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Kalbėjausi su tik ką grį
žusiu iš Ispanijos lietuviu 
kovotoju, Bolių Kilu, iš 
Rumford, Me.

—Gal fašistams ir pa
vyks užgrobti visa Ispa
nija, — sakė jis,—bet jie 
negalės užkariauti josios 
žmonių. Ispanijos liaudis 
griežtai nusistačiusi prieš 
fašizmą ir ji niekad jam 
nepasiduos.

Kadaise p. Sirvydas rašė 
“Vienybėj”, kad visi lenkai 
yra niekšai. Kai aš atsa
kiau, kad jis, dėl Lenkijos 
fašistų, šmeižia visą lenkų 
tautą, tai Sirvydas tuomet 
sakė: parodyk man nors 
vieną lenką, kuris užtartų 
pavergtus lietuvius.

Nesenai paskelbtas Vil
niaus lenkų demokratų ir 
lietuvių veikėjų pareiški
mas dėl lietuvių teisių Vil
nijoj sumuša visus Sirvydo 
šmeižtus, pasiųstus lenkų 
tautos antrašu.

Lenkijos komunistai vi
suomet stovėjo už davimą 
Vilnijos gyventojams ir ki
toms pavergtoms tautoms 
plačiausių laisvių.

Buvęs automobilistų uni
jos prezidentas Martinas 
valdiškam teisme pareiškė, 
kad CIO vadai, Lewis, Hill
man ir Murray, daro suo
kalbius su USA Komunis
tų Partija užvaldymui uni
jos.

Kadaise tas pats Marti
nas liudijo Dieso komitetui, 
purvindamas komunistus. 
Tuomet jis apie Lewisą ir 
kitus CIO vadus tylėjo.

Dabar, anot Dostojevs
kio, “parodė žvėris savo il
tis” !

Pereitą pirmadienį suka
ko penkeri metai nuo to, 
kai Francijos fašistai kėsi
nosi pučo keliu pasigrobti 
valdžią. Tik suvienyta dar
bininkų klasė atmušė tų 
bestijų pasimojimus.

Tasai fašistų, pučas pri
vertė demokratiniai nusis
tačiusius Francijos žmones 
sudaryti Liaudies Frontą. 
Tik pastarajam dėka, Fran
ci jo j iki šiol buvo išveng
ta fašizmo atėjimo.

Bet reakciniai elementai, 
trokštą matyti Francijoj 
fašizmą, darbuojasi, kad 
juo veikiau Liaudies Fron
tą visai likviduoti. Jie žino, 
jei šiandien tatai būt pada
ryta, tai Francijoj užvieš
patautų fašizmas.

Yra žmonių, kurie mano, 
būk komunistai šiandien 
remia CIO, o prieš ADF 
veda griežtą kovą.

Tai didžiausia netiesa. 
Jie remia CIO, remia ir 
ADF. Abejose komunistai 
ištikimai darbuojasi. Abi 
pripažįsta masinėmis ir 
svarbiomis organizacijomis, 
nors su ADF reakciniais 
viršininkais jie ir nesutin
ka.

Dar daugiau: komunistai 
yra dideli šalininkai su
vienijimo abiejų šitų orga
nizacijų ir įtraukimo į ben-
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Rooseveltas Reikalauja Kongreso Pride* 
$150,000,000 Bedarbiam-Kitaip, Milio- 
nai Žmonių Atsidurtų Baisiame Varge

ISPANIJA KARIAUS PRIEŠ FAŠISTUS IKI GALO

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kreipėsi į 
kongresą, kad pridėtų 150 
milionų dolerių pašalpi- 
niams darbams WPA iki 
liepos 1 d. Tuos 150 milionų 
kongresas buvo ką tik nu- 
skėlęs nuo 875 milionų do
lerių, kurių prezidentas 
pradiniai reikalavo tam 
tikslui.

Praeitą savaitę preziden
tas Rooseveltas pasirašė 

į kongreso numuštąją iki 
$725,000,000 sumą WPA 
darbam. Bet dabar jis pa
aiškina kongresui, kodėl jis 
padėjo savo parašą po tokia 
neužtenkama suma. Tai to
dėl, kad kongresas tuo pa
čiu žygiu nutarė: Nepalei- 
dinėt iš WPA darbų po 
daugiau kaip po 5 procen-

PERGREIT FAŠISTAI PASI
GIRIA “STAIGIAIS” 

LAIMĖJIMAIS
Perpignan, Franc. - Ispa

nijos pasienis. — Jau kelios 
dienos atgal gen. Franco 
paskelbė per Europos ir 
Amerikos spaudą, kad. fa
šistai Katalonijoj užėmę 
Figueras miestą, 15 mylių 
nuo Francijos rubežiaus. 
Bet dabar New Yorko Ti
mes korespondentas H. L. 
Matthews atrado, jog res- 
publikiečiai atrėmė fašis
tus už 12 mylių į pietus nuo 
Figueras. R e s p ublikiečiai 
ten palaiko reguliarę karo 
liniją ir kovoja prieš fašis
tus kanuolėmis ir kitais pa
būklais, sako jis.

Likusi ame Katalonij os 
ruože tvarkiai tebeveikia 
respublikinė valdžia.

Ispanija Kovoja ir už Kitų 
Šalių Žmones

Valencia, Ispanija. — Ge
nerolas J. Miaja, respubli
kos armijų komandierius, 
sako: “Bekovojant mums 
toliau, aš tikiuos, jog demo
kratinės šalys įsitikins, kad 
mūsų respublikinėje žemė
je, galų gale, bus išspręstas 
likimas ir milionų žmonių, 
gyvenančių kituose kraš
tuose.”

ANGLIJOS PASKOLA 
GEN. FRANCO’UI

London, vas. 8. — Angli
jos valdžia svarsto skolint 
didelę sumą pinigų genero
lui Franco’ui.

drą judėjimą Geležinkelie
čių Brolijų, kurios nei vie
nai anų nepriklauso. 

tus per mėnesį visų pašai
piųjų darbininkų; o jeigu 
prezidentas matys būtiną 
reikalą, tai galės iš naujo 
kreiptis į kongresą, kad pa
skirtų daugiau lėšų bedar
biams šelpti.

Dabartiniame savo reika
lavime kongresui prez. Roo
seveltas nurodo, kad jau su
sidaro toks būtinas reika
las. Jis sako, jeigu nebus 
pridėta $150,000,000, tai jau 
iki balandžio 1 d. turėtų 
būt paleista milionas WPA 
pašalpinių darbininkų, o pa
vasarį abelnai — pusantro 
iki dviejų milionų: “Pris- 
kaitant gi jų šeimynas, tai 
6 iki 8 milionų amerikiečių 
netektų federalės valdžios 
paramos... ir atsidurtų 
baisiame varge.”

Senatoriai Laužo Kons
tituciją Kas Liečia 
Teisėją Skyrimą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas parašė laiš
ką valstijiniam Virginijos 
teisėjui Fl. H. Robertsui. 
Prezidentas apgailestauja, 
kad šalies senatas daugu
ma balsų atmetė Robertsą, 
kurį Rooseveltas skyrė kaip 
federal j apskrities teisėją 
toj valstijoj.

Senatoriai iš Virginijos, 
Glass ir Byrd pareiškė 
Jungtinių Valstijų senatui, 
kad jie “asmeniškai prie
šingi” Robertsui; ir daugu
ma kitų senatorių “iš man
dagumo” Glassui ir Byr- 
dui atmetė Robertsą.

Rooseveltas savo laiške 
sako, kad senatas pasielgė 
priešingai nustatymui ša
lies konstitucijos. Konstitu
cija duoda teisę senatui už
giri ar atmest prezidento 
nominuojamus žmones tik 
sulig to, ar jie tinka ar ne
tinka vietai, į kurią jie 
skiriami. Bet nė vienas se- \
natorius net nebandė paro
dyt, kad Roberts būtų ne
tinkamas į federalius aps
krities teisėjus. Taigi sena
tas, atmesdamas Robertsą, 
pasielgė prieš Jungtinių 
Valstijų konstituciją, sako 
prez. Rooseveltas.

Pasirodo, kad du minimi 
senatoriai iš Virginijos pa
tys turėjo du savo kandida
tus į federalės apskrities 
teisėjus, ir reikalavo, kad 
prezidentas tik užgirtų vie
ną ar kitą. Tuo būdu, jie, 
visai prieš konstituciją, pa
sisavino skyrimo teisę, ku
ri priklauso tik prezidentui, 
kaip nurodė Rooseveltas.

KVIEČIAME! Respublika Neina į Jokias Taikymosi De
rybas su Franco - Liaudiečiai Dar Gana 
Stiprūs Tęst Kovų Centralinej Ispanijoj

Širdingai kviečiame į dienraščio “Laisvės” bazarą 
visą skaitlingą didžiojo New Yorko apylinkės visuomenę. 
Bazara.s jau prasideda. Jis bus keturias dienas: 10, 11, 
12 ir 13 dienomis vasario (February).

Džiaugiamės gausiom dovanomis bazarui ir karštai 
dėkojame visiems, kurie davė dovanas. Tvirtai tikime, 
kad daugelis dar atneš dovanų ateidami į bazarą. Todėl 
reikia puikios talkos tas dovanas išpirkti. Už tad visi 
branginantieji' apšvietą, visi velijantieji dienraščiui 
“Laisvei” gyvuoti, privalo būti bazare ir įsigyti gerų 
daiktų žemomis kainomis.

Dienraštis “Laisvė” gina* darbininkų klasės reikalus 
padėdama darbininkams organizuotis ir kovoti už ge
resnes darbo sąlygas, už aukštesnes algas. “Laisvė” pa
deda bedarbiams kovoti už žmoniškesnę pašalpą. “Lais
vė*’ 'padeda profesionalams ir smulkiems biznieriams 
šaukdama Amerikos lietuvius pirktis reikmenis iš sa
viškių biznierių ir reikale profesionalių patarnavimų 
kreiptis prie savųjų. Todėl darbininkai, biznieriai ir pro
fesionalai privalo paremti “Laisvę.” Šiuom tarpu daug 
padėsite savo dienraščiui dalyvaudami bazare ir suteik
dami bazarui dovanų.

Turime žinių, kad atvažiuos ir iš tolimesnių koloni
jų svečių į bazarą. Mūsų, artimųjų “Laisvės” kaimynų, 
užduotis yra parodyti, kad mes remiame savo dienraštį, 
dirbdami bazare ir skaitlingai jį lankydami. Tas pri
duos daugiau ūpo tolimesnių kolonijų draugam širdin
giau remti dienraštį.

Bazaras bus Brooklyn Central Palace salėje, 16-18 
Manhattan Ave., Brooklyn (vienas blokas nuo ’ Broad
way). P. Buknys.

NUO MOKINIŲ UŽKANDŽIŲ 
NET ŽIURKES STIMPA
Bountiful, Utah. — Virši

ninkai West Bountiful mo
kyklos, patvarkė, kad mo
kiniai išbandytų ant žiur
kių tuos užkandžius, ku
riuos tėvai įdeda jiem ei
nant i mokyklą kaip pietus.

Bandymui paimta 11 bal
tųjų, jaukių žiurkių; ir 
per kelias dienas pastipo 
keturios žiurkės nuo to 
maisto. Pirmiausia padvėsė 
žiurkė, kuri buvo maitina
ma mėsa, virtomis daržovė
mis ir kava, bet negavo 
pieno. Dvi kitos pastipo nuo 
persilpno maisto, davusio 
permažai kuro- energij os. 
Ketvirta žiurkė, šeriama 
daugiausia saldumynais, iš
gyveno savaitę ir užvertė 
kojas.

Mokyklos viršininkai no
rėjo, kad patys mokiniai, 
darydami tuos bandymus, 
asmeniškai patirtų, kokie 
valgiai jiem tarnauja gerai, 
o kokie blogai. Iš to pasi
rodė ypač didelė pieno 
svarba vaikams.

NIEKŠIŠKAS FRANCI
JOS VALDŽIOS ŽINGS

NIS PRIEŠ ISPANIJĄ 
Paryžius, vas. 8. —Fran

cijos valdžia nusprendė lai
kyt koncentracijos stovyk
lose visus iš Katalonijos 
perbėgusius Ispanijos res
publikos kareivius ir neleist 
jiems laivais perplaukt į 
centralinę respublikinę Is
paniją.

ORAS
Šalčiau ir snigsią.

IŠTEISINTAS 7-NIŲ PAČIŲ 
VYRAS TALMUD1STAS

Jeruzalė. — Talmudo ži
novas Zvi Melnik buvo ve
dęs keturias moteris Len
kijoj. Paskui jis visas jas 
paliko ir atvažiavo į Pales
tiną. O Palestinoje jis vedė 
dar tris žmonas.

Melnik, galų gale, buvo 
patrauktas teisman už 
daugpatystę, ir dabar liko 
išteisintas apeliacijos teis
me. Nes teismas atrado, 
kad religinis žydų vedybų 
įstatymas aiškiai neuždrau- 
džia turėt daugiau kaip vie
ną žmoną. O pagal Pales
tinos kaipo krašto įstaty
mą, teismas turi tokiuose 
atsitikimuose skaitytis su 
religiniais įstatymais tos 
tikybos, kuriai asmuo pri
klauso.

Kaip Lenkijoj, taip Pa
lestinoj Melnik gyveno su 
visomis savo pačiomis, ale 
ne sykiu, o permainomis. 
Naktinei žmonai sakydavo, 
kad dirbąs dieną; dieninei 
žmonai meluodavo, kad dir
bąs naktį; trečiai pasako
davo, kad turįs tokį darbą, 
jog tik pabaigoj savaitės 
galįs sdgrįžt namo, taip ir 
toliau.

AUKSAS VIŠTOJE
Weed, Calif. — Papjovęs 

vištą, farmerys W. H. 
Stone rado jos viduriuose 
dešimties dolerių vertės ga
baliuką aukso, ne apdirbto, 
bet gamtinio. Tą “aukso 
grūdą” jinai, suprantama, 
prarijo artimame lauke, 
kur darbuojasi aukso j ieš
kotojai ir jo mainieriai.

