombos sprogimu. “Aš išli
kau,” vaikutis sakė. Vaiku
tis aiškino, kad hippopota

muso mėsa per kieta val
gyti, “bet buvo gera.” Jis 
kišeniuje turėjo rašomąją 
plunksną su nulaužtu galu, 
ir dėvėjo militarinę kepurę 
(vyriško didumo); taipgi 
turėjo kišeniuje laikrodėlį, 
puiris nėjo. Minėta moteriš
kė sakė, kad vaikutis pri
klauso kam nors iš pabėgė
lių, bet kada jų grupė atsi
sėdo, tai ir vaikutis su jais 
atsisėdo. Tuomet vienas iš 
grupės paklausė vaikučio:

“Ar tu, vaikeli, pakly
dai?...” Vaikutis esą at
sakė, kad jis nepaklydo, jis 
eina į Franciją, — rašo 
Foltz.

Paskutinė grupėje buvo 
francūzė slaugė, kuri išdir
bo Barcelonos ligoninėj 7 
metus. Ji pasakojo, kaip fa
šistai orlaiviais skraidė pa
žemiais ir šaudė iš kulkas- 
vaidžių į bėgančius iš Bar
celonos žmones.

* * #
Tai baisuj reginys. Fa

šistai yra baisiausi sutvė
rimai pasaulyje. Niekas ant 
svieto nėra toks bjaurus 
naikintojas c i v i 1 i z a ei jos, 
kaip fašizmas. Tas vis dau
giau ir daugiau rodo, kad 
darbininkai ir visi laisvę 
mylinti, privalo be atidėlio
jimo vienytis ir pastot ke
lią fašizmui, pakol dar ne- 
pervėlu!

V-kus.

Patikrinimas Senatvės Apdraudos Kreditų
Kuomet darbininkas tikrai 

nežino kiek jo darbdavys mo
ka senatvės apdraudos taksų, 
arba jeigu jis pats nori suži
noti sumą jo algos kreditų, 
pagal kurių jo senatvės ap- 
drauda bus sprendžiama, jis
gali gauti tas informacijas, 
prašydamas Social Security 
Bordo jam pasiųsti pranešimą.

Tiems, kurie nori tokių in
formacijų, Bordas aprūpino 
postkartę, kurią galima gauti 
iš visų jos vietinių ofisų, ant 
postkartčs prašymas dėl tų 
informacijų yra atspausdintas. 
Darbininkui lieka tik parašyti 
jo vardą, adresą, sąskaitos nu
merį, gimimo dieną, identifi
kavimo tikslams, ir vardą pa
sirašyti ant kortelės. Jis gali 
pasiųsti kortelę konverte So
cial Security Bordui, Candler 
Building, Baltimore, Maryl- 
land, kur visi rekordai laiko
mi, arba jis gali tik uždėti 
vieno cento krasaženklį ant 
kortelės ir įmesti į pašto skry
nelę. Kortelė jam bus sugrą
žinta užpečėtytame konverte. 
Darbdavio paduota darbinin
kui alga 1937 metams bus pa
žymėta tam tikroje vietoje 
ant kortelės.

Nuo paduotos algų sumos 
darbininkas gali pats išrokuo- 
ti, kiek senatvės apdraudos jo 
darbdavys už jį užmokėjęs,

nes taksai yra 1% jo algų. 
Taksai užmokėti ir raportuo
ti sykiu su darbininko algom.

Su kortele, parodant jo al
gų kreditus, darbininkas gaus 
pranešimą, ką daryti, jeigu 
Bordo pranešimas nesutinka 
su jo algų rekordu. Tokiuose 
atsitikimuose darbininkas pri
valo pasiųsti vardą ir adresą 
kiekvieno darbdavio. Toks 
smulkmeniškas p r a n e Šimas 
pagelbės Bordui patikrinti ir 
pataisyti klaidas ir nesuprati
mus senatvės apdraudos kre
dituose.

F. L. I. S.

Franco Žada Dovanot Bėg
liam Ispanijos Kareiviam
Perpignan, Francija. — 

Pranešama, kad generolas 
Franco ketina nebaust tuos 
Ispanijos respublikos karei
vius, kurie perbėgo į Fran
cijos pusę ir sutiks grįžt į 
generolo Franco valdomą 
plotą.

Skaičiuojama, kad iki šiol 
esą 4,000 kariškių pabėgė
lių; bet Associated Press 
praneša, jog tik apie “ket
virtadalis” jų sutiktų persi
kelt iš Francijos į fašistų 
plotą.

ŠYPSENOS
SNUKIO IR NAGŲ (PER- 

ILGŲ) LIGA SUSIRGO

(Lietuvos Vaizdai)
Kai dabar visokios gazie- 

tos daug rašo apie snukio 
ir nagų ligą ir kai kurie net 
ginčina, kad ta liga suser
ga ne tik gyvuliai, bet ir 
žmonės, kurie prie svetimų 
pinigų ponauja, tai ta te
ma ir aš su savo anūkėliu 
Keraičiu pagiedosiu:
Paklausykit broliai mūsų, 
Ši dainelė tai dėl jūsų.
Ši dainelė jums pritinka, 
Nors kai kam gal

nepatinka.
Augo kaime bernužėlis, 
Kaip darželio bijūnėlis, 
Arė lauką, pjovė šieną 
Ir turėjo mintį vieną: 
Susirasti sau mergelę, 
Lyg darželio rūtą žalią, 
Susikurti šeimą jaukią, 
Ir darbuotis tėvų lauke. 
Taip galvojo, taip planavo, 
Bet kai kartą laišką gavo, 
Kurį rašė jam jo dėdė, 
Ką minkštoj kėdėj e sėdi.
Metė mintį tą į šalį— 
Atsisveikino tėvelį, 
Išbučiavo mamą, sesę 
Ir išvyko ten, kur rašė.
Bėgo metai, slinko dienos— 
Ūky dirbo tėvas vienas, 
O sūnus pagalba dėdės 
Geron vieton atsisėdęs,
Ponu nešėsi didžiausiu
Ir jei kas pas jį paklausė, 
Kaip gyvuoja jo tėveliai— 
Nusisukdavo į šalį.
Apie brangią mamą, tėtį 
Nenorėjo nė girdėti, 
Nes labai jam nepatiko, 
Kad tėvai jo ūkininkai.
Bet praėjus kiek tai laiko— 
Apgailėjus tėvams vaiką, 
Kurs nors gyvas, bet jiems 

miręs,
Per audringas jūras yrės.
Netikėtai laišką gavo, 
Kur sūnelis jų maldavo, 
Kad tėveliai pagailėtų 
Ir nelaimėje padėtų.
Kad padengtų jie iš ūkės, 
Ką padarė liga snukio
Ir nagų, kuri taip siaučia 
Apie tuos, kas ponais 

jaučias.
Verkė tėvas, motinėlė, 
Kad jų ūkio nepakėlė, 
Ką sūnelis praponavo, 
Metęs seną mintį savo,
Kuri rodė tiesų kelią
Į saulėtą jojo dalią,
Į rytojų šviesų, gražų, 
Dabar likusį miražu.

(Iš “Liet. Ūkininko”)

Klausimai ir Atsakymai

pritarė šauksmais: “Į Tunisiją! Į Cor- 
sicą!”—reiškia—eiti toliau ir užimti 
Francijos žemes! O kiti pridėjo: “Šalin 
Francija!” “Šalin Daladier!”

Fašistų tikslai aiškūs. Jie ruošias už
pulti Franciją. Gi tuo pat kartu Fran
cija fašistams pataikauja. 1935 metais 
Mussolinis užpuolė Ethiopiją. Anglija 
nenorėjo jam leisti laimėti karą, nes tas 
sudaro Anglijai pavojų. Francija atsisa
kė remti Angliją kare 'prieš Mussolinį. 
Mussolinis karą laimėjo.- Dabar jis “at
simoka” Francijai už-pagelba. Reikalau-

ja Corsicos, Tunisijos, Nice, Savoy ir 
Francijos kolonijos Somalilando su prie
plauka Jibuti ir gelžkeliu.

Suruošė Italijos ir Vokietijos fašistai 
užpuolimą ant Ispanijos. Kartu jis yra 
paruošimas ir užpuolimo ant Francijos. 
Jeigu Francijos valdžia būtų^ davus Is
panijai pagalbą, tai jau senai iš Ispani
jos būtų išgrūsti Vokietijos ir Italijos 
fašistai. Bet Francijos valdžia atsisakė 
nuo to. Turint mintyje tuos faktus, sta
tome klausimą: Kas valdo Franciją, 
Francijos patriotai ar fašistų agentai?

KLAUSIMAS:
Gal jūs žinote, ar Sovie

tų Sąjungoje gamina tiktai 
trokus ir pigius, transpor- 
tacijai naudingus automo
bilius? Taip vadinamų 
brangių pasažyrinių auto
mobilių gal dar nedaro.

J. J.
ATSAKYMAS:

Sovietai jau gaminasi pa
tys visokiausios rūšies auto
mobilius, ne tik tavorų 
transportavimui, bet ir 
žmonių vežiojimui. Pavyz
džiui, nepaprastai gražius 
ir brangius automobilius 
gamina Maskvos Stalino 
vardu fabrikas. “Pravda” 
pranešė, kad gruodžio 15, 
1938, iš to fabriko išėjo ga
tavas penkiatūkstantinis 
tos puikios rūšies automobi
lius. Kiti fabrikai irgi ga
mina visokius automobilius.
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ANGLIAKASIU PROBLEMOS
Paskutiniu Sykiu Ištirta Butler 
Kasyklų Eksplozija; Priežas
tis—Įgriuvimai; Komisija Au

kštai Lėkė, Žemai Nutūpė
“Laisvės” skaitytojams ži

nomoji angliakasių eksplozija, 
kuri įvyko birželio 2 d., 1938 
m., Dupont, Pa. (arti Pitts- 
tono) Butler mainose, kurias 
operuoja Santo Volpe ir kuri 
nusinešė 10 darb. gyvasčių ir 
6 darb. invalidiškai suspirgi- 
no, jau ištirta trečios ir pas
kutinės komisijos. Pirmoji ko
misija buvo paskirta valstijos 
Mainų Biuro, susidėjusi iš 5 
mainų inspektorių. Ji savo 
darbą atliko už apie mėnesio 
laiko po eksplozijos įvykiui. 
Ta komisija surado, kad prie
žastis buvo ta, kad mainieriai 
“perdėdavo” parako skeldami 
anglį.