La Junquera, Ispanija.— 
Respublikos užsienio minis- 
teris Jul. Alvarez del Vayo 
pareiškė: “Mūsų valdžia, 
išreiškėja šalies žmonių va
lios, nusprendė tęst kovą 
(prieš fašistus) iki galo.

“Centralinėje Ispanijoje 
mes turime jėgų ir priemo
nių priešintis fašistam per 
mėnesius laiko. Nors padė
tis yra sunki, mes pasitiki
me galutinomis pasekmė
mis; mūsų pusėje yra visi 
žmonės.”

Perpignan, Franc. - Ispa
nijos pasienis.— Vyriausias 
Ispanijos respublikiečių ar
mijų komandierius genero
las Jose Miaja sušaukė 
Madride karo tarybą. Ten 
centralinėje Ispanijoje res- 
publikiečiai tebevaldo ket-

Ispanijos Prezidentas 
Azana Gal Bus Pava
rytas už “Taikymąsi”
Parayžius. — Pabėgęs Is

panijos prezidentas Manuel 
Azana prašė Anglijos ir 
Francijos politikus, kad jie 
tarpininkautų kaip taikyto
jai Ispanijos respublikos su 
generolu Franco. Bet, pa
gal respublikos konstituci
ją, jis neturi jokios teisės 
pradėt ar vest taikos dery
bas.

Jeigu Azana nesiliaus zu
jęs kaipo “taikytojas,” tai 
respublikos premjero Neg- 
rino valdžia galės išmest 
Azana iš prezidentystės, o 
paskirt prezidentu Marti- 
nezą Barrio, kuris dabar 
yra seimo pirmininkas ir 
respublikos v i c e-preziden- 
tas.

(Pasak United Press pra
nešimų iš Londono, tai ge
nerolui Franco’ui buvę “siū
loma” šitokios taikymosi 
sąlygos: Leist visiem Ispa
nijos piliečiam nubalsuot, 
kokios valdžios jie nori; 
pašalint Hitlerio ir Musso- 
linio įtaką iš Ispanijos; ne- 
baust respublikos ar liau
dies fronto veikėjų, arba 
leist jiem bent saugiai iš
važiuot iš Ispanijos.—Bet 
respublikos vyriausybė už
ginčija, kad jinai būtų ėjus 
į bet kokias taikos, derybas 
su fašistais.)

ANGLIJOS VALDŽIA 
TARNAUJA GENERO

LUI FRANCO’UI
London, vas. 8. — Angli

jos valdžia daro vis didesnį 
spaudimą, kad Ispanijos re
spublika užleistų savo Mi
norca salą generolui Fran
co’ui.

virtadalį visos šalies ir turi 
400 tūkstančių armijos. 
“Mes kovosime,” sako gen. 
Miaja, “kol tik turėsime bet 
kokį sklypą ar sklypelį že
mės.”

Perpignan, Franc. - Ispa
nijos pasienis.— Juan Neg- 
rin, premjeras Ispanijos re
spublikos, dar tebėra Ka
talonijoj. Kai fašistai už
imtų paskutinį Katalonijos 
sklypą, tik tada premjeras 
skristų į Valenciją ar Mad
ridą.

Respublikos u ž s i e n i nis 
ministeris J. A. del Vayo 
pabrėžė, kad jo valdžia ne
buvo ir nėra pradėjus jokių 
taikos derybų su generolo 
Franco tarpininkais ar fa
šistų atstovais.

I FRANCIJA PEREJO TIK 
TIE ISPANIJOS KARIAI, 

KURIEM ĮSAKYTA
Perpignan, Francija.—Iš 

Katalonijos perėjo į Franci- 
ją tik tie skyriai Ispanijos 
respublikiečių armijos, ku
riem įsakė karinė komanda 
pereiti; ir jie persikėlė į 
Franciją puikioj tvarkoj, be 
mažiausio sumišimo ar iš
gąsčio. O kelių tūkstančių 
tarptautinių liuosnorių per
ėjimas buvo labiau panašus 
į paradą negu į traukimąsi 
atgal. Jie dainavo kovos 
dainas, šaukė kovingais 
obalsiais, ir disciplinuoto
mis eilėmis maršavo su iš
keltomis vėliavomis ir su
gniaužtais pakeltais kumš
čiais.

Respublikiečių fronto li
nija šiaurinėje Katalonijoje 
niekur dar nebuvo sulaužy
ta. Kur jie ir traukiasi, tai 
kariškoj tvarkoj, tiksliai at
sišaudydami į ateinančius 
priešus.

Atžagareivių Pasimoiimas 
Prieš Bedarbius

Washington. — Atgalei- 
vis demokratas kongresma- 
nas Woodrum iš Virginijos 
įnešė sumanymą, kad kon
gresas tik bilioną dolerių 
teskirtų bedarbiam šelpt 
per metus; tai nebūtų nė 
pusė tiek pinigų, kiek rei
kalauja prezidentas Roose
veltas tam tikslui. Republi- 
konai ir atžagareiviai de
mokratai stengsis pervaryt 
Woodrumo sumanymą.

Perpignan, Francija, vas. 
8. — Ispanijos liaudiečiai 
žūtbūtiniai gina nuo fašis
tų Puigcertą miestelį, arti 
Francijos rubežiaus. ,
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Nežino, Ką Rašo

Fašistų “Vienybės” editorialų rašyto
jas, komentuodamas apie USA kongre
so paskyrimą Dieso komitetui pinigų ty
rinėjimui “anti-amerikinės. veiklos,” be 
kitko, šitaip nukalba:

‘/Tačiau komunistai didžiausiu įtūžimu 
smerkia ši komitetą ir tokiu savo ne-

V V

svietišku riksmu prieš jį tiesioginiai pa
sisako visuomenei, kad komunistų veik
la Amerikoje ištikro yra pavojinga mū
sų krašto santvarkai, kuomet komunis
tai taip labai bijo kongreso komiteto ty
rinėjimų.”

Nesuprantam, ką tai reiškia pasaky
mas “nesvietišku riksmu.” Kiekvienas, 
turėjęs progos susipažinti su komunisti
ne literatūra ir straipsniais, nukreiptais 
prieš Dieso komitetą, niekur nematė jo
kio “nesvietiško riksmo.”

Bet tai ne tiek čia svarbu. Svarbu pri
minti tai, jog prieš Dieso komitetą šian
dien “nesvietišku riksmu” kalba ne tik 
komunistai, o visi tie žmonės, kurie ne
kenčia reakcijos. Kaip žinia, prezidentas 
Rooseveltas. nei kiek nemažiau smerkia 
Diesą už komunistus. Diesas komunis-' 
tams nieko nepadarė ir negalės padary
ti, kadangi komunistų veikla yra atvira. 
Jie renkasi viešai, jie rašo viešai. Kiek
vienas, kuris tik nori susipažinti su jų 
veikla, be jokio tyrinėjimo gali tai pa
daryti skaitydamas jų literatūrą bei at
eidamas į jų mitingus.

Komunistai kovoja prieš Dieso komi
tetą ne todėl, kad jie jo bijotų, o todėl, 
kad Diesas, eikvodamas žmonių sudėtus 
pinigus, organizuoja reakciją. Per savo 
pirmesniuosius “tyrinėjimus,” kiekvie
nas gerai atsimena, kaip jis šmeižė Mi- 
chigano valstijos gubernatorių Murphy 
(dabartinį teisingumo ministerį), kaip 
jis šmeižė patį Rooseveltą, panelę Per
kins, darbo sekretorę, ir visus kitus 
pažangius žmones.

Jis, Diesas, priėjo prie tokios nesąmo
nės, kad net visų Amerikos žmonių my
limą kino žvaigždutę, Shirley Temple, 
apšaukė pavojinga kraštui »ypata.

Tuo pačiu sykiu, kai jis purvina visus 
pažangesnius ir šviesesnius žmones, po
nas Diesas nieko nedaro fašistiniams ele
mentams, kurie yra tikru pavojum Ame-' 
likos demokratinėms įstaigoms.

Aišku, “Vienybės” redaktoriaus mes 
neįtikinsim ir tai ne mūsų tikslas. Mums 
tik buvo svarbu parodyti, jog jis daly
kų nežino, bet apie juos kalba.

Garbinga Katalonijos Armija
Katalonijos liaudiečių armija perėjo 

Franci j on. Ispanijos liaudies valdžios 
premjeras daktaras Juan Negrin ir už
sienio ministeris Julio Alvarez del Va- 
yo padėka vo j o armijai ir jos vadams, 
kad jie viską padarė, ką tik galėjo. Ka
talonijos armija didvyriškai kovėsi. Fa
šistai ją įveikė būdami kelis kartus 
skaitlingesni.

Gruodžio 21 dieną, 1938 metais, kada 
fašistai pradėjo puolimą, tai Katalonija 
turėjo du frontus. Ebro frontas ėjo išil
gai tą upę ir jį komandavo komandie- 
rius Modesto, šio fronto liaudiečių jėgos 
žymiai susilpnėjo, kada iš jo buvo iš
traukta Tarptautinė Brigada. Nuo Ebro 
upės iki Franci jos sienos buvo vadina
mas Rytų Katalonijos Frontas ir jam 
vadovavo komandierius Perea. Abu 
frontai sudarė 200 kilometrų (125 an
gliškas mylias) ilgio.

Liaudiečiai turėjo 120,000 kareivių, 
300 kanuolių, 50 tankų ir 50 karo lėktu
vų. Mažesnės amunicijos jie turėjo, bet 
kanuolėms tik dėl dviejų savaičių svai- 
dinių.

Fašistai gi turėjo 250,000 kareivių, 
3,000 kanuolių, 500 tankų ir 800 karo lėk
tuvų. Fašistai turėjo neapskaitliuojamą 
daugį amunicijos ir kitų karo reikmenų.

Liaudiečių armiją sudarė tik ispanai., 
Fašistų pusėj buvo penkios mechanizuo
tos ir gerai apginkluotos Italijos fašistų 
divizijos, jų orlaiviai ir lakūnai; Vokie
tijos fašistų lakūnų legionas; Užsienio 
Legionas, kurį sudarė portugalai, rusai 
baltagvardiečiai ir kitos pasaulio išma
tos ir maurų korpusas.

Draugai Lester ir Taguena per aš- 
tuonias dienas sulaikė kelis kartus skait- 
lingesnes fašistų jėgas ties Borjas Blan
cas. Bet paskui liaudiečiai pritrūko ka
nuolėms svaidinių ir buvo priversti 
trauktis. Žinoma, kad 50 liaudiečių tan
kų negalėjo atsilaikyti prieš 500 fašistų 
tankų; 50 karo lėktuvų prieš 800 fašistų 
karo lėktuvų ir 300 kanuolių, kurioms 
pritrūko amunicijos, prieš 3,000 fašistų 
kanuolių bei 120,000 kareivių prieš 250,- 
000 fašistų armijos! Bet Katalonijos 
liaudiečiai padarė viską, kad kuo ma
žiau ginklų patektų fašistams ir kuo 
daugiau padarius fašistams nuostolių, 
kad paskui palengvinus Kastilijos (Mad
rido) fronte kovas.

Vasario 6 dieną Katalonijos armija 
prispirta pradėjo pereitį į Franci jos pu
sę. Jų lėktuvai perskrido j Francijos or
laivių laukus, dažnai mušėsi iki pasku
tinio neprileisdami suimti liaudiečių pa
skutines reikmenis, suimti šimtus tūks
tančių civilių žmonių, kurie bėga nuo 
fašistų. Komandieriai Enrique Lister ir 
EI Campesino su 70,000 liaudiečių suda
rė arriergardą (užtvarą) prieš fašistų 
jėgas. Kiti liaudiečių vadai darė viską, 
kad kuo mažiausiai fašistams paliktų 
ginklų ir reikmenų. Jų pasidarbavimu 
išvežta nemažai mašinerijos, įrankių, pa
siųsta Franci j on civilio naudojimo lėktu
vai ir kitkas.

Rašant šiuos žodžius, dar nevisa Ka
talonijos armija perėjo į Franci ją. Puig- 
cerdoj liaudiečių pulkininkas rengiasi 
muštis iki paskutinio kraujo lašo, jeigu 
fašistai bandys pulti ir sutrukdyti pabė
gėlių persikraustymą Franci j on.

Kokis tolimesnis Katalonijos liaudies 
armijos likimas? Ateina žinių, kad liau
diečiai siūlo fašistams taikytis tokiomis 
sąlygomis, kurias jie daugelį kartų siū
lė: ištraukti iš Ispanijos užsienio karei
vius. Liaudiečiai tą jau padarė, dabar 
fašistų eilė—pasiųsti laukan Italijos, 
Vokietijos armijas, maurus, Užsienio Le
gioną, ir kitus svetimtaučius ir leisti Is
panijos žmonėms nubalsuoti, kurios val
džios jie nori. Fašistai nepriima tas są
lygas, bet reikalauja, kad liaudiečiai be
sąlyginiai, tai yra fašistų malonei, pasi
duotų !

Pagal tarptautines teises Franci ja ne
gali sulaikyti pas save Katalonijos armi
ją ir jos ginklus. Franci ja iki šiol Ispa- 
nijoš valdžia laiko liaudiečių valdžią. To
dėl ji turėtų leisti Katalonijos armijai 
išvažiuoti į centralinę Ispaniją. Bet jau 
dabar ateina žinių, kad Francijos valdo
nai savinasi kataloniečių ginklus ir ar
miją rengiasi uždaryti į koncentracijos 
logerius. Jeigu Daladier valdžia tą pada
rys, tai ji padės fašistams.

Kapitalistų Imperialistiškos 
Politikos Blofai

J. Surdokas

Nieks žmogaus tiek ne
suėda, kaip klaidingas įsiti
kinimas arba pasitikėjimas 
tam, kuriam nereikėtų pa
sitikėt. Iš to kyla nusimini
mas, energijos netekimas 
ir, abelnai, kaip ir despera
cija. Tas pasireiškimas ne 
tik yra su atskirais žmonė
mis, bet ir pas žmones abel
nai paėmus, bile klausime.