Toks raportas nepatiko 
UMWA prez. Lewisui ir jis 
įsakė 1-mo distrikto (minėtos 
unijos) prez. J. Kosikui su
ruošti savo ištyrimą ir pada
ryti galą visoms būsimoms ek
splozijoms. šis susitarė su pa
vieto koroneriu (valdišku dak
taru) ir suruošė nevaJiaudies 
teismą miestelyj, kur eksplo
zija įvyko. Jis pasistengė vis
ką iš kalno sufrėmuoti taip, 
kad išeitų kompanijos nau
dai. Teismas-tyrimas užsibai
gė rugsėjo 4 d. su ta išvada, 
kad nelaimė buvo “neišven
giama” ir niekas tame nekal
tas. Lewisui gal toks rapor
tas patiko, nes daugiau apie 
eksploziją jis nebeužsiminė.

Taigi dvi komisijos “prakai
tavo”, bet tikros priežasties ir 
kaltininko nesurado. 10 darb. 
žuvo ir 6 apkepė tur būt dėl 
to, kad kompanijos godumas 
to reikalauja. Bet dar nebu
vo viskas.

Greta šių tyrimo komisijų, 
ar joms nepasitikėdamas ar 
kitoniškais sumetimais, pasky
rė trečia komisija tuolaiki
nis gub. Earle. Ši kom. gana 
susivėlavo, bet ji buvo visom 
pusėm gašlesnė savo darbe. 
Bet ir jai lemta buvo darbo 
gale suklupti.
Ką Gubernatoriaus Komisija 

Patyrė?
Gub. komisija susidėjo iš 

trijų narių: valstijos senato
riaus dr. Mundy (wilkesba- 
riečio), valstijos prokuroro de
putato Reap ir UMWA atsto
vo Gallagher. Kom. apsistojo 
West Pittston, Pa. ir dr. Mun
dy (kom. pirm.), nors ir ne 
mainieris, bet tur būt gerai 
pažinąs mainu įstatymus, su
ėmė taip drūčiai, kad sudre
bėjo pamatai kraujageringos 
kompanijos. Jis apklausinėjo 
virš šimto liūdininkų, o komp. 
oficialus net iš lovų plėšė “su
sirgusius” po to, kaip komisi
ja čia apsistojo.

Apklausinėjant kompanijos 
oficialus patirta, kad jie ope
ravo kasyklą vien tik pelno 
sumetimais, todėl apsauga bu
vo nežinomas komp. dalykas. 
Apklausinėjant valstijos in
spektorius patirta, kad kasyk
la buvusi “begazė.” Apklausi
nėjant darbininkus patirta, 
kad kasykloje buvo 20 akrų 
plote pilna gazo, ką padaugi
nus per sluoksnio aukštį buvo 
4,000,000 kubiškų pėdų tos 
degančios medžiagos ir liepta 
darb. saugotis per mainų bo
sus; dar patirta, kad ventilia
cija buvusi tokia silpna, kad 
po šūvių darbininkai be kenk
smo sveikatai negalėjo dirbti 
per vieną ir pusę valandos; 
prie to patirta, kad mainų in
spektorių nebuvo matyti per 
15 metų, išskiriant tada, kada 
nelaimės įvyko. Apklausinė
jant komp. saugumo inspekto
rių patirta, kad ventiliacija 
buvusi bloga dėl priežasties 
užgriuvimo oro kelių, o už- 
griuvimus pašalinti buvę “ne
saugu” darbininkams, kurie 
būtų tą darbą atlikę. Patirta 

ir tas, kad šios kasyklos ad
ministratorius “menkai tesu- 
prantąs” apie ventiliaciją ir 
abelnai kasyklų saugumą ir 
nesilankąs į kasyklas, o atsi- 
duodąs žemesniems oficiala- 
lams.

Čia tik yra dalis darbinin
kų liudijimų ir komp. oficialų 
prisipažinimų. Visų gi nesužy
mėsiu čia, nes vietos stoka lai
kraštyje, o komisijos darbas 
tęsėsi 8 dienas. Bet ir iš šių 
prisipažinimų iš komp. pusės 
yra aišku, kaip kriminaliai 
komp. yra prasižengusi prieš 
mainų įstatymus, kaip atsako- 
minga ji yra už žuvusius ir su
žeistus. Suprantama, kompa
nija su savo oficialais norė
jo ir stengėsi išsisukti nuo kri- 
minalystės ir jie dėjo visas 
pastangas sublofuoti Mundy, 
bet tas juos prispyrė prie sie
nos. Tada jie pradėjo bež
džionės rolę lošti, pasirodyti 
ignorantais savo darbe. Komi
sijos veikla išrodė darbininkų 
pusėn linksta, bet. . .
Komisijos Raportas ir Išvada

Komisija išdirbo 8 dienas, 
išvertė pamatus kompanijos 
nesiskaitymo su elementariais 
mainų įstatymais, nunuogino 
ją ir pastatė pilnoje šviesoje, 
parodė visuomenei ir mainie- 
riams jos kaltybę, bet kada 
reikėjo tarti žodį teisybės 
prieš kompaniją, apkaltinti ją, 
Mundy susvyravo.

Tuojaus pasirodė, kad gu
bernatoriaus komisija, su 
Mundy galvinyj, daugiau ne
gali prieš privatinę nuosavy

Laisvoji Sakykla
KODĖL KUNIGAI PUO

LA KOMUNISTUS?

Neiškenčiau neparašęs apie 
kunigų spaudą. Skaitydamas 
kunigų spaudą niekados nera
dau, kad jie apsieitų be melų 
ir keršto prieš Sovietų Sąjun
gą bei komunistus. Rodosi, 
kad nebūtų komunistų ir So
vietų Sąjungos, tai kunigų lai
kraščiams nebūtų ir kas rašy
ti. Prieš kovojančią Ispanijos 
liaudį, taip pat jie skiepija 
netiesą. O Stalinas už vis 
daugiausiai nukenčia, ant jo 
galvos suverčia visas svieto 
nelaimes. Nuo didelių laikraš- 
raščių neatsilieka ir “Kristaus 
Karaliaus Laivas,” kuris nie
kina bolševikus, kuris vadina 
“raudonu teroru,” nes būk 
Sovietų Sąjungoj kraujas lie
jasi, būk neleidžia žmonėms 
melstis, žinoma, tai melas. 
Sovietų Sąjungoj gerbiamas 
kiekvienas pilietis ir jeigu jis 
tiki, tai jam niekas po prie
varta tikėjimą neatima ir mel
stis nekliudo.

Kunigų spauda bėdavoja, 
kad tikėjimas nyksta. Bet už 
tai gula kaltė ant kunigų. 
Juk yra prirodyta, kad 1905 
metų revoliucijos laiku Rusi
joj visokių tikėjimų kunigai 
išgavo žinias iš žmonių per 
išpažintį ir išdavė 300,000 
žmonių caro valdžiai. Tuom 
žmonės labai pasipiktino.

Arba paimkime ir Suvieny
tas Valstijas, kiek čia kunigai 
padėjo streikų sulaužyti. Aš 
asmeniškai žinau, kur kunigai 
tris streikus sulaužė,' vien 
Lawrence mieste. Turiu kapi
talistinių laikraščių iškarpas 
su kunigų paveikslais, kuriuos 
ta spauda gyrė už streikų su
laužymą. žinoma, toki kuni
gų darbai ir labiausiai tikintį 
žmogų priverčia pamąstyti.

Sovietų Sąjungoj žmonės 
pakilo aukštai kultūriniai, iš
silavino ir todėl patys atsisa
ko nuo tikėjimo. Ten žmonės 
žino, kiek praeityj kunigai 
tarnavo carui ir ponams, todėl 
ir atsisako nuo tikėjimo. Taip, 

bę, prieš kapitalą, negu anos 
pirmos dvi komisijos. Jeigu 
anos dvi komisijos tūpčiojo 
prieš kompaniją nuo pradžios 
iki galo aktų, tai ir ši neatsi
laikė ir gale akto atsiklaupė.

Mundės komisija “turėjo” 
pripažinti tą “faktą”, kad 
kompanija “labai gabiai ir 
energingai pildo” saugumo įs
tatymus. “Bėda” tik esanti su 
tais įgriuvimais. Na, ir išpleš
kino 32 ląpų raportą guber
natoriui, priplepėdamas viso
kių nesąmonių.

Tame ilgame ranorte duo
dama virtinė beverčių guber
natoriui surfianymų, kuriuos 
panaudojus “būtų galima” iš
vengti daug gazo eksplozijų 
mainose. O mandriausias su
manymas yra tas, kad pase
nusius inspektorius paleisti iš 
darbo su puse algų, o jų vie
ton pasamdyti jaunesnius, en- 
ergingesnius (jeigu kaip,- tai 
ši eksplozija daugeliui inspek
torių labai naudinga: jie gaus 
pusę $3,500 metinės algos ir 
dirbti nebereikės, kol akis už
merks) .

Komisija spėjo savo raportą 
pagaminti iki sausio 19 d., ka
da jųjų skynėjas, Earle ėjo 
lauk iš ofiso. Tas, raporto ne
skaitęs, perdavė naujam gu
bernatoriui James’ui. Taip 
užsibaigė paskutinis tyrinėji
mas, toks žodis tebuvo tartas 
už žuvusius, tiek tebus užbėg
ta už akių būsimoms eksplozi
joms.

Verta patiems mainieriams 
saugumo klausimą gvildenti 
kiekviename lokalo susirinki
me. Kitaip, ši industrinė žu- 
dynė nesumažės, nekalbant 
jau apie jos visišką sulaiky
mą. Požeminis.

ten tikėjimas griūva, bet ne 
todėl, kad kas jį uždraustų, 
bet todėl, kad žmonės apsi- 
švietė. žmonės daugiau neno
ri užlaikyti kunigus, mokėt 
jiems algas, o dievas juos ir 
nemaitina.

Užeini kunigų spaudoj to
kių nesąmonių, kur rašo, būk 
komunistai trokšta kraujo, 
bažnyčias ir tikėjimą griauna. 
Tai netiesa. O kaip yra Is
panijoj ? Kas ten pradėjo ka
rą, ar komunistai, ar fašistai 
prieš liaudį? Visi žinome, kad 
fašistai užpuolė Ispanijos 
žmones ir jau treti metai žu
do. Kunigų didžiuma fašistų 
pusėje. Italijos ir Vokietijos 
fašistai naikina miestus, baž
nyčias, žudo moteris, senelius^ 
ir vaikus iš kanuolių ir lėk
tuvų. Taigi, ne komunistai 
kalti už tas Ispanijos liaudies 
kančias, bet fašistai. Daug ku
nigų apsiginklavę nuvėjo tie
siai muštis, žudyti katalikus. 
Kunigai per ilgus metus dar
bo žmones baugino revoliuci
ja, o dabar patys sukėlė iš' 
vien su fašistais sukilimą prieš 
Ispanijos žmonių legališka'i 
išrinktą valdžią.

Biblija sako, kad tikėjimas 
nieko nereiškia be gerų dar
bų. žiūrint į Ispanijos daly
kus, tai komunistai atlieka ge
rus darbus, nes jie gina liaudį, 
užsienyj renka maistą, dra
bužius, valgį, siunčia medika
mentus, o kunigai užgiria fa
šistus, kurie žudo žmones, žu
do labiausiai tikinčius žmones, 
nes Ispanija buvo katalikų ti
kėjimo tvirtovė.

Jau, rodosi, vien fašistų 
bombardavimai iš lėktuvų 
miestų, kur jie žudo moteris, 
vaikus, senelius, turėtų iššauk
ti kunigų protestą. Bet kaip 
tik atbulai, jie dedasi su fa
šistais.

Dabar kyla klausimas: ko
dėl kunigai taip neteisingai 
puola komunistus, kurie skel
bia žmonių tarpe meilę, tau- 
tų vienybę, organizuoja pa
vergtas tautas ir prispaustus 
žmones? Atrodo, kad kunigai 
bijo netekti šio kapitalistinio 

surėdymo, kur žmogus žmogų 
išnaudoja. Ot čia ir bus ta 
paslaptis, kodėl kunigai taip 
neapkenčia komunistų. Kuni
gai yra pirmos klasės išnaudo
tojai. Juk jie nieko nepaga
mina, o tuo kartu turi kalnus 
pinigų, gerą gyvenimą, jiems 
net išnaudotojų valdžios mo
ka geras algas, kaip mokėda
vo caras Rusijoj, o dabar mo
ka Lietuvoj ir kitur, štai ko
dėl jie taip gina kapitalistų, 
dvarponių, fašistų valdžias ir 
puola komunistus.

Daug yra kunigų, kurie tu
ri šimtus tūkstančių turto, pri
klauso prie fabrikantų. Bosto
no kardinolas turėjo milionus, 
kuris valdė daug dirbtuvių 
Lawrence mieste. Taigi, tokis 
žmogus būdamas ir kardino
lu ir kapitalistu, suprantama, 
neapkenčia darbininkų orga
nizacijas, streikus ir komunis
tus, kurie organizuoja darbi
ninkus. Tokis žmogus per
skaito evangeliją ir ją taip 
aiškina, kaip jo reikalai rei
kalauja. Jeigu jau tikėti tam 
religijos mokslui, kad kupra
nugariui lengviau išlįsti per 
adatos skylelę, negu bagotam 
įeiti į dangų, tai tikrai didžiu
ma kunigų pateks į peklą, 
nes jie visi bagoti.

Aišku, kodėl valdančioji 
klasė ir kunigai taip bijosi ko
munistų laikraščių ir apšvie- 
tos, nes žino, kad tikinti dar
bininkai skaitydami tą spaudą 
pažins savo draugus ir prie
šus. Bet prieš tikrą komunis
tų mokslą, prieš apšvietą, tai 
kapitalistų ir kunigų vienati
nis ginklas, tai melas, štai ko
dėl kunigų spauda tiek daug 
meluoja apie Sovietų Sąjungą 
ir komunistus.

Petras Butkevičius.

Pageidavimas, Kad Naziai 
Mažiau Ginkluotųsi

London. — P r e m j e ras 
Chamberlain, - sveikindamas 
Hitlerio kalbą neva už jos 
“taikumą,” tačiaus, išreiškė 
pageidavimą, kad Vokietija 
tartųsi su Anglija dėlei 
ginklavimosi apribojimo.

______ ______  j ; ____

Nuteisė Kontr-Revoliucinj 
“Vyskupą” Maskvoje

Maskva.—“Evangelistas” 
Jesipenko, pasivadinęs 
“vyskupu”, vaikščiodavo po 
Ukrainos kaimus, persiren
gęs ubagu; organizuodavo 
slaptas religines draugijas 
ir kurstydavo žmones prieš 
Sovietus.

Pagaliau, atvykęs j Mas
kvą jis, sutikęs vieną pra
voslavų kunigą, įsiprašė 
pas jį pagyvent. Apsistojęs 
pas tą kunigą, tada Jesi
penko prašė jį parašyt laiš
ką vienos svetimos šalies 
atstovybei Maskvoje ir ta
me laiške skųst Sovietus 
kaip “tikybos persekioto
jus.”.

Bet kunigas su pasipikti
nimu atmetė tą ‘“vyskupo” 
prašymą ir paskui pranešė 
apie jį policijai.

Maskvos miesto teismas 
dabar už visa tai pasiuntė 
Jesipenko kalėjiman dešim
čiai metų, kaipo kontr-re- 
voliucionierių.

Japonija Neatlygins už 
Nuostolius, Padarytus Ki

tom šalim Chinijoj

Tokio. — Japonijos užsie
ninis ministeris H. Arita 
pareiškė, kad Japonija ne
duos jokio atlyginimo už 
nuostolius, kuriuos padarė 
kitom šalim japonai savo 
karu prieš Chiniją.

«

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Shenandoah, Pa.
Sausio 25 d. įvyko prakal

bos, kurias rengė L.D.L.D. 
9-tas Apskritys. Kalbėjo, drg. 
V. Zablackas.

Drg. Zablackas buvo nuvy
kęs Ispanijon ir kovojo prieš 
žiaurius fašistus apie metus ir 
pusę. Jis pasakė, ką matė sa
vo akimis, ir kas tai yra ka
ras ir jo baisenybės. Jis sa
kė, kad kas turi širdį ir jaus
mus,—turi kovot prieš karą ir 
fašizmą. Taipgi ragino, kad, 
kurie kiek išgali, aukotų į fon
dą, kuris šelpia sugrįžusius ir 
sužeistus, kurie kovojo Ispa
nijoj prieš fašizmą, nes jiems 
labai yra reikalinga pagelba.

Žmonių atsilankė nedau- 
giausiai, nes pasitaikė labai 
šaltas oras. Bet kurie atsilan
kė ir girdėjo Vytauto kalbą, 
tai visiems patiko. Jis kalbė
jo lietuviškai ir angliškai, nes 
buvo atsilankę ir svetimtau
čiai. Dviejose kalbose kalbant 
(vienu vakaru), labai apsun
kina kalbėtoją. Iš drg. Zab- 
lacko reikia tikėtis gero kal- 
bėtojaus. Jis dar jaunutis, o 
jau gerai kalba.

Sausio 21 d. įvyko susirin
kimas Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubo. Narės susirin- 
kiman atsilankė veik visos. 
Šiame susirinkime nutarė pa- 
aukaut 3 dol. dienraščio “Lai
svės” bazarui. Tai dar ne vis
kas,—nekurtos narės pažadė
jo padaryti po vieną-kitą ran
kų darbo dalykėlį dėl bazaro. 
Labai puiku, kad kliubietės 
nepamiršta savo klasės laik
raščio “Laisvės”.

E. M.

Žinios iš Lietuvos
VILKAVIŠKIS

Linamynėj Užtroško Žmogus
Prieš keletą dienų Vilkaviš

kio valsčiuj, Navininkų kai
me, ūkininko J. Botyriaus li- 
namynėje rastas negyvas to 
paties kaimo gyventojas Pijus 
Kairys, 70 m. 'amžiaus. Jokių 
smurto žymių nerasta. Spėja
ma, kad jis užtroško.

KLAIPĖDA

Kliudo Didžiosios Lietuvos 
Ūkininkams Klaipėdoj Par
davinėti Maisto Produktus
“Id St.” rašo, kad Klaipė

dos magistratas išleidęs priva
lomąjį įsakymą, kuriuo drau
džiama Klaipėdos miesto rin
koje išnuomuoti kioskus, par
davinėti iš Didž. Lietuvos at
gabentiems maisto produk
tams, ypač duonai.

Dėl tos priežasties Klaipė
doje maisto daiktų kaina pa
kilusi ir plačiųjų gyventojų 
sluoksnių (darbininkų ir 
miestiečių) esąs aiškus nepa
sitenkinimas.

ALYTUS
Miestui Reikalinga Susisieki

mo Priemonė
Nė vienas Lietuvoj apskri

ties miestas neužima tokio di
delio ploto, kaip Alytus. Čia 
nuo vieno miesto galo iki kito, 
t. y. nuo Miškų vidurinės mo
kyklos iki karo sanatorijos 
yra 6 km. kelio. Toks miesto 
išplėtimas turi gerų, ir blogų 
pusių. Tačiau mieste darosi 
didelių sunkumų susisiekimo 
atžvilgiu. Gyvenantiems mies
to galuose sunku yra pasiekti 
miesto centrą, o dar sunkiau 
kitą miesto galą. Turint gal
voje visus nepatogumus, mies
to savivaldybė turėtų susirū
pinti šiuo klausimu. Būtinas 
reikalas įvesti susisiekimo 
priemonę—autobusą.

Gaisrai Stravininkuose ir 
Prie Žeimių.

Stravininkuose, senelių prie
glaudoje, kilo gaisras. Pasto
gėje nuo katilų užsidegęs tro
besys ir gręsė visai prieglau-

Baltimore, Md.
Sausio 25 d. negrų bažny

čioj ant kampo Cross ir Peach 
gatvių, Komunistų Partijos 
vienetas 22 W. surengė pro
testo mitingą prieš Baltimo- 
rės policijos brutališkumą, ku
ris buvo gruodžio 17 dieną 
ant Pennsylvania Avenue.

Taikus Baltimorės gyvento
jas Joseph Dunlop, negras, 
liko mirtinai sužeistas polici
jos tik todėl, kad valgykloje 
susiginčijo su patarnautoju už 
kainą, kurią jis turėjo mo
kėti už savo valgį. Trys po- 
licmonai buvo pašaukti. Po- 
licijantai išsivedė J. Dunlop į 
policijos automobilį ir viduje 
mirtinai jį primušė,—išmušė 
vieną akį ir jis prarado regė
jimą ant visados.

šiame viešame protesto su
sirinkime Harry Haywood 
kalbėjo ir nurodė Baltimorės 
policijos žvėriškumą. Ten pat 

(buvo išdalinta peticijų lakštai 
žmonėms, kad siųstų policijos 
komisionieriui R. F. Stanton, 

i kad jis suspenduotų anuos 
žiaurius policijantus nuo ėji
mo pareigų. Jais yra: Leo. 
Williams, George Topkin ir 
Charles Field.

Prieš šį policijos žiaurumą 
sukilo visi dori Baltimorės gy
ventojai ir daugelis organi
zacijų. Pirmoj eilėj stovi šios 
organizacijos: Komunistų Par
tija, Negroe Congress, ir Ad
vancement of Colored People. 
Prie to prisidėjo ir šiaip daug 
fraternalių organizacijų ir 
unijų, šitas atsitikimas nėra 
pirmutinis—jų buvo gana 
daug praeityj. Baltimorės gy

dai. Iškviesti iš Žiežmarių 
ugniagesiai gaisrą likvidavo, 
bet nuostolių būsią apie 10 
tūkstančių litų/

Į Stravininkus iškviesti ir 
KMS ugniagesiai, bet be rei
kalo.