Paimkim, kad ir Čechoslo- 
vakijos klausimą. Mes žino
me, kad labai daug žmonių 
nusivylė, nes jie tikėjosi, 
kad tikrai Anglijos ir 
Francijos premjerai užsi
stos už ją ir neduos Hitle
riui elgtis su Čechoslovakija, 
kaip jam patinka; jie buvo 
įsitikinę, kad tos dvi demor 
kratinės valstybės visokiais 
būdais, gelbėjo ir apginkla
vo Čechoslovakija su tikslu, 
kad turėjus gerą pagelbi- 
ninkę prieš Vokietiją. Jie 
turėjo ne tikėt, bet protaut. 
Reikia žinoti, kad valstybių 
atsakomingi vyrai, taip sa
kant, lošia didelį ir visų- 
aukščiausį lošį, kokį tik 
žmonija kada yra lošusi. O 
mes žinome, kad kiekvienas 
lošis turi savyje suktybes, 
apgavystes. Gi imperialisti
nių valstybių atstovų lošis 
yra skaičiuojamas ne milio- 
nais, bet desėtkais bilionu 
dolerių. Tas lošis, jeigu jis 
tiek yra vertas, tai turi būt 
gerai ir užkamoflažuotas, 
kad jo paprastas pilietis ne
suprastų ir tikėtų, ką vie
šai, oficiališkai daro, o ne 
tą, ką jie ištikrųjų slaptai 
nutaria.

Nei Gėdos, Nei Proto Neturi
Kunigų redaguojami “Darbininkas” ir 

“Draugas” užkimšti bjauriausiais 'me
lais prieš Sov. Sąjungą ir komunistus. 
Skaitant atrodo, kad tų laikraščių re
daktoriai neturi nei gėdos, nei proto. Jie 
rašo ir rašo visokius melus. Nejaugi jie 
mano, kad katalikai darbininkai nepro
tauja ir nesupranta, kad redaktoriai me
luoja ir tarnauja Hitleriui ir Mussoli- 
niui? Juk tas, ką “Darbininkas” spaus
dina prieš Sovietų šalį jau daug kartų 
•tilpo Hitlerio spaudoj ir net liberalų bu
vo faktais sumušta, kaipo melai.

Kada Čechoslovakijos 
klausimas buvo pačiam 
įkarštyj, tai dauguma žmo
nių manė, kad tikrai Angli
ja ir Franci j a neatiduos 
Čechoslovakijos Hitlerio 
malonei, ir, jeigu jisai puls 
ją, tai bus karas. Bet tie 
žmonės apsiriko, nusivylė, 
nes jie ne protavo, bet tikė
jo. čechoslovakijos didžiu
ma žmonių buvo demokrati
jos ir liberališkos idėjos gy
nėjai, bet po didelio sukrė
timo, bevilčiai pasiduoda 
pergalėtojui ir savo priešui, 
nors ir dantis sugriežę, pa
garbą atiduoda. Buvusius 
draugus, tai yra kapitalis- 
tiškai-demokratines šalis, 
pradeda neapkęsti už išda
vystę, o didžiausiem savo 
priešam — gerinasi kaip 
galėdami, net komunistų 
partiją padarė nelegališka. 
Tokių klausimų, kaip Če
choslovakijos, da bus ir 
daugiau. Tą mes turime ge
rai suprasti, kad nebūtu
mėm suviltais, apgautais ir 
nereiktų kaip dienas parda
vus, lyg tam suviltam mei
lėje, pult į desperaciją.

Kodėl Francijos ir Angli
jos valdančiosios klasės pa
statyti žmonės valstybę va- 
dovaut negynė Čechoslova
kijos nuo Hitlerio?

Šitas klausimas yra ne 
taip lengva atsakyti. Pasa
kyti, kad Chamberlainąs ir 
Daladier bijojosi karo ir jo 
pasekmių daugiau kaip Hit
lerio ir jo imperialistiškos 
politikos, tai dą tas bus ne 
taip aiškus atsakymas. Iš 
paviršiaus bent didžiuma 
žmonių taip manė, kad 
Chamberlainas ir Daladier 
yra demokratinės ideologi
jos žmonės; ir plačioji vi
suomenė manė, kad jie ne
pasiduos fašizmui. Tai buvo 
vienas svarbiausių moder
niškojo kapitalizmo atsaky
mų: su kuo jis eis — su 
naujoviško pobūdžio demo
kratija, ar su fašizmu. At
sakymą davė, — mes visi 
žinome, su kuo jie nuėjo.

Kaip aukščiau minėjau,

užsitikrinimas naudos ne
daro ne tik pavieniams, bet 
ir grupėms, klasėms ir net 
tautoms ir valstybėms. 
Kaip galėjo šaltai protau
jantis žmogus užsitikrint 
sau, kad Anglija ir Franci- 
ja tikrai stos gint Čechoslo- 
vakiją. Juk tose šalyse va
dovaujanti valdžios žmonės, 
reikia nepamiršti, dideli ir 
griešti privatiškos nuosavy
bės ir kapitalizmo palaiky
tojai. Nors Hitleris, Cham- 
berlaino ir Daladiero atsto
vaujamų šalių yra didelis 
konkurentas ir priešas, bet 
kada jie pradės Čechoslova- 
kiją gint nuo Hitlerio puoli
mo, tai ve kokis paveikslas 
jiems prieš akis pasidaro. 
Juk ir Sovietų Sąjunga bus 
įtraukta į karą. Tai mes 
busime bendradarbiai ir sy
kiu draugai. Tada laimėji
mas karo bus užtikrintas ir 
Hitleris, kaipo agresyviš- 
kiausio pasaulyj kapitaliz
mo vadas, bus sutrėkštas, 
paniekintas kelis syk blo
giau, kaip buvusis kaizeris. 
Kas tuomet bus su Vokieti
ja ir centraline Europa? 
Bet da blogesnis vaizdas pa
sirodo jiem,-tai tas, kas bus 
su mūs pačių šalimis? Juk 
demokratinis frontas lai
mės, tai yra bendras fron
tas laimės. Juk Franci jo j 
praeitus rinkimus į parla
mentą bendras progresyvių 
frontas laimėjo, ir kas iš to 
pelnijo? O gi dirbančioji 
liaudis. Sutrumpino darbo 
valandas ir pakėlė mokestis. 
Valdžia paėmė į savo ran-
kas visus amunicijos fabri
kus ir, nors ne pilnai, pa
ėmė kontrolę ant Francijos 
vyriausio banko. Tai kas 
atsitiks, jeigu mes laimėsi
me karą prieš Hitlerį ir jį 
pasiųsime šunims šėko 
pjaut? Gal but išlaukinis 
laimėjimas, bet namie, vi
duje bus didžiausias pralai
mėjimas. Tai bus “svieto 
pabaiga!” Bus užduotas 
mirtinas smūgis ne tiek 
Hitleriui ir fašizmui, kiek 
pačiam kapitalizmui, tai 
yna, ir sau patiems. Jie turi 
ne tik kad nekariaut prieš 
Hitlerį, bet da jam padėt ir 
duot Afrikoj ar kur kitur 
kolonijų, kad turėtų žalia
vos, tai ir kapitalizmas il
giau gyvuos. Juk komunis
tai užmanė tą bendrą fron
tą ne tik namie prieš kon- 
servatyviškus žmones kovot 
ir ta kova laimėt, bet taip 
ir atsitikime karo. Ir karo 
lauke keno gi idėja vyraus 
vedant karą? Bendrafronti- 
ninkų, komunistų ideologi
jos žmonės yra neujagady- 
nės žmonės. Jie didžiausias 
pastangas, energiją ir gy
vastis aukaus, kad tik karą 
laimėjus. Einant karui, jie 
didžiausią ir vadovaujančią 
įtekmę gaus ne tik vienoj 
šalyj, bet visose. Juk komu
nistų ir da daugiau jiems 
pritariančių žmonių yra 
milionai visose šalyse, ne
skiriant nei Vokietijos. Su
mušus Hitlerį, kurių idėja 
Vokietijoj laimės? Bendra- 
frontininkų su komunistais 
priešakyje! Na, tai jie ir 
valdys. O kas bus per karą 
ir po jo? Juk ir pas mus tų 
“velnio išperų” yra ne tik 
darbininkuose, bet ir inteli
gentijoj ; o laike karo ir pa
sibaigus jam, jų gali pasi- 
daugint ne tik kelis syk, bet 
kelis šimtus syk, kaip kad 
dabar yra. Brrr... net šal
tas prakaitas išpila, tik pa
misimus apie tai. Nors Hit
leris ir Mussolinis ir gi nė
ra mūs draugai, bet visgi 
geriau su jais turėt reika
las, atiduodant vieną kitą 

šalį, kad kapitalizmą išgel
bėjus nors laikinai...

Tai ve, kokį paveikslą 
matė Chamberlai'nas su Da
ladier pirm pasirašymo su
tarties su Hitleriu. Juk ir 
dabar Anglijos kolonijose 
pavergti žmones kovoja už 
pasiliuosavimą iš po paver
gėjų jungo. Indijos 350 mi- 
lionų žmonių tauta senai 
kovoja už savo nepriklauso
mybę. Palestinoj ir dabar 
aktuališka kova eina tarp 
Anglijos kareivių ir arabų, 
kovojančių už savo nepri- 
gulmybę. Franci ja turi pa
našių bėdų su Sirija, Indo- 
Chinija ir Afrikos kolonijo
mis. Ir vėl jie labai gerai 
žino, kad svietas mainosi, 
kad žmonės ant vietos ne
stovi — progresuoja. Paim
kim tik kelis pasauliniai 
garsius žmones-intelektua- 
lus ir politikus, ką jie sakė 
ir buvo įsitikinę prieš kelis 
metus ir šiandieną?

(Bus daugiau)

Pikietas Prieš Senos Gele
žies Gabenimą Japonijai
Aberdeen, Wash. — Pi- 

kietininkai per pusantros 
dienos sulaikė išplaukimą 
Norvegijos laivo “Breshol- 
to” su sena geležia Japoni
jai. Laivakroviai tuo laiku 
nėjo dirbt pro pikietininkų 
eiles.

FAŠISTAI UŽĖMĖ ROSAS
MIESTELĮ

Perpignan, Franci j a, vas. 
7. — Ispanijos fašistai užė
mė Rosas miestelį pajūryje, 
šiaur-rytinėje Katalonijoje, 
12 mylių nuo Francijos sie
nos, ir privertė liaudiečių 
karo • laivus pasitraukt į 
Francijos prieplaukas. Fa
šistai taip pat galutinai už- 
veldė Figueras, 15 mylių 
nuo Francijos rubežiaus.

MEKSIKOS DARBININ
KAI SVEIKINA KUBOS 

ARMIJOS GALVĄ

Mexico City. — 15,000 
darbi ninku demonstravo, 
s v e i k i n darni atsilankiusį 
pulkininką F. Batistą, Ku
bos armijos galvą; išreiškė 
vienybę su Kuba dėlei abie
jų kraštų pasiliuosavimo 
nuo svetimų imperialistų 
įtakos.

Washington, vas. 2. — 
Kongresmanas D i c k s t ein 
ruošia sumanymą kongre
sui leist pabėgėliams nuo 
Hitlerio ir Mussolinio apsi- 
gyvent Alaskoje.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS :

Gerbiama Redakcija: Pa
aiškinkite per “Laisvę,” ku
ris šiandien žmogus yra po- 
puliariškiausias pasaulyje, 
Stalinas, ar popiežius Pijus 
XI? Gal kam atrodys, jog 
šis klausimas nesvarbus, 
bet mail svarbus. C. A.

Nanty Glo, Pa.
ATSAKYMAS: •

Priklauso nuo to, kokius 
žmones imsime. Jeigu imsi
me pasaulio tebetiki nčius 
katalikus, tai jiems, aišku, 
popiežius yra, vadas ir myli
miausias. Daugelis jų taip

VIS ATEIVIAI KALTI
Jei tik kas nors blogą padaro 

pas mus,
Nors ir Dėdės Šamo jis posūniu 

bus,
Kožnas atgaleivis, atbul’s nei 

vėžys,
Sako: “Tai padarė raudons at- 

eivys!”
Ar upės išlaužė pylimus, darnus 
Ir nunešė tiltus, apsėmė namus. 
Tuojau, kaip pereklės vištos— 

kva, kva, kva,
Sako: “Tai vis kalta raudona 

Maskva!”
Jei streikai iškyla, nors vienas 

ar du,
Bedarbiai sušunka: “Nemirsim 

badu!”
Tuoj vėl kietakakčiai, didi 

veidmainiai,
Sako: “Nori valdžią nuverst at

eiviai !”
Šarančiai užplūdę nuėdė javus, 
Ciklonas kur kilęs sugriovė na

mus.
Tuoj vėlei užbliauna, kad juos 

ir velniai!
Sako: “Tai prakeikti, kalti at

eiviai !”
Nors banką išplėšė ir Šamo sū

nus,
Ar žmogų užmušęs tikras 

jankė bus.
Tuoj koks šovinistas, ar tamsus 

žioplys
Sako: “Tai padarė raudons at- 

eivys!”
Ir šitaip vis dėsis, draugučiai, 

pas mus,
Nepaisant, .kas tokiu nedorėliu 

bus.
Kol svietas dorovės, meilės ne

supras,
Tol piktas tarp brolių kerštas 

vietą ras.
Senas Vincas.

Janapolės Sutartine 
Janapoliečiai kilnūs be galo, 
Mėgsta degtinę, mėgsta ir alų. 
Ir šamarlako pasigamina, 
Čia bravorėlius kiekvienas žino. 
Verda Eidžiuotuos, verda Sė- 

buose,
Verda Pušinėj, verda šlaviuose. 
Ir Pabiržulyje dažnai rūgsta, 
O jau žilaičiuos niekad netrū

ksta.
Turi mokykla ir restorana, 
šviečiasi jaunas, Šviečiasi senas. 
Mokykla mūsų trijų komplektų, 
šaunus vedėjas ir be defektų. 
Čia yra dzūkų, žydų, žemaičių, 
Na, ir lenkelių nedidis skaičius. 
Čia yra kliubas tokių bernelių, 
Kurie neranda sau mergužėlių. 
Ir agentūra “mieso centrinė,” 
Ekstra naujienų čia centraline.