Taipgi buvo didelis gaisras 
Martiniškių dvare, netoli Žei
mių. Grafienės Kosakauskie- 
nės sudegė dveji gyvenamieji 
namai.

KAZLŲ RŪDA

Liūdnos Kalėdos
Gruodžio 26 d. 19 vai. Kaz

lų km. nežinomas piktadarys 
pro langą iš medžioklinio .šau
tuvo nušovė į galvą J. Brilai- 
tį, apie 40 metų amžiaus, ku
ris tuo metu su svečiais vaka
rieniavo. Spėjama, kad jis 
nužudytas keršto sumetimais. 
Velionies liko žmona ir du 
vaikai.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

I
I

H R. M IZAK A

KAINA TIK 5 CENTAI

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

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

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

•
Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 

kuoveikiausiai užsakymus.

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

vcntojai deda pastangas, kad 
panašūs dalykai daugiau ne
atsikartotų. Nors čia nėra at
viro lynčiavimo negrų, bet 
jaučiama pietinių valstijų Jim 
Crow dvasia. Ji gana stipriai 
uždėjo savo leteną ant juodų 
Baltimorės gyvenetojų.

Aida Balsys.

Maloni Telegrama
Jonas Pupkis ir Kazys Pup

kis gyveno tame pačiame mies
te, toje pačioje gatvėje, tame 
pačiame name ir, pagaliau, ta
me pačiame aukšte. Ir Jonas 
Pupkis ir Kazys Pupkis buyo 
vedę. Bet ėmė Jonas Pupkis mi
rė, o Kazys Pupkis išvyko į Af
riką. Iš ten Kazys Pupkis pa
siuntė savo žmonai telegramą, 
kurią tačiau, paštas įteikė Jono 
Pupkio našlei. Telegrama 
skambėjo taip:

“Atvykau laimingai, čia la
bai karšta. Laukiu tavęs išsiil
gęs. Sveikinu. Tavo vyras.”

Oro Temomis
Į pratimų aikštę, kur išsiri

kiavusi pratimų stovi baterija, 
atjoja pulko .vadas. Jis pasi
šaukia leitenantą ir taria jam:

—Labas rytas, pone leite
nante. Gražus oras šįryt, ar ne 
tiesa?—klausia maloniai pulki
ninkas.

—Gražus, pone pulkininke!— 
atsako leitenantas.

—Juk vakar ir buvo graži 
giedra, ar ne tiesa?—tęsia to
liau pulkininkas.

—Taip, pone pulkininke!
—.Užvakar diena, rodos, dar 

saulėtesnė buvo, ar ne tiesa?
—Tikrai, pone pulkininke!
—Taigi, dienos gražios, bet, 

sakykite, iš kur tie pabūklai to
kie purvini?—priduria pulki
ninkas.

Mokykloje
—“Ne visa auksas, kas bliz

ga” — tai yra liaudies priežo
dis,—na, vaikai, ar galite duo
ti pavyzdį?

—Jūsų kelnės, pone mokyto
jau.

Aritmetika
—Milijonas... Milijardas.
—Toliau?
—Bilijonas. ..
—Na, na!
—Bilijardas!

(Surankiota)
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(Tąsa)
Pavyzdžiui, buvo naktis, šalčiui užstojus. Jis elgeta

vo ištisą dieną, kiek tik galėdamas, bet matė, kad niekas 
į jį atydos neatkreipia, ant galo pavakarėj pamatė seną 
ponią išlipant iš vagono ir pagelbėjo jai prie lietsargių 
ir pundų; paskui papasakojo jai savo nelaimingąją isto
riją ir po to užganėdinančiai atsakius ant tūlų jos klau
sinėjimų ir pataikius prašalinti jos abejonę, ji nusivedė 
jį į restauraciją ir Jurgis matė, kaip ji užmokėjo dvi
dešimts penkis centus, kad jam duotų pavalgyti. Taigi 
jis gavo viralo ir duonos, virintos galvijienos su bulvė
mis, ir kavos ir pyragaičio taip, kad išeidamas jautėsi 
prikimštas, kaip skilandis. Paskui per lietų ir tamsą pa
matė toli gatvėje raudonas liepsnas ir išgirdo didįjį 
būbną beldžiant; jo širdis net pašoko ir jis tekinas lei
dosi tenai, nes, nesiklausęs, žinojo, kad ten politiškas su
sirinkimas.

Laikraščiai rūgodavo, kad per tuos rinkimus visus 
buvo apėmęs kokis tai apsileidimas. Dėl kokios tai prie
žasties žmonės nesižingeidavo tokiomis kovomis ir be
veik būdavo negalima juos nuvilioti į susirinkimus, arba 
kad jie triukšmą keltų atėję. Susirinkimai, kurie iki 
to laiko buvo laikomi Chicagoje, visiškai nenusisekda
vo, o šią naktį kalbės ne menkesnė ypata, kaip kandi
datas į šalies vice-prezidentus, taigi politiškieji vadovai 
labai buvo susirūpinę. Bet maloningoji Apveizda suteikė 
šaltą vėją ir lietų—ir dabar viskas ko reikia, tai už
degti žiburius ir paleisti keletą raketų prieš salę ir 
pabaladoti į didįjį būbną, o visi neturintieji kur prisi
glausti skurdžiai per mylią aplink pradės rinktis ir 
salė bus užsikimšusi! O ant rytojaus laikraščiai turės 
progą garsinti visai šaliai, kaip susirinkusieji triukš
mingai pritarė kalboms ir paminės, kad susirinkusieji 
buvo ne su “šilkinėmis pančiakomis,” kas aiškiai parodo, 
kad aukštieji muitai, kuriuos remia garbusis kandida
tas, matomai, labai patinka darbo žmonėms visoj šaly.

Taigi Jurgis atsirado didelėje salėje, gausiai išda
bintoje vėlukais ir įvairiomis iškabomis; pirmsėdžiui 
trumpai prakalbėjus ir to vakaro kalbėtojui pakilus, 
salėje pasidarė baisus ūžimas jį sveikinant,—bet galite 
manyti apie Jurgio nusistebėjimą, kada toje ypatoje jis 
pažino ne ką kitą, kaip tik garsųjį ir iškalbųjį 
senatorių Spareshanks, kuris kalbėjo “Doyle’o 
Republikonų Draugystės” parengtims susirinkimuos 
stokjarduose ir pagelbėjo Mike’ui Scully išrinkti patar
nautoją karčiamoj aldermanu į Chicagos Miesto Tarybą.

Teisybę pasakius, pamačius senatorių, Jurgiui be
veik ašaros akyse pasirodė. Kokia tai kančia buvo atsi
žvelgti į tas linksmas valandas, kada ir jis turėjo vietą 
po prieglauda tojo medžio, nuo kurio jie visi tiek vaisių 
surinkdavo. Kada jis taipgi buvo vienu iš išrinktųjų, 
kurie šalį valdo,—kada jis lengvai galėjo prieiti prie 
partijos fondo! O šitieDbuvo antrieji rinkimai, kuriuose 
republikonai turėjo visus pinigus, ir kad tiktai ne tas 
bjaurus atsitikimas, jis taip pat galėtų prie to visko 
dalyvauti, vietoje būti ten, kur jis dabar yra!

Iškalbusis senatorius stengėsi išaiškinti muitų siste
mą—tą sumanų surėdymą, pagal kurį darbo žmonės 
leidžia brangiai imti išdirbę jams už savo išdirbinius, 
kad tie galėtų jiems didesnes algas mokėti; tokiu būdu 
jie viena ranka išsiima dalį savo pinigų iš kišeniaus, o 
kita atgal juos įsideda. Tik pasidėkavojant tokiam da
lykų stoviui, gerovė žydi šaly; ir visa jos ateitis, jos 
galybė ir vardas tarp kitų tautų priklausys nuo uolumo 
ir ištikimumo, su kokiu kiekvienas valstietis parems tuo
sius, ką stengiasi tokį dalykų stovį palaikyti. Vardas to
sios didvyrių kompanijos tai “Didžioji Senoji Partija” 
(republikonų)...

Čia muzikantai užtraukė tautiškąją melodiją ir 
Jurgis, pašokęs, išsitiesė sėdynėje. Kaip tas keistai ne- 
išrodytų, bet Jurgis iš paskutiniųjų stengėsi suprasti, 
ką senatorius kalba—suprasti geriau tąjį gerovės padė
jimą Amerikoje, pasiplatinimą Amerikos pirklybos, res
publikos ateitį prie Didžiojo Okeano, kaip ir Pietinėj 
Amerikoje ir kitur, kad prispaustieji nevaitotų. Vienok, 
dėlto jis stengėsi neužmigti. Jis gerai žinojo, kad jei 
tik užsnūs, tai pradės garsiai knarkti, taigi jis turi 
klausyti—jis turi interesuotis! Bet jisai suvalgė tokius 
diktus pietus, o buvo taip nusivaikščiojęs, salė taip šilta 
ir sėdynė labai smagi! Senatoriaus liesas pavidalas pra
dėjo rodytis neaiškus, miglotas, lyg ir iškilo prieš jį, 
pradėjo šokinėti drauge su skaitlinėmis išvežamųjų ir 
įgabenamųjų pirkinių, šalę sėdintysis kartą smarkiai dū
rė su kumščia jam į pašonę ir jis išsitiesė, pašokęs, ir 
vėl bandė klausyti, kaip nieko nekaltas; už valandėlės 
vėl tas pats atsikartojo ir aplinkui sėdintieji pradėjo 
neramiai dairytis, o kiti net ėmė ant jo rėkti iš piktumo. 
Pagaliau vienas pašaukė policistą, kuris, priėjęs, tvėrė 
Jurgį už apikaklės ir pastatė ant kojų ir šis išrodė labai 
susimaišęs ir nusigandęs. Daugelis klausytojų apsigrįžo 
pamatyti, kas darosi, o senatorius Spareshanks apsisto
jo kalbėjęs, bet balsas garsiai atsiliepė: “Mes tiktai val
katą* išmetame! Meldžiame kalbėti!” Visi salėje pasileido 
juokais, senatorius taipgi linksmai nusijuokė ir kalbėjo 
toliau; už keletos sekundų vargšas Jurgis pasijuto iš
mestas ant lietaus, gavo įspirti ir išgirdo keletą bjaurių 
keiksmų.

Prisiglaudė kitų namų tarpdury, kad pasislėpti nuo 
lietaus ir apie save apsižiūrėti. Jis buvo nesužeistas ir 
jo nesuareštavo—taigi geriau iš to išėjo, negu galėjo 
tikėtis. Pakeikęs save ir savo laisvę, nukreipė savo min

tis ant praktiškesnio reikalo: jis neturėjo pinigų, nei 
vietos kur pernakvoti, jam reikėjo vėl pradėti elgetauti.

Leidosi tolyn gatve, įtraukęs kaklą ir drebėdamas 
nuo lietaus. Pamatė ateinant gatve priešai save dailiai 
apsirėdžiusią ponią, užsidengusią lietsargiu, taigi, priė
jęs, apsisuko ir ėjo šalę jos. “Meldžiu ponios,” pradėjo 
jis, “ar negalėtumėt paskolinti man tiek, kad turėčiau už 
ką pernakvoti ? Aš esu vargingas darbininkas...”

Bet jis ūmai savo meldimą pertraukė. Praeinant pro 
žiburį, jis pamatė ponios veidą. Jis ją pažino.

(Bus daugiau)

Iš New Jersey
Sausio 29 d. mūsų guberni

joj buvo labai veikli diena. 
Newark e iš ryto buvo pasita
rimas Palangos Juzės Draugi
jos ir Lietuvių Piliečių Kliubo 
kas link tų dviejų draugijų 
susivienijimo.

Išaiškinus abiejų draugijų 
padėtį, atrasta, kad vienybė 
būtinai reikalinga, jei norima 
aprūpinti narius su ta pat mo
kestini ir tuo pačiu išmokėji
mu. Kom. raportuos pasita
rimo pasekmes savo draugi
jom ir po to vėl susirinks ko
mitetai su naujom instrukci
jom.

Ta pačią dieną newarkie- 
čių Burauskų sūnus lietuvių 
bažnyčioj likosi įšventintas į 
kunigus ir laikė pirmas mi
šias. Davė palaiminimą savo 
tėveliam, broliam, seserim ir 
kitiem artimiesiem.

Tuo tikslu buvo surengtas 
nedidelis pokilis pagerbimui 
savo sūnaus.

Radijušas Matusevičius po 
num. 180 New York Ave. tą 
patį vakarą turėjo koncertą. 
Dainavo Bukšnaitis ir detroi- 
tietis Vasiliauskas. Publikos 
buvo mažai. 1 .

Šv. Jurgio Draugija paskuti
niame savo susirinkime priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad iš lietuvių parapijos vys
kupas prašalintų kunigą Kel
melį, o duotų jiem kitą kuni
gą*

Parapijonai norėtų sušaukti 
parapijonų susirinkimą ir tuo 
reikalu pasitarti. Tačiaus iš 
policijos negauna pavelijimo.

Parapijonai kalbasi, būk 
vyskupo sekretorius davęs su
prasti parapijonų komitetui, 
kad jeigu jie nemyli kunigo, 
tai nereikia eiti bažnyčion, 
neremti kunigo, tai kunigas 
negalės pasilaikyti ir pats iš
eis. Parapijonai bažnyčią lan
ko, mokestį užsimoka ir viens 
kitam įkalba, kad bažnyčion 
eina žingeidumo dėlei. Sako
ma, laike pamaldų su parapi- 
jonais sykiu maišosi ir slapto
ji policija. Bažnytinis choras 
dar tebestreikuoja — negie
da. Kun. Kelmelis pasekėjų 
ir turi, taip pat turi ir savo 
komitetą, kuris irgi pasimato 
su vyskupu.

Šv. Jurgio Draugija turi sa
vo svetainę. Ir palaikymui jos 
nemažai gauna įplaukų iš pro- 
gresyviškų draugijų parengi
mų. Bet prie kokio nors dar
bo, kuris paliečia bendrai lie
tuvius, neprisideda ir dar tan
kiai nemandagiai atsineša. 
Andai Amr. Liet. Kongreso 
komitetas buvo atsilankęs už
kviesti tą draugiją prisidėti 
prie šaukiamos konferencijos, 
tai ne tik neprisidėjo, bet dar 
visokiais vardais išvadino.

Ta pati draugija savo na
riui M. J. Bajauskui (grabo- 
riui) davė svetainę veltui ve- 
selijom, kuomet kultūringiem 
parengimam visuomet reikia 
apmokėti.

Andai p. Mikalauskienė už
sidėjo ant gasinio pečiaus iš
sivirti kavos ir nuėjo biskį pri
gulti. Vanduo užvirė, užge
sino liepsną degančio gaso ir... 
rado užtroškusią sykiu su šu
neliu.

Eina paskalos, kad New

Yorko pasaulinėj parodoj, lie
tuvių dienoj, lietuviški kuni
gai varosi, kad/nebūtų į ben
drą koncertą įleidžiami pro- 
gresyviški chorai. Taip esą 
nutarta Kunigų Vienybės 
Pittsburgh e.

Sakoma, jei Newarko lietu
vių Budavojimo ir Paskolos 
Draugija gautų naujų narių, 
tai ji gyvuotų gerai, nes ji ne
turi perdaugiausiai stubų. Bė
da su gavimu naujų narių da
bar visur. . .

Elizabethe 29 sausio įvyko 
L. M. Sąjungos Trečiojo Ap

skričio konferencija, kuri bu
vo vidutiniai skaitlinga ir pa
darė naudingų nutarimų.

Po konferencijai d. Tauras, 
“Laisvės” redakcijos narys, 
skaitė prelekciją apie Šekspy
rą. Paskaita buvo įdomi ir 
naudinga.

Vakare tos pačios organiza
cijos buvo koncertas. Dalyva
vo keturi chorai ir du solistai.

žiūrint į chorus ir į didumą 
kolonijos, rodosi, kad kiekvie
nas choras turi vienodą atsto
vybę, t. y., mažesnė koloni
ja—mažesnis ir choras, dides
nė kolonija—didesnis choras.

Visi chorai dainavo pagir
tinai. Jaunimo chore mažiau
sia turi, tai choras Sietynas. 
Tačiaus dainuoja puikiai. 
Vien iš jaunimo susideda tai 
choras Aidas; skaitlingas, pui
kiai atrodo ir gražiai dainuo
ja. Solistai Klimaitė ir Viš- 
niauskas pasirodė puikiai ir 
gavo nemažai aplodismentų.

Publikos, dėl blogo oro ir 
daugybės kitų parengimų, bu
vo mažai ir vargiai išeis be 
nuostoliu.
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Tą pačią dieną lietuvių pa
rapijoj laikė pirmutines mi
šias naujas kunigas Juoz. 
Dambrauskas, elizabethietis. 
Jam prigelbėjo kunigai Ke- 
mežis ir Vasiliauskas.

Taip pat jo garbei, t. y., 
naujo kunigo, buvo surengti

iškilmingi pietūs. Dalyviai 
juose turėjo užsimokėti po $2 
ypatai. Naujam kunigui bu
vo suaukuota įvairių daiktų ir 
pinigų.

Andai kun. Simonaitis išba
rė savo parapijonus, kuomet 
jie, kalbėdami apie naująjį 
kunigą, išsitarė, kad “dar vie
nas ilgaskvernis daugiau.”

Parapijonkos sako, kad lei
džiant vaikus į lietuvišką mo
kyklą, turi įdėti po škarma- 
luką apsivalymui staluko ir 
kėdės, kur sėdi.

Tą pačią dieną Lindene 
“Saulės” draugija sulošė ko
mediją “Uošvė į Namus—Ty
los Nebus.” Lošimas pavyko 
neblogai.

Kearny Piliečių Kliube “sur
prise party” buvo surengta 
Bielinskių šeimynai 25 metų 
ženybinio gyvenimo proga. 
Svečių dalyvavo apie 200 
ypatų ir kiekvienas dalyvis 
užsimokėjo po $1.50.

“Surprise partės” čia taip 
įėjo madon, kad draugijų pa
rengimam jau beveik ir vie
tos neliko.

Manoma pradėti kovą su 
jom. Suprantama, “parių”, 
kaipo tokių, sulaikyti nebus 
galima. Bet tas “surprise” 
panaikinti tai jau tikrai bus 
galima. O “surprise” kaip ne
bus, tai pati pare bus kaip 
išromyta, ir beveik pasidarys

be vertės.
Manoma vartoti tokį pla

ną : Beveik kiekviena rengia
ma parė pašaliniam žmogui 
vienam ar kitam yra žinoma. 
Ir povaliai tas dalykas prasi
plečia plačiau, o ypatingai 
apie tas pares, kurios būna 
didelės, svetainėse. Paimkime 
kad ir Igną: jis žinojo kiekvie
ną didesnę rengiamą “surprise 
parę” Newarke ir Elizabethe. 
Tačiau jis tylėjo ir niekam 
nieko nesakė. Nuo dabar Ig
nas ir kiti nutarė netylėti. 
Kaip tik sužinos apie kokią 
nors rengiamą “surprise pa
rę,” — ne tik savo kakarines 
atidarys, bet tuojau paskelbs 
ir laikraščiuose.

Elizabethe Oškučių šeimy
nai ta pačia proga irgi buvo 
surengta “parė” Laisvės sve
tainėj, sausio 28 dieną. Daly
vavo nemažai svečių ir visi 
smagiai paūžė. Ignas.

London. — Bedarbiai de
monstrantai vėl nešė grabą 
premjerui Chamberlainui į 
seimą, bet tapo policijos 
nuvyti šalin.

London. — Anglų fašis
tai suruošė demonstraciją, 
protestuodami prieš maisto 
siuntimą Ispanijos respubli
kai.

LAI S VE S BAZARAS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

QEAAA Vertės Daiktų Bus QCAAA 
mJVVV Išparduota Pusdykiai

Bazaras Bus Ištisas Keturias Dienas
Kiekvieną dieną bus svečių iš kitų miestų. Kiekvieną dienų bus skirtinga 
programa. Kiekvieną 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 Newarko 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. šaknaitės. 
Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam išbandyti savo laimę, šokiai 
prasidės 6 vai. vakaro. Johnny Nevin’s 5 kavalkų Naktinių Pelėdų Orkestrą.

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

Pirmadienį, Vasario-February 13. Įžanga tik 15c.
Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Programoje da
lyvauja Aido Choras, vadovaujamas A. Žilinskaitės, ir A. Višniauskas iš Bay- 

, pnne. Vaikams bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną, šokiai nuo 6-tos vai. vakare. 
Visuotinas išpardavimas daiktų. Gros V. Retikevičiaus 5-kių kavalkų orkestrą.

Bus Patarnaujama Geriausiais Valgiais ir Gėrimais
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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Literatūros Draugijos 
Reikalai

Paterson, N. J. LICENSES

“Šviesa” ir Kuopos Nariai
Centro Komitetas išsiun

tinėjo visoms kuopoms laiš
kus, atskaitas, kiek kuopa 
turėjo narių 1937 ir 1938 
metais palyginimą ir “Švie
sos” antrašus.