(“Kuntaplis”)

Perpignan, Franci j a, vas. 
7. — Francūzų vyriausybė 
užgrobia visą amuniciją ir 
ginklus, kuriuos Ispanijos 
respublikiečiai kareiviai 
persigabena iš Katalonijos 
į Franci j a.

kunigų išgąsdinti, jog tebe
tiki, kad ir Stalinas ir visi 
komunistai yra paties vel
nio sutvėrimai. Reikia 
džiaugtis, tačiau, kad tokių 
suklaidintų žmonelių skai
čius kasdien eina mažyn.

Bet jeigu paimsime mil
žinišką Sovietų Sąjungą, 
milionus klasiniai sąmonin
gų darbininkų kitose šalyse, 
varguolius tokių kraštų, 
kaip Chinija, tai, aišku, 
juose Stalino vardas skam
ba labai garsiai, į jį žiūri
ma, kaipo į vadą kovoje į 
lengvesnį, skaistesnį gyve
nimą. / 

f *
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LAISVES BAZAR AS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai9) ALDLD Motery

vieno

Bazaras Bus Ištisas Keturias Dienas

Brooklyn, N. Y

tu-

Bus Patarnaujama Geriausiais Valgiais ir Gėrimais

A®

mes 
kiek

duetų, šokiai prasi- 
orkestra.

dar šios organizaci- 
Laisvės Vyru Choras, 
225 jaunuoliu kuona, 
249 kuopa. 4) L. M. 
5) Moterų Ratelis, 6)

Kiekvieną dieną bus svečių iš kitų miestų. Kiekvieną dienų bus skirtinga 
programa. Kiekvieną dieną bus specialūs išpardavimai visokių daiktų.

kitam 
vado-

DIES IR TOLIAU GAT^S 
DURNAVOT PRIEŠ 

“RAUDONUOSIUS”

STATE OF NEW YORK

nu nuskendo 81-nas jūrei 
vis.

$202.00
Mėnesio

as neno- 
netųrejo 
Turėjo. 

Bendras 
šį kartą

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.

Važiuojant Jamaica “L” reikia
Jersey, važiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. Nuo tilto 

iki Manhattan Avenue yra apie 11 blokų.

Viso $108.07

Ketvirtad., Vasario 9, 1939

KĄ VEIKĖM 1338 METAIS?

šeimi-
visuo-

gero 
mūsų 

aš čia
nu-

South Bostono Skyriaus 
Sekretoriaus Raportas

Geras šeimininkas gale metų 
visados padaro “sumenės ro- 
kundą.” Ką jis atsiekė per 
metus? Ar visi užsibrėžti 
planai ir tikslai atsiekti? Ar 
atsiekti taip, kaip norėta? 
Ar daugiau, ar mažiau at
siekta? Kokios klaidos pada
ryta? Kas taisytino, siektino 
šįmet ?

Šitie ir šimtai kitų klausimų 
stoja prieš akis geram 
ninkui, biznio vedėjui, 
menės veikėjui ir tt.

Siekdamasis eiti to 
šeimininko” pėdomis ir 
susirinkimo patarimu, 
bandysiu’ nors trumpai 
šviesti ALK Bostono Skyriaus 
darbuotę 1938 metais.

Ką Turim?

Pereitais metais prie
mūsų skyriaus priklausė 12 
organizacijų su apie 1,200 na
rių. Priklausė šios (ponas 
“Vienybės” Vyt. Sirvydas, 
dažnai rašydamas apie ALK 
pasigenda, kad mes nenuro- 
dom tų draugijų, kurios suda
ro ALK; tuom jis nori pasa
kyti, ar mes tik neblofinam) :
1) So. Bostono Moterų Kultū
ros Kliubas; 2) A. K. Partijos 
lietuviu kuopa; 3) Lietuvių 
Balso Draugija: 4) A. L. Pi
liečių Kliubas; 5) LSS 60 kuo
pa: 6) SLA 359 kuopa; 7) 
ALDLD 2 kuopa; 8) LDS 62 
kuopa:
Skyrius; 10) Lietuvos Dukterų 
ir Sūnų Draugija; 11) L. D. 
K. Vytauto Draugija; 12) 
SLA 188 kuopa.

Kai kuriuose Kongreso dar
buose dalyvavo dar Moterų 
Apšvietos Draugija ir Laisvės 
Choras, šiais metais, tikimės, 
šios dvi organizacijos bus 
nuolatiniais Kongreso nariais.

Visos viršui įvardintos drau
gijos, nežiūrint ju nariu skai
čiaus, šiam skyriuj turi po du 
pastoviu atstovu.

1938 metu pradžioje iš 
Kongreso pasitraukė kriaučių 
uniios lietuviu lokalas 149 
(jam vadovauja mūsų broliai 
sandariečiai—vienvbiečiai) ir 
LDD 21 kuona (skloka). ku
ri yra, rodos, mirus, ar ištir
pus L. S. Sąjungoje.

1939 metams pakviesta ir 
tikri esam, kad prie Kongreso 
prisidės 
jos: 1)
2) IDS
3) SLA 
Žinvčia,
Dr. Basanavičiaus Kliubas, 7) 
SLA 43 kunna. 8) A. L. Pi
liečių Draugija. 9) A. L. Ste
pono Dariaus Postas 317.

Ką Veikem?
Per metus mūsų skyrius 

rėjo šešis visuotinus susirinki
mus (1937 tik 4) ir keletą 
komiteto posėdžių. Be to, da
lyvauta apskričio posėdžiuose, 
pasitarimuose ir keturiose 
konferencijose. Parašyta apie 
80 laiškų bei straipsnių Kon
greso reikalais.

Mūsų susirinkimuose viduti
niškai dalyvaudavo 15-18 
draugijų atstovų. Susirinkimai 
pasižymėjo savo našumu ir 
draugiškumu. Geras ūpas, 
energija lydėjo mus visus me
tus. Per visus metus neturė
ta nei mažiausio nesusiprati- 
mėjio. '

Dideliu darbu buvo parašų 
rinkimas po peticija, reikalau
jant Lietuvos politiniams ka
liniams amnestijos. Kiek mū
sų skyrius tų parašų surinko— 
man nežinoma, nes tuo reika
lu rūpinosi apskritys, žinau 
tik, kad nekurie draugai dar
bavosi gerai ir parašų surin
ko nemažai. '

Kaip žinia, ALK Mass. Ap
skritys yra išleidęs atviručių 
su Lietuvos fašistų nukankin

tųjų atvaizdais. Tos atvirutės 
‘buvo siuntinėjamos Lietuvos 
“prezidentui” Smetonai, jo 
valdininkams' ir šiaip žmo
nėms, kad pareikšt savo pro
testą ir parodyt pasauliui, kad 
mes žinom fašistų darbus ir 
užjaučiam kritusiems už de
mokratiją, už darbo liaudį. Ne 
tik protestuojam ir užjaučiam 
—mes pasirįžę padėti ir pade
dam kovos lauke esantiems 
ir laikinai izoliuotiems, su
grūstiems Lietuvos kalėjimuo
se - kazematuose. Pasakiau 
“laikinai”, nes mes, susibūrę 
apie ALK vėliavą, tikime, kad 
Smetonos fašizmo diktatūra 
laikina. Mes tikime, kad de
mokratinės laisvės saulutė pa
tekės ir mūsų broliai bus 
vi.

Tų atviručių, sakau, 
išplatinom ne tiek daug, 
buvom pasibrėžę išplatint. Ir 
tai buvo mūsų apsileidimas.
Lietuvos Nepriklausomybės 20 

Metų Sukaktuvės

Mes jas apvaikščiojom va
sario 13 d. Tai buvo gražus, 
pilna to žodžio prasme, masi
nis paminėjimas. Apart gerų 
kalbėtojų, dd. St. Michelsono 
ir A. Bimbos, mes davėm ge
rą koncertinę programą. Tai 
buvo linksmas ir kartu liūd
nas paminėjimas. Linksmas 
todėl, kad Lietuva jau 20 me
tų esanti nepriklausoma vals
tybė. Liūdnas dėl to, kad Lie
tuva, nors nepriklausoma, 
nors valdžia ir valdininkai 
broliai lietuviai, bet ten nėra 
laisvės, nėra demokratijos. 
Buvę Lietuvos kūrėjai-savano- 
riai ne už tokią Lietuvą kovo
to. Ne tokios ir mes, Ameri
kos lietuviai, troškome, mate
rialiai ir moraliai rėmėm. Jei 
buvo skaudus caristinės Rusi
jos žandaro kumštis, jei buvo 
sopi Dono kazoko nagaika, tai 
juo labiau skaudi mirtina kul
ka, paleista iš brolio lietuvio 
rankos, lietuvio krūtinėn.

Tokioj nuotaikoj kalbėtojai 
kalbėjo, tokioj nuotaikoj, ma
siniai publikai pritariant, tas 
minėjimas praėjo.

Ir mes buvome teisūs tai da- 
rvti, nors už tai mus gero
kai pašmeižė mūsų priešai, 
demokratiios ir Lietuvos liau
dies priešai.
Lenkų Ultimatumas Lietuvai

Kovo mėnesy mus pasiekė 
skaudi žinia, kad Lenkijos 
gruoboniškoji fašistinė vy
riausybė kėsinasi Lietuvą pra
ryti. Josios pastatytas Lietu
vai griežtas ultimatumas buvo 
perkūnu giedroje. Mūsų sky
rius ir čia, pats pirmutinis, 
stojo Lietuvai padėti. Mes ne- 
o-aišavom laiko. Net draugijų 
atstovu susirinkimo nespėjom 
sušaukti. Mudu su pirminin
ku ir dar su vienu kitu pasi
tarę, kovo 25 d. sušaukėm ma
sini protesto mitinga. Čia iš
aiškinta kritinga Lietuvos pa
dėtis, priimta atatinkamos 
rezoliucijos, sukeltas kovingas 
lietuvių ūpas prieš imperialis
tine Lenkiją.

Kalbėtoiais šiame mitinge 
buvo adv. F. J. Bagočius ir St. 
Michelsonas.

Tik po mūsų mitingo, po 
keleto dienu, panašu mitingą 
surengė katalikų federacija, o 
dar toliau, balandžio mėnesy, 
tautininkai-sandariečiai.

Dėl paskutinioio mitingo 
tenka bent kiek platėliau pa
sakyti. nes tai buvo savo rū
šies komediia ir tos komedi
jos aktoriai labai gražiai save 
atsirekomendavo dernokrati- 
nės visuomenės akvse.

Sandariečiai-tautininkai Lie
tuvos reikalais nieko neveikia 
(iie. mat, sėdi ant dvieju kė
džių : vieni atvirai pritaria ir 
remia Smetonos diktatūra: ki
ti kad ir nepritaria, bijosi, ar 
nenori viešai prieš jį išeiti— 

tyli). Taigi, šį kartą pasitai
kė gera proga “ paveik ėti.”

Šiuomi, anaiptol, 
riu pasakyti, kad jie 
to (mitingo) daryti. 
Ir gerai, kad davė, 
visų lietuvių balsas 
buvo labai reikalingas. Bet jie 
(vadukai), darė tai ne visai 
nuoširdžiai. Laikinis jųjų ko
mitetas susidaręs sandariečių 
pastogėje, pakvietė visų orga
nizacijų atstovus, pradedant 
katalikais, pasitarimui ir su
darymui komiteto. Pakvietė ir 
mūsų skyriaus du atstovu, bet 
visų tų organizacijų, kurios 
prisidėję prie ALK, nekvietė, 
motivuodami, kad kongreso 
du atstovai turi atstovauti vi
sas tas organizacijas. Išeina, 
kad mes, du žmonės, atstovau
dami 12 organizacijų su vir
šum 1,000 narių, turim tokį 
pat balsą, kaip ponų J. Kas- 
mausko su St. Mockum medi- 
kalių instrumentų įstaiga, kur 
dirba viso 3 žmonės.

Tai buvo savo rūšies politi
ka.

Vienok draugijų atstovų pa
sitarime, kur buvo apie 100 
dalyvių—dalyvavo ir mūsų 
organizacijos (per gvoltą). 
Susirinkimas buvo labai “šum- 
nas.” Ir nors susirinkimui pir
mininkavo St. Mockus sulig 
smetonišku “parlamentariz
mo” taisyklių, į komitetą tapo 
išrinkta apie pusė A.L.K. 
žmonių.

Susirinkimas išsiskirstė. Ko
miteto pradėta pasiskirstyti 
pareigomis. Bet sandariečiai- 
tautininkai nepatenkinti ko
miteto sąstatu viens po kito 
pradėjo iš komiteto rezignuo
ti ir posėdį apleisti (jie sa
kė, kad rezignuoją dėl 
Ku-aus).

Galų gale, po kokuso 
kambaryj, St. Mockui 
vaujant, j posėdi sugužėjo 
apie 10 sandariečių ir grasin
dami kumštimis (Jakubaus
kas) posėdį išardė.

Komedija buvo graži ir ji 
būt Įdomi iki finalo. .Bet aš 
tingių daugiau anie tai kal
bėti. Pasakvsiu. kad mes nu
sileidom. Po keliu dienu re
zignavusieji sugryžo: iėio ir 
visai nerinktu i komitetą ir 
nareicomis leidome nasiskirs- 
tvti tain, kain iie norėjo. Te- 
crul žmonės dirba!

Protesto mitingas ivyko, bet 
ne toks, kain buvo manyta. 
Davė gerokai ir nuostolių.

Iš kitu darbu, mūsų skyriui 
teko dano- nadirbėti nrie ap
skričio pikniko, kuris šimet, 
kain ir 1937 metais, sutraukė į 
minias žmonių ir davė gra
žaus pelno mūsų kilniems tik
slams siekti.

Skvriaus finansini stovi pra
neš iždininkas. Ateities veiki
mo nlana. jo gaires tegul nu
statys pats susirinkimas.