Kuopų sekretoriai priva
lo patikrinti “Šviesos” ant
rašus, jeigu kurių narių pa
sikeitė, tai prisiųsti į cent
rą naujus, nes greitai išeis 
“Šviesos” No. 1, 1939 me
tų; jeigu kurių narių nėra 
antrašų, tai prisiųsti; jeigu 
eina išsibraukusiems na
riams ‘Šviesa,” tai praneš
ti, kad jiems būtų sulaiky
ta. Atminkite, kad kada ei
na išsibraukusiam žurna
las, tai tas sudaro organi
zacijai išlaidas!

Palyginus, kiek kuopos 
turėjo narių 1937 ir 1938 
metais, tai 53 kuopos 1938 
metais pralenkė narių skai
čiumi 1937 metus. Kaip ku
rios ir pusėtinai paaugo. 
Čia paminėsiu tik kelias:

146 kuopa, Chicago, pa
augo nuo 66 iki 81 nario; 
81 kuopa, Brooklyn, mote
rų kuopa, paaugo nuo 17 
narių iki 25, prie to drau
gės turi skaitlingą moterų 
kliubą. 138 kp., Maspeth, 
pakilo nuo 59 iki 65 narių; 
68 kp., Hartford, Conn., 
paaugo nuo 67 iki 83 narių; 
33 kp., Pittsburgh, paaugo 
nuo 22 iki 30; 43 kp., Wil
kes-Barre, paaugo nuo 26 
iki 33 narių; 94 kp., Ke
nosha, Wis., paaugo nuo 34 
iki 50 narių; 188 kp., Det
roit— Hamtramck, paaugo 
nuo 65 iki 72; 22 kp., Cle
veland, padidėjo nuo 44 iki 
57; 47 kp., Montreal, Cana
da, laimėjo vajaus dovaną 
ir paaugo nuo 79 iki 108 
narių; 95 kp., Kapuskasing, 
pakilo nuo 16 iki 24; 217 
kuopa, Winnipeg, padidėjo 
nuo 49 iki 60 narių. Kitos 
kuopos mažiau paaugę na
riais arba stovi lygiomis. 
Vietomis gauta nemažai 
naujų narių, bet nevisi iš
laikyta seni ir todėl kuopa 
nedaug paaugo. Viso mes 
gavome per 600 naujų na
rių. Nuo ALDLD suvažiavi
mo, kuris buvo nusistatęs 
gauti 1,000 naujų narių ar
ba “Šviesai” skaitytojų, 
mes gavome tik 145 naujus 
narius. Reiškia, vajų nepra- 
vedėme gyveniman ir “Švie
są” negalėsime patankinti 
leisti.

1938 metais susitvėrė 
penkios naujos kuopos, tai 
neužtektinai.

Šių metų pradžioj 125 
kuopose buvo dar 1,085 na
riai skolingi už 1938 metus. 
Tai labai didelis skaičius. 
Kuopoms pasiųsta skolingų 
narių surašai. Prašome iš
rinkti duokles iš tų narių 
už 1938 ir 1939 ir prisiųsti 
į centrą. Jeigu būtų iš cen
tro pusės kokia klaida, tai 
praneškite.

Trys Naujos Kuopos
Šių metų pradžia yra la

bai gera. Dar tik mėnesis 
laiko prabėgo, o jau susi
tvėrė trys naujos kuopos. 
Draugas Leonas Pruseika 
sutvėrė dvi kuopas, viena 
susitvėrė Aberdeen, Wash., 
pradžioj neskaitlinga, bet 
mano augti, o kita Butte, 
Montana, veik iš 10 narių.

Drg. F. Abekui važiuo

jant su prakalbomis susi
tvėrė nauja kuopa Spring 
Valley, Ill. Ten pirmiau tu
rėjom tik vieną pavienį 
draugą, o dabar jau turime 
kuopą iš 9 narių. Pradžia 
gera.

Manau, kad šio vajaus 
laiku galėsime sutverti net 
kelias kuopas. Tas galima 
padaryti.

Kiek Jau Gavome 
Naujų Narių?

Jau gauta sekamas skai
čius naujų narių:
Kp. Miestas Kiek
129—Spring Valley 8

68—Hartford 6
111—Butte, Mont. 5
188—Detroit 4

19—Chicago 3
41—Aberdeen 3
79—Chicago 3

2—So. Boston 2
44—Lowell 2
86—Chicago 2

132—Tacoma, Wash. 2
Kaip matote, kuopos jau 

gavo 40 naujų narių ir tu
rime gavę naujus 5 pavie
nius narius.

Dovanos Vajaus 
Laimėtojams

Kaip matėte iš Centro 
Komiteto vajaus paskelbi
mo, yra skiriamos dovanos. 
Kuopos turi lenktyniuoti už 
garbės vėliavą. Ta kuopa 
gaus garbės vėliavą su sa
vo numeriu ir miesto var
du, kuri daugiausiai įrašys 
naujų narių vajaus metu.

Šiemet yra gera proga ir 
atskirai kiekvienam ir kiek
vienai pasidarbuoti. Drau
gas arba draugė, kuris 
gaus nemažiau 15 naujų na
rių į organizaciją, bus pri- 
skaitomas prie vajininkų, 
kuriems skiriamos seka
mos trys labai geros dova
nos:

(1) Rašomoji plunksna 
$10 vertės su Literatūros 
Draugijos vardu. Tai gera, 
praktiška dovana. Garbė 
bus tam draugui arba drau
gei, kuris stovės priešakyj 
virš 6,000 organizacijos na
rių ir turės dovaną su jos 
vardu.

(2) “Laisvės” arba “Vil
nies” prenumerata ($5.50) 
metams bus užmokėta už tą 
draugę arba draugą, kuris 
bus sekamas daugiausiai 
gavęs naujų narių.

(3) “Laisvė” ar “Vilnis” 
pusei metų arba “Liaudies 
Balsas” metams, tam, kuris 
bus trečias daugiausiai pa
sidarbavęs.

Mokėkite Duokles
Dirbant naujų narių ga

vime kartu turime ir patys 
pasiskubinti užsimokėti sa
vo duokles už 1939 metus. 
Daugelis draugų mano: 
“Dar yra laiko, pasimokė- 
siu vėliau.” Bet centre rei
kia leisti “Šviesą”, ruoštis 
prie šių metų knygos, o tas 
viskas surišta su išlaidomis. 
Todėl, kad centras galėtų 
atlikti darbus laiku—mokė
kite savo duokles ir siųski
te į centrą!

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

K i e k v i e nas miestas 1* 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

SĖKMINGOS PRAKALBOS
Sausio 29 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 84 kuopa 
surengė prakalbas nesenai su
grįžusiam iš Ispanijos jaunuo
liui S. Motiejūnui ir K. Petri- 
kienei.

Kovotojas prieš fašizmą S. 
Motiejūnas papasakojo iš per
gyventų nuotikių karo fronte, 
tai yra, kokius žiaurumus 
Franco fašistų kariuomenė, 
su pagelba Italijos musoliniš- 
kų sužvėrėjusių fašistų ir hit- 
leriškų-nazių bendrai, atlieka 
prieš Ispanijos liaudį. Mo
tiejūnas mano, kad Ispanijos 
liaudis dar išvytų fašistus iš 
Ispanijos, jei demokratines 
šalys nuimtų embargo nuo Is
panijos lojalistų. Todėl jis ra
gino šį masinį susirinkimą ir 
pavienius siųst reikalavimus 
Jungt. Valstijų valdžiai, kad 
nuimtų embargo.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 -3rd Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY & JOHN PLATE 
7010—3rd Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3529 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 70 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINNIE K RIN SKY 
d-b-a Famous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Court St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES P. SMITH 
d-b-a Jim's Restaurant

140 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7468 lias been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under | 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1224 -8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GALLAGHER 
a-k-a 445—13 St.

1224—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Jis pasakys daug — tikrą tiesą apie 
Ispanijos kovas. — G. Shimaitis.

(30-32)

HUDSON, MASS.
Am. Liet. Kongresas, Hudson' 

Skyrius rengia prakalbas 19-kos m.; 
Lietuvos Nepriklausomybes minėji
mui. Įvyks,.vasario 19 d., 2:30 vai.Į 
po pietų, H. L. P. Kliubo Svet.,1 
Kalbės St. Michelsonas, “Keleivio”, 
Redaktorius ir V. Zablackas, jau-' 
nuolis sugrįžęs iš Ispanijos. (29-30) ■

MONTELLO, MASS.
Literatūros Draugijos, 6 kp. susi-1 

rinkimas įvyks pirmadienį, 6 d. va-i 
sario, Liet. Taut. Namo kamba-j 
riuosc, 7 vai. vakaro. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. (29-30)

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Lietuviui 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
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FRANK DOMIKAITIS

Buvo renkamos aukos para
mai S. Motiejūno, kaipo dova
na nuo patersoniečių už jo 
karžygiškumą. Aukų tapo su
rinkta $16.60 ir ant vietos jam 
įteikta. Drg. Motiejūnas pa- 
dėkavojo publikai už auką ir 
pareiškė, kad jis tuos pinigus 
perduos Lincolno Brigados ko
mitetui, kuris rūpinasi ame
rikiečiais, sugrįžusiais iš Ispa
nijos. Tai puiki didvyrio au
ka kovotojam prieš fašizmą. 
Garbė tau, drauge, už tavo 
drąsą ir pasirįžimą!

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
Atyda Broliškoms 

Organizacijoms
ALDLD II Apskritys nusamdė 

parką pikniko parengimui 25 d. bir
želio, Old Ciders Mill, Union, N. J.

Prašoma visų organizacijų ir AL 
DLD kuopų tą dieną nerengti jokių 
parengimų. Būsime dėkingi visiems 
organizacijų darbuotojams už būsi
mą kooperaciją. Varde ALDLD Aps. 
D. Krūtis. (30-31)

ELIZABETH, N. J.
LDS'33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, vasario 8 d., 8 vai. vak., 
LDP Kliubo, 408 Court St. Draugės 
ir draugai, malonėkite visi dalyvauti 
šiame susirinkime', nes bus daug 
svarbių dalykų svarstyti. V. K. Shc- 
ralis, Sekr. (30-31)

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

S 
f

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Draugė K. Petrikienė savo 
kalboj nupiešė plačiai pasau
linius įvykius. Ji daugiausiai 
apsistojo ant moterų reikalų 
abelnai ir lietuvių moterų šau
kiamo seimo ypatingai. Drg. 
K. Petrikienė pasakė puikią 
prakalbą. Jai sekasi kalbėt. 
Ji yra pirmaeilė kalbėtoja iš 
moterų Amerikoje.

Po prakalbų d. K. Petrikie
nė turėjo pasikalbėjimą su 
moterim atskirai reikale suor
ganizavimo moterų kliubo Pa- 
tersone. Girdėjau, kad susi
rašė 16 moterų ir prisižadėjo 
sutvert kliubą. Laikina sekre
tore pasiskyrė d. M. Aliuko- 
nienę.

Po prakalbų buvo paklausi
mu. Petrikienė tinkamai at
sakė į klausimus.

Dabar kaslink “pagarsini
mų.” J. J. Dulkis atsistojęs 
pareiškė, kad būk socialistai, 
sklokininkai ir komunistai su
sitarė bendrai surengti pra
kalbas, kad įvykdžius “vieny
bę tarpe darbininkų.” Tarpe 
kitų, kalbėsiąs “komunistas” 
J. Buivydas.

Aš viešai prakalbose pareiš
kiau ir čia, spaudoj, pakarto
ju, kad tai yra trockistų gry
nas blofas. Komunistai nieko 
bendro su jų minimom pra
kalbom neturi. J. Buivydas 
yra išmestas iš Komunistų 
Partijos kaipo jai kenkėjas. 
Taigi, jeigu jis kalbės, tai kal
bės ne kaipo komunistas, bet 
kaipo renegatas.

Aukautojų Vardai

F. Prapiestis $2; po $1 : 
Bingelienė, K. Petrikienė, J. 
Strimila, S. Vilkas, P. Sakat, 
J. Bimba; po 50c: J. Pocius, 
A. Matuzas, O. Strimilienė, S. 
Aliukonis; po 25c.: P. Mali
nauskas, J. Ragauskienė, Ta- 
parauskienė, I v a n a u skienė, 
Bingelis, J. Lankus, J. Tapa- 
rauskas, S. Sadauskas, J. Sku
bąs, J. Pūtis, J. Matačiunas, 
R. Aučius ir J. Volkus. ’

Beje, šis masinis susirinki
mas vienbalsiai pasisakė už 
pasiuntimą telegramos Roose- 
veltui dėlei nuėmimo embar
go nuo Ispanijos.

Prakalbų* pasiklausyt prisi
rinko pilna svetainė publikos.

Varde LLD 84 kuopos ta
riu širdingą ačiū visiems atsi
lankiusiems ir aukavusiems 
paramai d. S. Motiejūno. 
Taipgi ačiū ir abiem kalbėto
jam už geras kalbas.

J. Bimb a.

MONTELLO, MASS
7-to Apskričio Maršrutas. Trečia

dienį, 8 d., vasario įvyks prakalbos, 
Liet. Taut. Namo apatinėj Svet., 
kampas Vine ir N. Main St. Pradžia 
7 v. v. Kalbės jaunuolis V. Zablac, 
kas, neseniai sugrįžęs iš Ispanijos.

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.

S
5
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu trupiu ir pavienių.

----- .—L—1Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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 Vilki Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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II Office Flione
I EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6191

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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.

Tel. Stagg 2-5043

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

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

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

SunAall day and night

NOTARY PUBLIC

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, patari)mi
nias bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

I Telefonas: Humboldt 2-7964

i DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
į 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE.
į NEWARK, N. J.

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

Vincas J. Daunora 
■ " *'ApTi ėko r i u s' " ...... ...—.——

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

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

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 svori ir kalnas.

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

Brooklyniečiai Kitur
Vytautas Zablackas, iš Is

panijos grįžęs jaunas kovoto
jas, išvyko į Naująją Angliją 
virš dviem savaitėm prakalbų 
maršruto po lietuvių kolonijas.

R. Mizara buvo iškviestas 
kalbėt lietuvių komunistų 
konferencijoj ir bankiete, Bos
tone, vasario 4-tą.

Iš Atkočaičio Dirbtuvės
Atkočaitis iš lietuvių turi 

didžiausią dirbtuvę, gali pa
daryti 500 “sekotų” į dieną, 
bet bėda tame, kad negali 
gauti darbo į valias, nes turi 
tik vieną firmą. Ta firma, pa
sinaudodama šiuo krizio laiku, 
pradeda darbą duoti ir kitiem 
kontraktoriam, kur pigiau pa
daro. Nors ir Atkočaitis ban
do jieškoti kitų firmų, bet jei
gu ir gauna kokį sampalą pa
daryti, tai iš unijos Joint Bo- 
ardo ateina ir stabdo,- pareikš- 
dami, kad ne tavo “lainė,” ji 
kitam priklauso.

žinoma, kada New Yorke 
yra klasifikacija, o kituose 
miestuose nėra, tai ne lengva 
gauti darbo. Delegatas Mi- 
chelsonas, ir Tildomoji Tary
ba, ir šapos čermanas deda 
pastangas, kad ta firma ne
galėtu išduoti savo darbo ki
tiems kontraktoriams, nes dar
bininkai negauna pilnai dirbti, 
tai ir algos tokios, kad pragy
venti negalima.

Kada šapa didelė, tai ir 
darbininkų yra daug. Rodosi, 
visi vienos unijos, bet ne visi 
vienų pažvalgų. Vieni rūpina
si apie savo namus, kiti kad 
žuvų daugiau pagauti, kiti 
apie geležini vilką, o kiti rū
pinasi. kad kokia “zlastį” pa
daryti. Pavyzdžiui, viena dar
bininkė atnešė norą “šiokar- 
čiu” operetės “Išeivis” ir pri
kalė nrie stnlno. Rodosi, nie
kam neužankšta. bet kur tau 
nesiras niekšas. Viena nulupo, 
kitai kamm nunlėšė, rodosi, 
jam tas angarsinimas ant no
sies užkabinta. Tokia sutvėri
mas galėtų ir negyvėlius api
plėšti.

Broliai, nežiūrėkim viens į 
kita lig pavydo akimis, kaip 
j savo priešą, nes darbininkus 
badas ir skurdas ima lygiai, 
tai mes, kaip unijistai. turime 
laikytis vienybei ir sykiu ko
voti už duona ir kitus visiem 
bendrus reikalus.

D.

Tam lietuviu
M. Riskevičius išsirgo nėr 

visą pereitą savaitę. Dikčiai 
sumenkęs.

šv. Jurgio Draugijos sekre
toriaus Vilčinsko sūnus Petras 
sėkmingai baigė Junior High 
ir pereina aukštesnėn mokyk
lon. ----- ~~

M. čirikienė, Moterų An- 
švietos Kliubo narė, no sun
kios operacijos dar vis ne ga
na stipri. Dabar randasi na
mie. 350 Kean St., Apt. 25. 
Linkiu greit pakilti.

Vietos lietuviai gvdytoiai 
vis labiau įsitraukia i liaudies 
švietimo d arba. Pereita ketvir
tadienį, SLA 38-tos kp. susi
rinkime, Aldona šliupaitė pa
teikė labai vertinau patarimų 
apie “šalčius” ir kaip jų sau
gotis. Sekamame tos kp. susi
rinkime. kovo 2-ra. nakviestas 
kalbėti daktaras A. Petriką.

Tą pat vakarą, LDS 1-mos 
kuopos susirinkime, “Laisvės” 
salėj, daktaras Paulionis davė 
įliustruotą prelekciją. Po pre- 
lekcijos, publika jį išlaikė su 
klausimais iki po 11-tos va
landos.

ŽR.

"Laisves” Bazaras
Šią Savaitę

Iš Lietuvos Kumpiai, Baravykai ir Agurkai 
Bazare Parsiduos Žemom Kainom

Jau buvo minėta, kad baza
re turėsime iš Lietuvos mais
to produktų. Dar turim džiau
gsmo priminti, kad puikiau
sios rūšies kumpiai, džiovinti 
baravykai ir agurkai bus gau
nami “Laisvės” Bazare.

Šiuom kartu dovanų gavo
me nuo sekamų draugų :

Mike Simonavičius, Bar and 
Grill, 426 So. 5th St., Brook- 
lyne, padovanojo bačką alaus 
bazarui.

K. Meškys, Brooklyn, stik
linę elektrikinę lempą ir 50c. 
pinigais.

Albert Ulba, Brooklyn, 50c.
O. Depsienė, Brooklyn, dar

žovėm maltuva, seta rankom

siuvinėtų užtiesalų, vynui setą.
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, 

N. J., 3 šunų statulas.
Juozapas Jerome, So Barre, 

Mass., $1.00 pinigais.
Bazaras prasidės šį penkta

dienį, vasario 10-tą. Tą vaka
rą bus duodami dovanoms 
gražūs sieniniai kalendoriai. 
Programoj Sietyno Choras iš 
Newarko ir A. Veličkos su P. 
Grabausku duetai. šokiams 
grieš Mikalausko orkestrą. 
Įžanga tik 10 c.

Bazaras taipgi tęsis per 11, 
12 ir 13-ta vasario. Kas vaka
rą skirtinga programa, kurioj 
bus visos apylinkės ir Phila- 
delphijos menininkai.

Bazaro Komisija.

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO 
BROOKLYNO SKYRIAUS ŽINIOS

Šiuomi pranešam, kad ALK
Brooklyno Skyriaus komitetas, 
pastarosios konferencijos nu
tarimu, rengia paminėjimą 
Lietuvos nepriklausomybės šio 
mėnesio 24-tos dienos vakare,. 
Grand Paradise svetainėj. 
Apie prakalbų ir meno pro
gramą tuoj pranešime.
Ar ALK Brooklyno Skyrius 

Suspenduotas ?
Iš pereitos konferencijos pa

bėgę socialistai ir sklokininkai 
pasakoja, būk A. L. Kongreso 
Brooklyno Skyrius esąs su
spenduotas. Taip raportavo 
kriaučių lokalo susirinkimui 
Paškevičius ir ta patį padarė 
Amer. Piliečiu Kliubo’ susirin
kime Tiškevičius.

Lai būna Brooklyno organi- 
zuotiem žmonėm žinoma, kad 
tai yra netiesa. Skyriaus ko
mitetas nėra gavęs nuo Cen
tro Komiteto jokių pranešimų 
apie tokį žygį.

Brooklyno Skyrius nėra su
laužęs jokios taisyklės, už ka 
jį centras galėtu suspenduot.

“Pooierinės Kuopos”
Socialistai savo “raportuo

se” pasakoja, būk konferen
cijoj dalyvavę daugybė “po
pierinių kuopu,” tai yra tokiu 
kuopų, kurios nėra užsimokė
jusios Kongresui duoklių.

Čia tenka žmones nainfor- 
muot kad naprastai draugijos 
duokles m okas i nėr savo at
stovus konferencijoj, arba jos 
būna iškolektuntos tuoj po 
konf^renciios. Pereitais me
teis dėl tūlu kliūčių konferen
cija npivvko. taį daugelio or
ganizacini ir duoklės už tuos 
mn-his užsivilko.