J. Krukonis, 
Sekretorius.

Washington. — Kongre
so taisyklių komitetas, ir 
toliau paliko veikti . Dieso 
komisiją, neva “tyrinėjan
čią prieš-amerikinius judė
jimus,” bet iš tikro globo
jančią nazius ir kitus fašis
tus, o dergiančią Naujosios 
Dalybos veikėjus.

Kongreso komitetas nu
tarė, kad Dieso vedamiem- 
“tyrinėjimam” turėtų būt 
skirta $100,000 per metus. 
Dies nusiskundė, kad prez. 
Roosevelto valdžia statė 
skerspaines jo “tyrinėji
mams,” bet dabartinė val
džia, pasak Dieso, visais bū
dais rėmė sen. La Follette’o 
vadovaujamus tyrinėjimus 
prieš fabrikantus • (skebi- 
ninkus) ir kitus laužytojus 
pilietinių teisių.

Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto už Spalio, 
Lapkričio ir Gruodžio Mėnesius, 1938 Metų

Įplaukos Spalio Mėnesio
Brooklyn, N. Y., per Liet.

Darb. Susivienijimą $25.00 
Cocheset, Mass.,

per J. Kūgį ..................... 25
Brooklyn, N. Y.,

per A. Mockų
Rochester, N. Y.

per R. Barauską .... 1.00

Viso $27.25
Įplaukos Lapkričio Mėnesio
Rochester, N. Y.,

per M. Saveriną .... $0.50
New York, N. Y., 

per M. Bagdoną....
So. Barre, Mass.,

per J. M. Jeromskį . . .
Summerlee, W. Va.,

per M. Bendinską . . .
Harrison, N. J.,

per J. Sukorskį ........
Philadelphia, Pa.,

per E. Pildį................
Auburn, Me.,

per R. šilaikienę ....
Westville, Ill.,

per K. P. Yokubaitį

Viso $14.00
Įplaukos Gruodžio Mėnesio

Chardon, Ohio, 
per G. Durną

(Vienas Blokas nuo Broadway)
išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš New

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. šalinaitės. 
Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam išbandyti savo laimę, šokiai 
prasidės 6 vai. vakaro. Johnny Nevin’s 5 kavalkų Naktinių Pelėdų Orkestrą.

QEAAA Vertes Daiktų Bus QEAAA WWM Išparduota Pusdykiai

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE 
16-18 Manhattan Avė

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

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

W. Virginia, 
per J. Morris ........

Johnson City, N. Y., 
per Ig. Liužiną ....

Elizabeth, N. J., ‘ 
per V. Paulauską ....

Binghamton, N. Y., 
per Amelia žemaitis

Fitchburg, Mass., 
per Geo. Murnik....

Jersey City, N. J., 
per A. Zavish ........

Oakfield, N. Y., 
per F. Kontenj ......

Brooklyn, N. Y., 
per A. Bimbą, 
eastoniečių. aukos .... 3.44

Viso $37.29
Išlaidų spalių mėn. nebuvo
Išlaidos Lapkričio Mėnesio

Pasiųsta Lietuvon . . . $200.00 
Persiuntimas pinigų

Viso
Išlaidos Gruodžio

Lietuvon pasiųsta . . . $100.00
Persiuntimas pinigų

kablegrama ............ 5.85
Sekretoriui už štampas 

už visus 1938 metus 2.22

Trečias puslapis

Sutrauka
Viso įplaukų

per tris mėnesius $78.54
Rugsėjo 30 ižde buvo 479.05

ižde lieka ............ $247.52
Sekr. J. Weiss, 
Ižd. S. Sasna.

Sykiu
Išlaidų per tris men

$557.59 Tokio, vas. 6. — Su di-
$310.07 džiuoju Japonijos submari

Gruodžio 31 diena*•

Mhi

KASDIEN JUM

šviežias pienas duoda jūsų kūnui dvi 
atspirtis prieš slogas. Jis prideda šar
mu atsargos ir yra turtingas vitaminu 
A. Tai prieš-liginis vitaminas, gelbs- 
tintis atremt ligas kvėpavimo organų. 
Jūsų kūnas pasilaiko Vitamino A per
viršį. Todėl, pienas, kurį jūs geriate 
šiandien, padės jums atremt slogas už 
mėnesių nuo dabar.
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UPTON SINCLAIR RAISTAS 10-25-38—89

(Tąsa)
Kada žmonės badą kenčia”, tęsė ji toliau, “o turi 

ką nors, kas šiek tiek vertas, tai reikia tą ir pardavinė
ti, aš sakau. Manding, ir tu dabar tą supranti, kada jau 
pervėlu. Iš pradžios Ona būtų galėjusi apie mus visus 
pasirūpinti.” Marė kalbėjo be jokio sujudimo, matomai 
žiūrėdama į dalykus, tik iš to atžvilgio, kiek tieji pelno 
suteikia.

“Aš... taip., tur būt”, sakė Jurgis lėtai. Jis nieko 
neužsiminė, kad užmokėjo tris šimtus dolerių ir neteko 
prižiūrėtojo vietos už užsiganėdinimą, kokį turėjo, ap- 
mušdamas Connorį antru kartu.

Policistas vėl pasirodė pas duris. “Eikite jau,” ištarė 
' jis. “Greičiau!”

“Gerai,” atsakė Marė, imdama savo didelę skrybėlę, 
padabintą strausų plunksnomis. Ji išėjo į koridorių, o 
Jurgis paskui, policistas gi, likęs, pažiūrėjo už durų ir 
po lova.

“Kas iš šito visko išeis?” užklausė Jurgis, kada jie 
leidosi laiptais žemyn.

“Ar apie užpuolimą kalbi? O, tai nieko. Mums tar
pais tas vis pasitaiko. ‘Ponia’ turėjo susipykti su polici
ja; aš nežinau, kas ten tarp jų yra, bet gali būti, kad 
iki ryto jie susitaikys. Vistiek, jie tau nieko nepadarys. 
Jie visados vyrus paleidžia.

“Gali būti,” atsakė jis, 
neįlysčiau.”

“Ką tu kalbi?”
“Manęs policijZ jiesfes 

nors tarp savęs jiedu kak 
kad jie neįsodintų manen

“Po velnių,”

kęsti nuo jų, jeigu jį būtų užpuolę iš netyčių ir apgalėję 
pirmiau, negu jis turėjo kada gintis. Jis girdėjo senuo
sius balsus savo širdyje, matė senąsias šmėklas, mojan
čias jį, ištiesusias savo rankas link jo. Bet jis matė tą 
viską toli nuo savęs ir visai neaiškiai, o tarp jų ir jo 
buvo tamsi pragarmė; jos vėl pranyks praeities miglose. 
Jų balsai pranyks ir jis jų daugiau negirdės—ir taip 
užges jo širdyje paskutinė silpnoji žmoniškumo kibirkš- 
tglg- i

ff
“bet ne mane, aš bijausi, kad

.” pasakė jis tylesniu balsu, 
ėjosi lietuviškai. “Aš bijausi, 
okiems metams ar dvejiems.

ištarė Marė. “Tai labai blogai. Aš pa
žiūrėsiu, ar negalėsiu tave išleisti.”

Apačioje, kur jau didesne dalis suimtinių buvo su
sirinkusi, ji susijieškojo storąją moteriškę su deimanti
niais auskariais ir su jaja pasikalbėjo pašnabždomis. 
Toji priėjo prie policijos seržanto, kuris prižiūrėjo visą 
tąjį užpuolimą. “Billy” (William) ištarė ji, rodydama 
į Jurgį—anakur vyras, kuris atėjo atlankyti savo se
serį. Jis ką tik buvo įėjęs pro duris, kai jūs pabaladojote. 
Jūs neimsite valkatų, ar ne?”

Seržantas nusijuokė, pažiūrėjęs į Jurgį. “Labai man 
gaila,” atsakė jisai, “bet mums įsakyta paimti visus, 
apart tarnaičių.”

Taigi Jurgis įsimaišė į vyrus, kurie visi stengėsi 
užlysti viens už kito, kaip avys, kada vilką užuodžia. 
Tarp jų buvo senų ir jaunų vyrų, kolegijų studentų ir 
žilabarzdžių, kurie tųjų tėvukais būtų galėję būti; kiti 
buvo gana dailiai pasirėdę—abelnai tarp jų tik vienas 
Jurgis skurdžium išrodė.

Kada visus suvarė žemyn, atidarė duris ir išleido. 
Trys policijos vežimai stovėjo ties kampu ir iš aplin
kinių namų visi buvo išsipylę pažiūrėti. Išleistosios mo
terys dairėsi aplinkui lyg ir pasityčiodamos, arba links
mai juokus krėtė, kuomet vyrai ėjo galvas nuleidę ir 
skrybėles užsismaukę ant akių. Visus sukimšo į veži
mus ir nuvažiavo, susirinkusiems linksmai šūkaujant 
aplinkui. Policijoje Jurgis pasakė kokią tai lenkišką pa
vardę ir uždarytas tapo į kambarėlį su puse tuzino kitų 
vyrų; kuomet kiti pašnabždomis kalbėjo tarp savęs, jis 
atsigulė kampe ir paskendo savo mintyse.

Jurgiui teko pažvelgti į giliausius visuomeninio ur
vo užkampius ir priprato prie vaizdų, kokius ten tekda
vo pamatyti. Mąstydamas, kad visa žmonija bjauri ir 
nedora, vienok visados išskirdavo savo šeimyną, kurią 
jis mylėdavo; dabar gi jis ūmai pamatė tokį dalykais 
pasibjaurėjimą: Marė kekšė ir Elzbieta su savo vaikais 
gyvena iš josios begėdiškojo užsiėmimo. Jurgis galėjo 
pertikrinėti pats save, kiek tik jam patiko, kad jis dar 
aršiau elgėsi ir kvailas buvęs paisyti to, bet visgi ne
galėjo nusikratyti to sujudimo, kokį apturėjo, kada to- 
kis vaizdas tapo prieš jo akis atidengtas, ir jį visą ap
ėmė gailestis. Jame sujudo visi atminimai, kurie taip 
ilgai buvo užmigę ir kuriuos jis manė jau negyvais 
esant. Atsiminimai jo senesniojo gyvenimo—jo pirmes
nių jų vilčių ir geidimų, jo pirmesnių jų svajonių apie 
padorumą ir nepriklausomybę! Jis vėl matė Oną, girdėjo 
jos malonų balsą. Jis matė mažytį Antanėlį, kurį pasi
tikėjo žmogumi padaryti. Jis matė drebantį savo senąjį 
tėvą, kuris palaimino juos visus savo pastebėtina meile. 
Perleido visą tą baisybių dieną, kada jis dasižinojo apie 
Onos gėdą... Dieve, kiek jis nukentėjo, koks pašėlėlis 

-jis buvo! Kaip jam baisiai tas viskas išrodė; o dabar, 
šiandieną, jis sėdėjo ir klausė ir pusiau pritarė, kada 
Marė jam sakė, jog jis buvo kvailys! Taip, sakė jam: 
reikėjo parduoti savo pačios garbę ir užsilaikyti iš to! 
O paskui Stanislovėlis ir jo baisusis likimas, apie kurį 

[arė pranešė jam trumpai ir šaltai! Vargšas vaikutis

SKYRIUS XXVIII
pO PUSRYČIŲ Jurgį nuvežė į teismabutį, kuris jau 

buvo prisikimšęs, nes, be suimtųjų, prie tokių atsiti
kimų, daugelis prieina, tykodami, ar neras progos, įsi
žiūrėjus kurį suimtinį, išvilioti iš jo pinigų, bauginamais 
panaudoti tąjį jo įkliuvimą. Vyrus pašaukė pirmiau ir 
visus išbarė ir po to paleido; bet Jurgį, jo nuogąsčiui, pa
šaukė skyrium, nes jis išrodė labai blogai tarpe kitų ir 
jin žiūrėjo su neužsitikėjimu. Tai šitame pačiame teis- 
mabuty jis buvo nubaustas, kada nuosprendis tapo “su
spenduotas;” tas pats buvo teisėjas ir raštininkas. Tas 
gana atydžiai žiūrėjo į Jurgį, kaip ir stengdamasis at
siminti, kur jis jį būtų matęs; bet teisėjas mažai ką 
tėmijo—visa jo atyda buvo nukreipta į telefoną, per kurį 
jis laukė išgirsti nuo draugo, to apskričio policijos ka
pitono, kaip jis turįs pasielgti su “Polly” Simpson—taip 
vadinosi “ponia,” užlaikanti užpultuosius namus. Tuo 
tarpu‘jis išklausė Jurgio pasakojimo, kaip jis jieškojo 
sesers ir patarė jam užlaikyti seserį geresnėj vietoj; pas
kui, paleidęs jį, ėmėsi bausti merginas, paskirdamas 
kiekvienai po penkis dolerius bausmės ir visas tas baus
mes užmokėjo ponia Polly, išsitraukusi iš pančiakos 
pundą popierinių.

Jurgis palaukė Marės lauke ir abu nuėjo namon. 
Policija išsinešdino iš namų ir jau vėl keletas svečių 
buvo užėję, o vakare, tai vėl visi užeis, kaip ir visados, 
kaip ir nieko nebūtų atsitikę. Marė nusivedė Jurgį ant 
viršaus į savo kambarį ir jiedu, atsisėdę, kalbėjosi. Prie 
dienos šviesos Jurgis geriau galėjo jai prisižiūrėti ir 
patėmijo, kad jos žandai neišrodė, kaip seniau, kada 
pažiūrėjęs galėjai matyti sveikatą; dabar žandų oda buvo 
pageltusi, o apie akis juodos rinkės.

“Ar tu nesirgai?” užklausė jis.
“Nesirgai?” sakė ji. “Po velnių (Marė buvo įpratusi 

kalboje maišyti keiksmus), kaip aš galiu nesirgti prie 
tokio gyvenimo?”

Valandėlei ji nutilo, liūdnai žiūrėdama tolyn. “Tai 
morfiną,” ištarė ji pagaliau. “Rodosi, kad aš jos vis dau
giau imu kas dieną.”

“Nuo ko tas?” užklausė jisai.
“Čia ji reikalinga; aš nežinau kodėl. Jeigu ne tas, 

tai gėrimas. Jeigu merginos negirtuokliautų, tai visai 
negalėtų čia būti. Ponia visados joms užduoda, kaip 
tik pirmu kartu čia pribūna, ir jos-pamėgsta tai; arba 
jos ima nuo galvos skaudėjimo ir tolygių dalykų ir tokiu 
būdu įpranta. Aš įpratau taipgi, aš žinau; bandžiau pa
mesti, bet, tur būt, negalėsiu, kol čia būsiu.”

“Ar ilgai čia pasiliksi?”
“Nežinau,” atsakė ji. “Tur būt, visados. Ką dau

giau aš galėčiau daryti?”
(Bus daugiau)

rie pradžioj laimėjo, o pa
baigoj prakišo.

—o—
Draugai, 18 d. vasario įvyks 

automobilių paroda už nuėmi
mą embargo ant Ispanijos. 
Kas turi automobilius, širdin
gai raginama pranešti, kas ga
lės tą dieną patarnauti. Iš 
viso miesto visokių tautų or
ganizacijos, pavieniai geri 
žmonės su mašinomis prašomi 
dalyvauti ir prašomi pranešti 
sekančiu adresu: A. J. Smi
tas, 5809 N. Fairhill St., Phi
ladelphia, Pa.

G ei bėkim Ispanijos nekal
tus žmones — kūdikius, mo
teris ir jų legaliai išrinktą 
valdžią. 1 Dabar mato visi 
žmonės Anglijos ir Franci jos 
išdavikų pardavystę; tą šių 
šunų 
dėlei 
lieja

Cleveland, Ohio Philadelphia, Pa

įpipylė jo kaktą. Tarpais jis net pasipurtydavo nuo 
baisumo, kokį jam suteikė paveikslas Stanislovėlio, už
daryto darbavietėje, kovojančio už savo gyvastį su žiur-

Draugai ir drauges cleve- 
landiečiai ir apylinkės lietu
viai ! Prašom pasižymėti tą 
dieną raudonu paišeliu ant 
kalendoriaus. O ta diena— 
vasario 26, kaip 5 vai. po pie
tų. Bus sulošta 6 veiksmų 
drama Kruvini Brilijantai. 
Vieta — Lietuvių Svetainė, 
6835 Superior Ave. Veikalas 
atvaizduoja Lietuvos bagočių 
gyvenimą. Tas veikalas nese
nai buvo suloštas Montreale, 
Kanadoj. Daug žmonių net 
verkė; bet yra ir juokų. Tą 
veikalą pradėjo mokytis jau 
ilgokas laikas atgal ir, matyt, 
jis bus suloštas kaipo vienas 
iš geriausių Clevelande.

Po lošimo bus šokiai prie 
geros orkestros. Galite ateit 
ir nevalgę, nes bus labai ska-

su jo nušalusiais pirštais ir sniego baime—jo dejavimas kilbasų su kopūstais lietu- 
škambėjo Jurgio ausyse gulint ten tamsoje ir prakaitas v9ka! sutais^lh 9 kai.

Jis jau buvo atpratęs nuo tokių sujudimų; jau ilgas 
kas, kaip jis su jais nieko neturėdavo 'taip, kad jam 

rodėsi, jog nuo jų visiškai atsikratęs. Dabar, esant kaip 
ir spąstuose, negalint nieko daryti, ką gero jie gali jam 
suteikti—kam dar jis leidžia, kad jį kankintų? Pasta- 
ruoju laiku jis ir rūpinosi visus tokius sujudimus išra
vėti iš savo jausmų; jam nebūtų prisiėję daugiau nu-

. O kai lietu
viškai padaro mūsų • kukor- 
kos, tai valgai ir vis dar no
ri. ..

Nepavėluokite tikietų pirkti 
iš anksto, tai sutaupysit keletą 
centų.

Tą parengimą ruošia visos 
trys ALDLD Clevelando kuo
pos.

Įžanga 35c; šokiams 25c,
Casper.

Ekstra Svarbus Pranešimas

Ateinantį šeštadienį, vasario 
11 d., 10:45 vai. ryte, po
No. 1212 Walnut St., yra ra
ginami visi klasiniai sąmonin
gi mūsų organizacijų nariai, 
“Laisvės” skaitytojai ir visi 
simpatikai, kurie rėmė ir re
mia Ispanijos demokratinę 
žmonių valdžią, susirinkti. Iš 
čia maršuosim masiniai dė- 
monstruot pas Vokietijos ir Ita
lijos konsulus, pareikšti pro
testą prieš žudymą Ispanijos 
nekaltų žmonių, prieš jų bar
barišką intervenciją, prieš ju- 
došių fašistų terorą. Panaši 
doemonstracija atsibuvo New 
Yorke ir jinai turėjo didelės 
reikšmės; panašios demonstra
cijos įvyksta ir kituos mies
tuos.

Lietuviai Philadelphijoj la
bai daug Ispanijai padėjo; 
nenuleiskim rankų. Rinkim 
parašus už nuėmimą embargo, 
kuris kenkia Ispanijos žmo
nėms gauti maisto ir kitokios 
pro yizijos. Nelaukit greito 
Ispanijos pralaimėjimo; jie 
centralinės Ispanijos taip greit 
nepaims, o laikotarpy to gali 
pasikeist kritinga situacija Is
panijos lojalistų laimėjimui. 
Atsiminkim Napoleono laimė
jimus, Kerenskio ir kitų, ku-

tą 
sukurtą kraujo puotą, 
kurios Ispanijos liaudis 
nekaltą kraują.

—o—
Lietuvių Komunistų Kuopele 

Rengia Bankietą

Lietuvių komunistų kuopelė 
susiorganizavus vien iš lietu
vių rengia bankietą, koncertą 
ir šokius, kovo 5 d., 735 Fair
mount Ave. Koncertas pra
sidės 2 vai. po pietų; vaka
rienė 6 vai. po pietų, o šokiai 
7:30 vai. vak.- Prie koncer
to programos gauta žymi pa
garsėjus grekų soprano dai
nininkė, solistė fleitistė. 
gauta apie 6 dalyviai ant pro
gramos ir dar daugiau 
kuriuos paskelbsim 
šiemet žmonės pageidauja pa
rengimų. “Laisvės” bankie- 
tas labai sėkmingas atsibuvo. 
Po šio bankieto įvyks dar vie
nas bankietas LDS 5 kuopos, 
kuris įvyks 
der Avė.

Lietuviai 
dėjimo yra 
būdais paremt lietuvių komu
nistų pirmutinį parengimą, šį 
bankietą.

—o—
Šiemet Lenino Mirties Paminė

jimą Apvaikščiojo 20,000 
Žmonių

Sausio 20 d. Convention 
Hali atsibuvo Lenino mirties 
paminėjimas, į kurį susirinko 
22,000 žmonių. Jei ta publi
ka būtų paskirstyta po ma
žesnes svetaines, kuriose tel
pa po 3-4 tūkstančius sėdy
nių, tai būtų reikėję nusam- 
dyt 6-7 svetaines visame mies
te. čia komunistai ir darbi
ninkų unijos sumobilizavo tas 
mases. Drg. Browderis pa
sakė įspūdingą prakalbą. Dis- 
trikto organizatorius Adam 
Darcy iškėlė Philadelphijos 
miesto bankrūtą, graftą. Buvo 
įvairi programa. Puikiai buvo 
pasidarbuota.

—o—
Diskusijos ir Savitarpinis 

Lavinimasis

Lietuvių darbininkiškos or- 
, ganizacijos nusitarė turėti 

diskusijas Philadelphijos mies
to konstitucijos ir čarterio 
klausimais. Tai bus labai 
svarbios diskusijos. Bus pa- 

, skelbta vėliau. Reporteris.

Haverhill, Mass.
Atvažiuoja Geras Kalbėto- 

jas,, neseniai sugrįžęs iš Ispa
nijos karo lauko, drg. Vyt. 
Zablackas. Kalbės Liet. P. G. 
K. svetainėj, 324 River St., 
pirmadienį, vasario 13 d. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Niekas nepraleiskite šios 
progos, ateikite ir išklausyki
te geras prakalbas.

Rengia ALDLD 85 kuopa.
—o—

Sausio 29 d. Liet. P. G. K. 
svetainėj kalbėjo dr. Repšys iš 
Cambridge, Mass. Kalbėtojas 
aiškino apie žmonių sveikatą. 
Reikia pasakyti, kad kalbėto
jas pasakė gerą prakalbą. 
Taipgi buvo daug įvairių klau
simų, į kuriuos dr. Repšys da
vė tinkamus atsakymus.

Lėšų padengimui buvo ren
kamos aukos. Aukojo po 25c 
J. Pritkus, A. S. Kazlauskas, 
M. Jačiunkienė ir S. Benkus. 
Viso aukų surinkta $3.19.

Visiem aukavusiem vardan 
Liet. P. G. Kliubo tariu labai 
ačiū! Darbininkė.

Dukterų Draugijos svetainėj. 
Įžanga tik 50c ypatai.

Sekmadienių vakarais įvyks
ta mokykit. Studijuojame N. 
Lenino knygą “Valstybė ir Re
voliucija.” Mokykla lankoma 
skaitlingai—tarpe 20-30 kiek
vienose pamokose. Sekančio 
sekmadienio vakare pamokose 
dalyvaus ir d. A. Bimba, tad 
turėtumėm dar skaitlingiau 
susirinkti.

—o—
Sergančios Mūsų Draugės
Drg. M. Rasikienė turėjo 

dvi sunkias operacijas. Da
bar jau gerėja.

Drg. M. Matulaitienė par
puolė ant slidaus šaligatvio ir 
pasilaužė ranką.

Drg. B. Urbonienė taip pat 
puldama pasilaužė ranką.

Drg. M. Kamašauskienė 
taipgi nesveikuoju.

Visos šios draugės yra mū
sų organizacijų narės ir mūsų 
spaudos skaitytojos.

Aplankykime jas.
Patyręs.

MM
**

Jau

bus, 
vėliau.

ant 7-tos ir Sny-

darbininkiško ju- 
raginami visais

Grand Rapids, Mich.
Sekmadienį, vasario 12 d., 

2 vai. po pietų, įvyksta pra
kalbos Šv. Jurgio Draugijos 
svetainėj, 1513 Quarry Ave. 
Kalbės vienas iš geriausių lie
tuvių kalbėtojų, d. A. Bimba.

Programą pildys mūsų visų 
mylimas Lietuvių Dailės Cho
ras, po vadovybe d. A. Pola- 
gin. 'Prie to dar pasižadėjo 
keletas choristų solo sudai
nuoti. Manoma turėti ir mu
zikalių padabinimų.

Labai svarbu išgirsti drg. 
A. Bimbos prakalbą nepapras
tai svarbiais šių dienų klausi
mais Ir ne vien šios prakal
bos svarbu išgirsti. Turėsime 
dar visą eilę įvairių susirinki

mų. Penktadienio vakare ren
giama vakarienė, kurioj daly
vaus d. Bimba. Tai bus va
sario 10 d., Lietuvos Sūnų ir

Montello, Mass.
LDLD 6-tos kuopos nariai 

pradeda atbusti. Per praeitą 
porą metų niekas nebuvo vei
kiama Montelloje. Dabar su 
pagelba D. M. šolomsko tapo 
suorganizuota lavinimosi mo
kykla kalbėti. Mokykla ve
dama debatų formoj. Įvairūs 
klausimai bei temos yra de- 
batuojamos.

Liuosanoriai susirašo vieni 
už, kiti—prieš. Kiekvienas 
turi proga kalbėti po 10 mi- 
nutų. I

Į minėtą mokyklą gali pri
klausyti bile kas, be skirtumo 
pažiūrų. Jei nori, gali sykiu 
veikti, o jei nenori—gali klau
sytis, kaip kiti riša klausimus.

Yra kviečiama visi. Mo
kykla atsibūna L. T. N. mo
kyklos svetainėj, sekmadie
niais po pietų, nuo 2 iki 4-rių.

A. Sauka,
Mokyklos

Komit. Narys.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

m i < i

KAINA TIK 5 CENTAI

UI H!
PARAŠE J. i ?ii* i* *

R. M I Z A R A *| 1*|

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.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam » vi- 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Bedarbės Apdraudos Aplikuotas Privalo 
Pranešti Adreso Pakeitimą

Šimtai bedarbės apdraudos 
pašalpų neišmokėta dėlto, jog 
kvalifikuoti aplikantai nepra
neša naują adresą, kuomet 
persikrausto.

Iš pašto tie pranešimai su
grąžinti Biurui su žodžiais 
“prie šito adreso nėr“. Tik 
New Yorko valstijoj nuo 50 
iki 100 bedarbės apdraudos 
pašalpos čekių sugrąžinta.

P-lė Frieda S. Miller, New 
Yorko Valstijos industriališ- 
kas Komisijonierius, visų pra
šo sekti sekančius patarimus:

1. Pasitikrink, kad gauni 
tavo vardu adresuotą paštą. 
Paprastai paštoriai, jeigu ma
no, kad konvertas neša čekį 
arba pinigų, po durimis, ar ki
toje vietoje, nepaliks paštą.

Jeigu pašto skrynelė užrakin
ta gerai, jie viską ten įmeta, 
arba jie paduoda paštą adre
suotam žmogui arba jo įga
liotiniui, jeigu tokis paštoriui 
yra žinomas.

2. Kaip tik pamainai gyve
nimo vietą, nepaisant kiek sy
kių, tuoj pranešk tą faktą 
State Employment Service.

3. Kiekvieną sykį persi- 
kraūstai, pasiųsk paštui tavo 
naują adresą.

Ant konvento užrašyk 
“Postmaster” ir tavo miesto 
vardą.

Svarbu, ne tik bedarbės ap
draudos aplikantams pranešti 
adreso pakeitimą paštui, bet 
visiems žmonėms.

F. L. I. S.

da ant tolesnio laiko.
M. Bacienė keli metai atgal 

buvo pusėtinai veikli darbuo
toja hartfordiečių lietuvių 
tarpe,—prigulėjo prie Laisvės 
Choro ir kitų draugysčių.