Bet kain yra su išėjusiomis 
organizacijomis ? Peržiūrėjus 
finansų sekretoriaus užrašus, 
radau štai ką:

“Naujosios Gadynės” atsto
vas ne tik į pastarąją konfe
renciją duoklės už pereitus 
metus neatnešė, bet jos nėra 
nei 1937 metų rekorduose.

SLA 304 kuopos duoklės 
nepriduota konferencijoj ir 
nėra mokėta nei už 1937 m.

SLA 152 kuopos—taip pat.
LDD 7 kuopa už 1938 m. 

nemokėjus.
LDD 9 kuopa Kongresui 

nepriklausius ir pastarojoj 
konferencijoj duoklės nemo
kėjus.

LDD 11 kuopa—taip pat.
Taigi išmaršavimo demons

tracija buvo popierinė.
Pasiliko Kongrese

Po savo pokonferencinių su-

sirinkimų Kongreso Skyriuj 
pasilieka ir Martino Liuterio 
Draugija, ir Kriaučių Lokalas, 
ir Liet. Amer. Piliečių Kliu- 
bas. T

Vienybe Virš Unaro
Nors Skyriaus komitetas 

tame dar nėra nieko nutaręs, 
bet kalbantis su nariais pa
vieniai, visų nuomonė yra 
viena: nepaisant socialistų da
romų žygių, visi komiteto na
riai yra pasirengę viską už
miršt ir vėl visiem į daiktą su
ėjus sykiu dirbt už bendrą 
tikslą, už atsteigimą Lietuvoj 
demokratijos. Tikslas turi būt 
aukščiau unaro! O jei ant 
kurių kitų klausimų kaikurios 
grupės susitaikyt negali, tai 
tokiu klausimu Kongrese ir 
nekelt. * Juk didžiumiečiai ir 
pastarojoj konferencijoj siūlė 
savo rezoliucija ištraukt, jei 
ta pati sutinka padaryt ir 
mažumiečiai. Tai ko gi dau
giau reikia?

Draugai socialistai, jei kla
sinė sąžinė ka nors reiškia, 
tai šiame atsitikime bendras 
darbas tarp mūs yra galimas!

Priduokit Atstovų Adresus

Kurių organizacijų atstovai 
šių metų pirmam Skyriaus 
susirinkime nedalyvavot, arba 
jei kurie esat naujai išrinkti, 
būkit toki geri, priduokit se
kretoriui savo adresus—asme
niniai ar laiškučiais.

J. Kuodis, Sekr.

Pranešimas
Amer. Liet. Muz. Meno Dr

ies Trečias Muzikos Vakaras 
ivvks šį mėnesi, vasario 24 d., 
1939 m., Susivienijimo Salėje, 
197 Grand St., Brooklyn.

Programa bus labai įvairi. 
Apart solistų, bus duetas, trio 
ir kvartetas. Dalyvaus kontr
altas Violeta Tamkiūtė; teno
ras Jonas Mažeika (pirmasis 
tenoras Lietuvos Daina En- 
semblyje) ; pianistas Tadas 
Šidlauskas: sopranas Margare- 
ta česnavičiutė (pirma kartą, 
po dviejų metų, dainuos lietu
viškam koncerte); Kazys Hof- 
fmanas ir Albertas Tamkus, 
kuris dalyvaus vyrų trio.

šis koncertas bus ypatingas 
todėl, kad bus daug lietuviškų 
dainų, naujų ir senų. Šiuos 
muzikos vakarus rengia patys 
muzikos menininkai. Kas mė
nesį pasirodo nauji meninin
kai; kas mėnesį yra nauja 
programa. Įėjimas 50c.

Trys Vaikai Užduso Gasu
Mrs. M. Flanagan, 2669 W. 

37th St., išvedus vyresnį vai
ką mokyklon, sugrįžus, rado 
Margaret, James ir Alice (visi 
jaunesni 4 metų) uždusus ga
su, Arthur, 2 metų, išliko gy
vas. Šuo irgi užduso.

Iš Ateivių Gynimo
Miesto komitetas turėjo susi-' 

rinkimą sausio 26 d., Rand Mo
kyklos kambariuose, N. Y.

Vakaro pirmininkas, atida
ręs susirinkimą, paprašė dele
gatus atsistot penkiom minu
tėm, atiduot pagarbą mirusiam 
šios organizacijos sekretoriui d. 
Dwight C. Morgan. Delegatai 
tūli nuo savęs pridūrė pareiš
kimus, kaip jie įvertina draugo 
D. (C. Morgano veikimą ir kaip 
jis visą savo gyvenimą paauka
vo darbininkų judėjimui, gynė 
ateivių teises ir kovojo prieš 
deportavimus.

Sekretorius pranešė, kad pa
imta Steinway svetainė, 113 W. 
57th St., N. Y., kur vasario 12 
d., 3 vai. po pietų, įvyks masi
nis minėjimas d. D. C. Morga
no mirties.

Draugas D. C. Morgan, su 
Taikos ir Demokratijos Kon
greso delegatais, 6 dieną sausio 
išvažiavo į Washington^}, kur ir 
mirė 12 sausio, 3 vai. po pietų. 
Gydytojas pripažino, kad mirė 
nuo persidirbimo ir nuovargio.

Sekretorius Al. Green savo 
raporte pažymėjo, kad yra du 
žiaurūs biliai, pagal kurių tai
sykles 1939 metais nori depor- 
tuot iš Amerikos 100,000 atei
vių. Fašistuojanti kongresma- 
nai ir senatoriai reikalauja, 
kad 7,000,000 nepiliečių turi 
būti deportuojami iš šios ša
lies. Dabar įepilietis negali 
gauti WPA darbo nei pašalpos. 1 
Į Ellis Island yra iš visos Ame
rikos kampų suvežta nuskirtų 
deportuoti 4,000 žmonių. Vie
nuolika Abrahomo Lincolno 
Brigados narių nepiliečių nus
kirta deportuoti. Iš tų trys yra 
italai, 3 grekai, 3 vokiečiai, 1 
jugoslavas, 1 estas.

Mirko Mar.kawick, 31 metų, 
serbas žurnalistas-rašyto j as,
komandierius Tarptautinės Bri
gados, i šią šalį pribuvo 1930 
m., o išvyko kariauti už laisvę 
ir demokratiją 1936 metais. Vi
siem nuskirtiem deportuot loja- 
listų kareiviam gręsia amžinas 
kalėjimas arba nukirtimas gal
vos. Franci j a kietai uždarė ru- 
bežius ir nepraleidžia per sie
ną 7,000 Tarpt. Brigados ko
votojų. Tame skaičiuje yra len
kų, čechoslavų, italų, francūzų, 
vokiečių ir kitokių tautų, apie 
70-80 amerikiečių.

Ateivių Gynimo konferencija 
įvyks vasario 26, 2 vai. po pie
tų, Pennsylvania viešbutyj, 7th 
Avė. ir W. 34th St., N. Y. 

* * *
Būkite Amerikos Piliečiais.
Ateivių Gynimo Komitetas 

pagamino labai gerą brošiūrą 
su klausimais ir atsakymais, 
pritaikytais dabartiniams rei-, 
kalavimams (anglų kalboj). 
Kaina 10c. Reikalaujant kny
gelės “How To Become an 
American Citizen,” rašykite se
kamu antrašu: 100 Fifth Ave., 
Room 1500, New York, N. Y.

* * *
Draugijos savo susirinki

muose išrinkite delegatus į bū
simą ateivių gynimo konferen
ciją ir išneškite rezoliuciją, 
reikalaudami paliuosuoti Ab
raham Lincoln Brigados drau
gus iš Ellis Island ir suteikti 
jiems teisę apsigyventi Ame
rikoj. Rezoliucijas siųskite: 
Secretary of Labor Frances 
Perkins, Washington, D. C.

A. Mureika.

Iš 400 kandidatų miestavai 
bildingų mandžerio vietai tik 
5 išlaikė kvotimus.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo įsteigtoj vakarinėj mo
kykloj, Eastern District High 
School, Room 109, dabar mo
kina ne tik angltj kalbos ir 
rašybos, bet mokina-prirengia 
išgaut pilietybę ir pagelbsti 
išpildyt blankas. Mokinimas- 
patarnavimas nieko nekainuo
ja. Įstoti galima dar ir dabar, 
bile kam, ne vien kliubo na
rėms. Mokykla randasi prie 
Marcy Avenue ir Rodney St., 
Brooklyne.

Bildingų Streikieriai Priėmė 
Majoro Planą

Bildingų aptarnautojų strei
kas baigtas, streikieriams pri
ėmus majoro La Guardijos 
planą. Gauna po $1 daugiau 
į savaitę algos, 47 vai. savai
tę, kuri bėgiu 18-kos mėnesių 
turi būt numažinta iki 46 vai. 
Jie dirbo po 48 vai.

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
KUOPOS NARIAMS

Kuopos susirinkimas įvyks' 
šį vakarą, vasario 6-tą, “L.” j 
salėj. Taipgi visi prašomi pa-1 
simokėt duokles už sausio mė
nesį. Valdyb a. I

Valdiškų įstaigų darbiniu-j • 
kai kreipėsi į majorą su pa- • 
siūlymu padėt surast šaltinius # 
gaut miestui daugiau įplaukų, • 
kad nereikėtų kapot darb. aF • 
gas. e

Dėl liudininko Hineso bylo- J 
j e George Weinbergo mirties • 
kilo didelis skandalas ir tyri- • 
nėjimas, nors White Plains e 
policija prieš tyrimą kelia • 
protestą. •

r aš niekuomet neturėjau taip 
SKAUDAMU IR sustirusių muskulų 
SAVO SPRANDE NEGALIU NET GALVOS 

PAJUDINTI.

PAIN-EXPELLERIO. NUSIPIRKITE BONKUlf' į, 
IR JŪS NUSISTESCSITE KAIP ŪMAI JUMS 
PALENGVINS SKAUSMĄ IR JUS'NURAM'NS _

Naudokite tq linimentq, kurj jūsų tėvai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muikulų ikaudėjimo. 
Nutlpirkite bonkutę Pain-Eipellerio tu Inkaru ant deiutėi 
pat tavo vaiitlnlnkq, 

fflPAIN-EXPELLER
PRANEŠIMAS

Mirus Barry P. Shalins 
(šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šalinskas su lais- 
niuotu graborium.

Laidotuvių {staiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

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

rašu yra puiki šermenine- 
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 k 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave. :

Tel.: STagg 2-8842

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.

Ji

Kitchen Sets
Tel. Evergreen 7-8451

u

Tel. Stagg 2-2178 •Įsteigta 1892

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

$3-50

$1.50
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $J.5O
Kryžiukai ir laketai su lenciūgiukais nuo

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS JSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilevves elevelterlo stoties

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyrų Paltų

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

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

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

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