Taigi, kas išgalite, tai. pra
šome aplankyti ir suteikti jai 
daugiau energijos kovoti su ta 
nelemta liga. Jos brolis A. 
Pranevičia1 buvo aplankyti net 
iš Montrealo, Kanados. M. 
Bacienė randasi New Haven 
Hospital, New Haven mieste. 
Klauskite ,Mrs. M. Bacis. V.

gių ir gėrimų. Šokiams grieš gera 
orkestrą. Kviečiame visus dalyvauti, 
praleisite linksmai laiką. — Kviečia 
Jaunuoliai. (33-34)

Newark N. J.

Youngstown, Ohio
Labai Svarbus Mitingas

Ateinantį penktadienį, vasa
rio 10 d., įvyksta šiame mies
te labai svarbus masinis mi
tingas, kur tarp kitų kalbė
tojų bus principialiu kalbėto- 
jum mūsų draugas-svečias, 
James Ford.

Mitinge taipgi bus gvilde
nama klausimas, kuris bėga
muoju momentu turi didelės 
svarbos. Tema: “Tautinės 
mažumos ir anti-semitizmas.“ 
Taipgi bus gvildenami ir kiti 
klausimai.

Mitingas įvyks Ukrainų Sa
lėje, 525 W. Rayen Avenue, 
7:30 vai. vakare.

Visų privalumas dalyvauti.
Žmogus.

WORCESTER, MASS.

Hartford, Conn.
Lenino mirties paminėjimo 

mitingas atsibuvo 30 d. sausio, 
Capitol svetainėje. Publikos 
prisirinko veik pilna svetainė. 
Buvo du geri kalbėtojai, Con
necticut valstijos Komunistų 
Partijos sekretorius ir “mo
čiutė” Bloor. Draugė Bloor 
jau su virš septynių dešimčių 
metų senumo, bet vistiek kal
ba, kaip ir jauna, mikli kal
bėtoja.

Mitingas priėmė ir pasiun
tė rezoliuciją prieš embargo 
ant Ispanijos respublikos. Re
zoliuciją pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui.

—o—
Serga

Labai sunkiai susirgo Mary 
Bacienė (buvusi Beržinskie- 
nė). Jau suvirš penkios sa
vaitės, kai guli ligoninėje, ir 
kol kas dar vis nepasveiksta. 
Reikia padaryti operaciją, bet 
kad per silpna. Dar vis atide-

Pas mus, Worcesteryj, ne- 
persenai lankėsi draugas D. 
M. šolomskas. Ir čia d. šo- 
lomskui pasisekė sutverti iš 
progresyvių žmonių mokyklė
lę. Ta mokyklėlė jau turėjo 
tris lavinimos vakarus.

Man pirmame lavinimosi 
vakare neteko būti. Antrame 
ir trečiame ir aš dalyvavau. 
Antrame vakare buvo sunki 
padėtis: mokyklėlės studen
tai nesilaikė studijuojamojo 
dalyko ribų (temos), ir daly
kas taip išsiskiedė, kad studi
juojamas klausimas beveik vi
sai liko nepaliestas.

Trečią vakarą pasirodė vi
sai kas kita: visi studentai lai
kėsi prie pastatyto klausimo 
ir niekas neperžengė klausimo 
ribų (temos). Tokiu būdu, 
klausimai likosi gerai apdirbti 
ir suprasti. Atrodo, kad mo
kyklėlė turės gerų pasekmių.

Į pamokas lankosi neper- 
daugiausiai žmonių.

Darbininkai, norėdami su
prasti, kokioj sistemoj mes gy
vename, ir ar visi esam pa
tenkinti šio gyvenimo sąlygo
mis, ir kodėl dabar fašizmas 
stengiasi užviešpatauti pasau
lyje,—tą mokyklėlę lankyda
mi, sužinosite.

Mokyklėlės lavinimosi va
karai būna kas savaitę penk
tadieniais, 8 vai. vak., Lietu
vių Svetainėj, 29 Endicott St.

skausmą.
Draugas Davidonis serga 

dabar savo namuose, 15 Hill
side St., Worcester, Mass.

Draugai, aplankykite d. 
Davidonį, jam sunkioj ligoj 
esant.

Pas mus, Worcesteryje, tur
būt, kaip ir visur: darbai ne
gerėja, o girtuoklystė klestė
te klesti. Tai pragariškas da
lykas. . .

H. Stankus.

Streikas Pralaimėtas
Celluloid Corp. (290 Ferry 

St.) 972 darbininkai, po va
dovyste CIO komiteto, išėjo 
į streiką*, reikalaudami pripa
žint CIO uniją ir pagerinti 
sąlygas. Tuojaus prie CIO 
prisirašė virš 600 darbininkų. 
Išrodė, kad viskas bus gerai 
—streiką laimėsim. Bet kom
panijos gizeliai irgi sujudo: 
tuoj prikėlė mirusią pereitą 
pavasarį Amalgamated uniją. 
Tą CIO atmetė; tada kom
panijos gizeliai pastatė kitą 
nedaperėtą uniją, vadinamą 
plastic; bet CIO ir tą atmetė. 
Kompaniją surinko taip vadi
namą grupę “back to work,” 
bet CIO ir tą nugalėjo. Ant 
galo į pagelbą pribuvo AF of 
L ir su kompanijos gizeliais 
sykiu pradėjo organizuot AF 
of L. Čia jau prisiėjo su ja 
skaitytis. Leido balsuot. AF 
of L gavo 438 balsus, gi CIO 
gavo 349. Reiškia, 251 bal
sas nusviro pas AF of L. To
kiu būdu streikas buvo pra
laimėtas. Streikieris.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas 
jvyks ketvirtadienį, vasario 9 d.,
4651 E. Stiles St., 8 vai. vak. Visi 
nariai yra kviečiami atsilankyti lai
ku. — J. Mickis. (32-33)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. vasario, 7:30 v. v., 
pas drg. Indriulį po num. 129 West 
Market St. Prašome visus narius 
skaitlingai dalyvauti šiame susirin
kime. Įsitėmykite, kad Fin. Sekre
torius persikėle kiton vieton gyven
ti: Nuo 1822 N. Main Ave., į 1714 
N. Snmner Avė. Reikale, kreipki
tės po nauju antrašu. — J. Norkus, 
Sekr. (33-34)

CLEVELAND, OHIO
LDS 201 kp. rengia šokius. Įvyks 

šeštadienį, vasario 11 d., Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St., 8 vai. vak. 
Bus leidžiama bačka alaus, prie 
įžangos bilieto. Turėsimo skanių val-

McKEES ROCKS, PA.
SLA 286 ir 353 kuopos rengia la

bai puikią vakarienę. Įvyks 11 d. va
sario, 7:30 v. v. Liet. Pašaipiuos 
Draug. A. Name, 424 Locust St. 
Kviečiame visus Pittsburgh© ir apy
linkes lietuvius dalyvauti minėtoj 
vakarienėj. — Komitetas.

' (33-34)

BINGHAMTON, N. Y.
Minėkite Lincoln© gimtadienį su 

binghamtoniečiais, kurie kovojo už 
demokratiją Ispanijoj, šis parengi
mas įvyks sekmadienį, vasario 12 d., 
Lietuvių Svet., 315 Clinton St., 8 v. 
vak. Bus veikalas “Three Little An
gels of Peace,” muzikališka progra
ma ir prakalbos. Kalbės visiems ži
nomas Kenneth Doolittle, kuris iš
buvo Ispanijoj penkiolika menesių. 
Taipgi galėsite susipažinti ir su ki
tais mūsų kovotojais už demokra
tiją. Įžanga 15c. Kviečiame visus— 
Rengėjai. (32-34)

HARTFORD, CONN.
Liet. Kom. kuopa rengia puikų ba

lių šeštadienį, 11 d. vasario, Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St., 8 v. v. Bus 
puiki orkestrą šokiams. Turėsime 
skanių užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame visus lietuvius dalyvauti ir 
paremti viršminėtą Partiją. Įžanga 
25c. — Kom. (33-34)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 12 d., 2 vai. po pietų, pa
prastoj vietoj. Visi kuopos nariai bū
tinai dalyvaukite, nes šis susirinki
mas bus labai svarbus. — P. Sakat., 
Kp. Sckr. (33-34)

Be Įstojimo Mokesties—
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

Lietuviu Darbininku
Susivienijimą

teranas. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti, tinkamai pagerbti žuvusio 
karžygio kovotojo. — A.L.B.D.

(33-34)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks' 

sekmadienį, vasario 12 d., pas A. I 
Aponiką, 2 vai. po pietų. Visi nariai 
yra kviečiami lankyti susirinkimus.1 
Susirinkimai laikomi antrą sekma
dienį po pirmam. — S. Kuržinskas. I 
Sekr. (33-34)

SCRANTON, PA.
LDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 12 d., 2 vai. po 
pietų. Pas dd. W. Medelius, 124 S. j 
Rebecca Ave. Visi draugai užkvie- 
čiami dalyvauti, nes daug svarbių 
reikalų reikia aptarti. — S. Yanu- 
šaitis, Sekr. (33-34)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. I 
Tel.: Glenmore 5-6111

L ie t u vi ij 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 EVcrgreen 7-1661

MM MMMMMMMMMMMM

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

Sunkiai apsirgo draugas 
Davidonis. Turėjo ligoninėje 
operaciją. Pusėtinai turi karš
čio. Jo žmona d. Davidonie- 
nė, yra labai susirūpinusi sa
vo vyro sveikata ir deda visas 
pastangas, kad jam suteikus 
sveikatą.

Draugai Davidoniai yra 
progresyviai žmonės. Ypač d. 
Davidonienė yra pasinėrusi 
darbininkų veikime. Ji yra 
virš minėtos mokyklėlės komi
sijoj, bet dabar nieko negali 
veikti.

Veliju su didžia užuojauta 
draugui Davidoniui greitai 
pasveikti ir jo draugei gręitai 
Užbaigti savo vargą ir širdies

ŽINOKITE—
Kad į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimą priimami nariai 
nuo 2 iki 60 metų amžiaus;

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

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

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

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

GALITE GAUTI
APDRAUDOS PAŠALPOS

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

$1000.00 į savaitę

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

LDS nariai veltui gauna laik
raštį “Tiesą.”

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

Vaikus j Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

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

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

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

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

SHENANDOAH, PA.
šeštadienį, vasario 11 d., Na jaus 

Svet., Liet. Moterų Apšvietos Kliu- 
bas rengia balių, kurio visas pelnas 
skiriamas sugrįžusiems Ispanijos ko
votojams. Bus gera orkestrą šo
kiams, bulvinių kilbasų ir kitokių 
valgių. Tad, draugai ir drauges, da
lyvaukite skaitlingai. — Rengėjos.

(33-34)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

vieną savaitę anksčiau, sekmadienį, 
vasario 12 d., 2:00 vai. po pietų. 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi prašome ir 
duokles iki datos užsimokėti. Atsi
veskite ir draugus įrašyti į organi
zaciją. — J. B. Sekr. (33-34)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija rengia įdomų 

naujos mados “Social Party.” Va
sario 11 d., šeštadienio vakare, 8 v. 
Laisvės Svet., 269 Second St. Už 
vieną dolerį galėsite gerti, valgyti ir 
šokti. Tai bus puikus vakaras, kur 
galėsite tikrai linksmai laiką pra
leisti su savo draugais, giminėmis 
prie linksmos ir draugiškos kompa
nijos. Žinoma, aušriečiai kai ką ren
gia tai rengia iškilmingai. — Kom.

(32-34)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, vasario 10 d., 7 v. v., 

kalbės V. Zablackas, sugrįžęs iš Is
panijos, kuris per 20 menesių padė
jo kovoti Ispanijos liaudžiai prieš fa
šizmą. Prakalbas rengia ALDLD 11 
ir 155 kps., Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Įžanga visiems veltui. Drg. Vy
tautas yra geras kalbėtojas. Jis 
mums perduos tas karo baisenybes, 
kurias Ispanijos liaudis dabar dar 
kenčia. Kviečiame visus worccstcrie- 
čius ir iš apylinkės dalyvauti šiose 
prakalbose. (32-33)

ELIZABETH, N. J.
Paminėjimas Draugo Bernardo 

Rožanskio Mirties.
Abraham Lincoln Brigade Draugai 

rengia didį godulių vakarą buvusiam 
elizabethiečiui Bernardui Rožanskui, 
žuvusiam karžygiškai# už Ispanijos 
demokratiją. Paminėjimo vakaras 
įvyks šį penktadienį, vasario 10 d., 
Rusų Svet., 408' Court St. Pradžia 
8 vai. vakaro. Programe dalyvaus 
Bangos Choras. Kalbės sūnus buvu
sio Ohio valstijos gubernatoriaus, 
David McKelvey White ir Rev. Elliot 
White iš Roselle, N. J. Taipgi Al. 
Goldberg, sugrįžęs iš Ispanijos ve

Dr. Herman Mendlowitz
S3 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. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Telephone: EVcrgreen 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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

Office Phone
EVcrgreen 8-1090

Inside Phone
EVcrgreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
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I
I Telefonas: Humboldt 2-7964

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

I■
Į VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
I Nėra valandų sekmadieniais.
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Brooklyn, N. Y.

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. in. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

u
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3
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VARPO KEPTUVEr 4

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Šį Vakarą Prelekcija ir LLD 
1 Kuopos Susirinkimas 

“Laisvės” Salėj
Visi įdomaujantieji sužinot 

apie vidujinę Japonijos padė
tį, kada jos armijos riaumoja 
po Chinija ir žudo chiniečius, 
ateikite pasiklausyti D. M. šo- 
lomsko prelekcijos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos susirinkime šį ketvir
tadienį, vasario 9-tą, “Lais
vės” salėj, 419 Lorimer St.

Kviečiami ir ne nariai.
Nariai prašomi susirinkt 

7:30, kad spėtume atlaikyt 
susirinkimą anksti ir būtų pa
kankamai laiko prelekcijai.

T Kp. Organizatorius.

Miesto Taryboj
su-Miesto Taryba vienbalsiai 

tiko su majoro reikalavimu, 
kad valstijos įstatymdavystė 
tuojau priimtų du bilius, įteik
tus per Desmond. Tas leistų 
miestui naudot “Occupancy” 
taksus miestavų namų statybos 
reikalams.

Primta rezoliucijos: laikyt 
buvusio čechoslovakijos prezi
dento Benes priėmimą patarna
vimu demokratijai; reikalaut 
Transportacijos Tarybos leist 
WPA artistams dekoruot mies- 
tavos subvės stotis meniškais 
piešiniais. Pastarajai labai prie
šinosi demokratai Kinsley ir 
Keegan, esą, “jeigu jau ‘New 
Masses’ tam pritaria, tad mes 
turim būt atsargūs,” galinti 
įeit “politinė propaganda,” ir 
tt.

Raportuota jaunimo 
lais, siūlant pratęst Nac. 
mo Administraciją ir 
mieste Jaunimo Gerovės 
bą.

reika- 
Jauni- 
įsteigt 
Tary-

SO. BROOKLYN, N.

ge- 
jau

dar

Bazaro Žinios
“Laisvės” Bazaran Atvyksta Svečių iš Naujosios Anglijos, 
Pennsylvanijos ir iš Kitą Brooklyno-New Yorko Apylinkių; 
Įvyks Šio Mėnesio 10, 11, 12 ir 13,16 Manhattan Avė.

Bazare bus svečių iš Mas
sachusetts. Štai ka rašo Anta
nas Raila, kuris laiko Taver
na Tautiškam Name, Montel- v ’
lo:

“Pasiunčiau Bazarui dova
nų, 3 raincoats, du mergaitėm, 
vieną berniukui. Kalbėjausi 
su drg. Šimaičiu.
šina nevažiuoja į Bazarą, tai 
mudu su Šimaičiu greičiausia 
atvyksime busti į Bazarą.

Linkiu gero pasisekimo.
x A. K. Raila.

66 N. Main St.,
Montello, Mass.”

Dideliu būriu atvyksta Phi- 
ladelphijos lietuviai su savo 
menininkais, kurie bazare pil
dys programą sekmadienį, 
vasario 12-tą.

Meno Spėkų Sąskridis
Busais ir kitomis visomis 

susisiekimo priemonėmis pri
bus svečiai iš New Jersey ir 
Long Island. Vien tik meni
ninkai, kurie dalyvaus bazaro 
programose, sudaro šimtinius 
būrius. Dalyvaus sekamos me
no organizacijos:

Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas B. L. šalinaitės.

Bangos Choras iš Elizabetho, 
vadovaujamas Aid. Klimaitės.
Aidbalsiai, brooklyniečiai, va

dovaujami šalinaitės.
Merginų Oktetas iš Phila- 

delphijos, vadovaujamas Ne
lės Statkevičiūtės.

Pirmyn Choras iš
Necko, vadovaujamas 
Kazakevičiaus.

Aido Choras, brooklynietis, 
vadovaujamas Aid. Žilinskai
tės.

Taipgi dainuos solistas A. 
Višniauskas iš Bayonnės ir 
brooklyniečiai duetistai Velič
ka su Grabausku.

Kaip matome, bus graži

programa, puikus, milžiniškas 
pažmonys, apart progos įsigyt 
gražių daiktų prieinamomis 
kainomis._ . n IDaugiau Dovanų

I. Levanienė atnešė apie 
$10 vertės daiktų surinkusi iš 

Jis su ma- į krautuvių.
S. Masiulis,, kuris užlaiko 

lietuvišką užeigą, po num. 518 
Grand 
alaus.

St., padovanojo bačką

Bloznelienė, Catskill, 
prisiuntė staltiesę ir 6

Great
Geo.

sūrius.
M. Grozan, Cranford, N. J., 

savo rankų darbo 5 mergai
tėm sukneles ir 6 abrūsėlius, o 
atvykdama bazaran atveš na
mie keptą pyragą.

N. Kulak ir J. Mokola, Ten 
Eyck Bar ir Grill, 49 Ten Eyck 
St., 1 galioną vyno.

Helen Kaulinienė, brookly- 
nietė, 7- nosines ir staltiesę.

Ambrosas ir Maslauskas, 
savininkai užeigos ant kampo 
Union Avė. ir S. 3rd St., pado
vanojo 1 kvortą degtinės.

Mrs. Jordan (Dainienė), 
Brooklyn, 1 tuziną rankom 
apmegstų nosinių.

R. Jurevičius, Bar ir Grill, 
343 Broadway, 1 kvortą deg
tinės.

Draugai Cedronai, brookly- 
niečiai, setą dišių ir puodukų.

Valerija Adeikiene,, Brook
lyn, dvi paduškaites ir žiurstą.

V. Kazlauskas, laikrodinin
kas, Queens Village, budelnin- 
ką (Alarm Clock), elektrikinį 
laikrodį ir muzikos baksą 
(Music Box).

Kazys Kaulinis, brooklynie- 
tis, $1 pinigais.

H. Andriuškevičiene, brook- 
lynietė, pridavė blanką su 75c. 
Aukojo po 25c: Anna Berger, 
J. Balčiūnas, H. Andruškevi- 
čiene.

Sugrįžta Demokratijos 
Gynėjai

Iš Kūdikio Išimta Motinon 
Įsmigus Adata?

Visiem Ispanijoj Kritusiom 
Amerikiečiams Paminėti 
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Velionė paliko liūdėsyj tris 
sūnus—Joną, Jurgį ir Petrą— 
ir du brolius—Jurgį ir Petrą 
Griškus, abu brooklyniečiai,

Šį pranešimą pridavė ve
lionės brolis Petras ir jos mar
ti Ona Povilaitienė, užėję į 
“Laisvės” administraciją, an
tradienio popietį.

dienų uždaviniais ir prisidėti prie, 
organizuoto veikimo. Lauksime! — 
Valdyba. (32-33)

Newyorkieciai Lincolno Bri
gados Draugai mobilizuoja vi
sas geriausias spėkas paminė
jimui visų didvyriškų ameri
kiečių, kurie padėjo gyvastis 
gindami demokratiją Ispani
joj. Garbės svečiais pakvies
ta kritusiųjų artimiausi gimi
nės. Jiems išduos garbės 
ženklelius laike mitingo.

Ernest Hemingway, Vincent 
Sheean, John Gates bus vy
riausiais vakaro kalbėtojais. 
Langdoų) W. Post pirminin
kaus. Mitingas įvyks šio 
nėšio 22-ra, v ’

Kaltinimas prieš milionierių 
Brulatour už laikymą užlo- 
duoto šautuvo be leidimo, su
mažėjo iki “klaidos”. »

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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 2-3842

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Dr. Martin Lutherio Draugystės 
piknikas bus 18 d. birželio-June, 
Hoffman Parke, 69th Place, Glendale, 
L. I. Prašome kitų Draugijų tą die
ną nieko nerengti ir kviečiame da
lyvauti mūsų parengime.—Rengėjai.

(33-34)

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

mė-

Aukos Ispanijai
Šiandien prasidėjo ir 14-tą 

šio mėnesio baigsis specialė rin
kliava Ispanijai. Jai gauta 
oficialis Miesto Labdarybės De- 
partmento leidimas, kuris atžy
mėta ant kiekvienos aukom 
rinkt dėžutės. Galima rinkt vi
sur. Pasidarbuokite, 
galima gaut “Laisvėj,
įvairiuose darb. centruose 
visą miestą.

Dėžučių 
’ taipgi 

po

TDA NARIAMS

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo lietuvių 17-tos kuo
pos nariai dalyvaukite susirin
kime “Laisvės” salėj vasario 
9-tos vakarą užsimokėt ir pa
sitart labai svarbiu tos kuopos 
reikalu. A. Mureika.

Serga Drg. Bieliauskiene
Jau kelinta diena guli su 

gripu draugė -A. Bieliauskie
nė, 101-54 — 110th St., Rich
mond Hill. K.

MIRĖ
m.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ši ketvirtadienį, vasario 9, 8 vai. 
vakaro, Zabelskio svetainėje, Mas- 
pethe, įvyks ALDLD 138 kuopos su
sirinkimas. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes susirinkimas bus svar
bus. Santikyj su paskelbimu mūsų 
organizacijos vajaus turėsime padis- 
kusuoti, kaip geriausia gaut naujų 
narių mūsų organizacijai. — Sekr.

NAMŲ SAVININKAMS.
Didžiojo New Yorko lietuvių na

mų savininkų organizacijos labai 
svarbus susirinkimas įvyks šj penk
tadienį, vasario 10 d., 7:30 vai. va
kare, Pijaus Shalinsko grab. įstai
goj, 84-02 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y.

Šiame susirinkime bus svarstoma 
gub. Lehman’o įnešimas, kad kiek
vienas namų savininkas mokėtų eks
tra po vieną dolerį nuo kiekvieno 
$1000.00 jo namo įkainuotos vertės 
valstybes iždan, tai yra, virš tų mo
kesčių, kurie yra mokami miestui. 
Bus diskusuojama ir kiti namų sa
vininkams svarbūs reikalai, kaip 
“Mortgage Moratorium,” nauja na
mų įkainavimo tvarka, protesto pe
riodas ir kt.

Taigi, yra labai pageidaujama, 
kad visi nariai atsilankyti j virš- 
minėtą susirinkimą, nes reikės 
imti labai svarbias rezoliucijas, 
rias apsiėmė paruošti adv. Cl. 
kietaitis, ir išrinkti valdybą,
kviečiami atsilankyti ir ne nariai 
namų savininkai susipažinti su šių

pri- 
ku- 
Vo- 
Yra

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. 
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.

Tel. Evergreen 7-8451

Penktadienį, vasario 3 d., 
LDS 50 kp. turėjo savo su
sirinkimą. Narių dalyvavo 
apie trečdalis. Kuopa narių 
turi suvirs 80. Metinio paren
gimo, kuris įvyks šeštadienį, 
vasario 18 d., Community 
Center svetainėje, ir bus su
vaidinta operetė “Pusseserė 
Salomėja,” komisija prane
šė, kad prisirengimas eina 
rai; tikietai ir garsinimai 
gatavi.

Nutarta apie Velykas 
vieną parengimą turėti,
vesta komisijai, kad pasitar
tų su Aido Choro mokytoja, 
gal bus galima operetę “Išei
vį” perstatyti.

Ligonių sausio mėn. kuopa 
turėjo tris: K. Beniulį, P. Li- 
tatanskienę ir K. Reivydą. 
Drg. K. Beniulis jau mirė, Li- 
tatanskienė eina geryn, o Rei- 
vydas tebeserga.

Velionis K. Beniulis buvo 
kuopos pirmininku. Jo pager
bimui, kurio velionis Beniulis 
pilnai užsitarnavo, kuopa nu
pirko gėlių. Velionis K. Be
niulis buvo progresyvio nusi
statymo draugas ir “Laisvės” 
skaitytojas. Su netekimu drg. 
Beniulio kuopa nustojo vieno 
iš veiklesniųjų kuopos darbuo
tojų.

Kuopos organizatoriam bu
vo pastebėta, kad jie mažai 
darbuojasi naujų narių gavi
mui į kuopą; buvo nurodyta ir 
kai kurie prospektai naujų na
rių gavimui. Organizatoriai, 
ateityje, visus patarimus pa
ims atydon.

Šiame susirinkime turėjo bū
ti skaitoma sveikatos klausimu 
paskaita, bet susirinkimas 
baigėsi 10 vai., tai paskaitai 
jau buvo pervėlu.

Koresp.

Novarro, 
William

9-tą, lai-

Vasario 8-tą, trečiadienį, 
laivu Washington sugrįžo iš 
Ispanijos keturi Ispanijos de
mokratijos gynėjai: John Car
penter, Jose Maria 
Julius Rodriguez ir 
Vaughn.

Šiandien, vasario
vu Queen Mary grįžta Bruno 
Bonturi, George Hendrickson, 
Daniel Kramen, William Pal
mer, Jacob Persoff, Patrick 
Roosevelt, newyorkieciai. Mar
tin Friedman iš Trentono. 
James Eorristall iš Cambridge. 
Jacob Karson iš St. Paul. 
Adolph Rovainen iš Minnea
polis,
erto Rico, 
ir

Mrs. Tozzo, 6812 — llth 
Avė., pastebėjo guzą.ties sa
vo 8 mėnesių dukrytės strėn- 
kauliu. Daktaras X spindu
lių pagelba surado ten esant 
adatą ir ją išpjovė. Motina 
sako, kad būdama nėščia ji 
kartą pajutus skausmą sė
dant ant sofos, bet paskiau 
jis dingęs. Ji mano, kad ta
da jon įsmigo adata ir 
ėjo į kūdikį.

Daktarai sako, kad tai 
janybė, tačiau daleidžia,
taip galėję būti, kadangi ge
ležis yra žinoma keliaujant 
kūne. Daleidžiama ir dėlto, 
kad adatos akis kūdikyje ras
ta akimi vidun, ne lauko pu
sėn.

Barbora Povilaitienė, 62 
amžiaus, mirė pirmadienį, va
sario 6 d., savo namuose, 174 
Central Avė. Kūnas pašarvo
tas koplyčioj, 572 Hart St., 
kampas Evergreen Ave. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, 
vasario 9 d., 10 vai. ryte. Kū
ną pirmiau veš į Karalienės 
Angelų bažnyčią, iš ten laidos 
Šv. Traicės kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius P. Tommaso.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigų, graborystę, perima 
Pijus W. Šulinskas 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

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS

Pilna Kaina $24.75 DABAR

$1975Tik Apribotam 
Laikui

per-

nau- 
kad

Pedro Martinez iš Pu- 
Emil Tandarich 

Anton Zeronas iš Chicago.

Aido Choro Veikla

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Aido Choras gauna naujų 
narių ir sugrįžo pora pirmiau 
dainavusių. Bet kad laimėt 
LMS Centro skiriamą pirmą 
dovaną, tai turime pasmarkint 
savo veiklą gavime naujų na
rių, nes vajaus laikas jau li
kosi neilgas.

Šį penktadienį, 10 vasario, 
visi aidiečiai būkite pamoko
se ir atsiveskite naujų draugų. 
Komitetas turi daug naujo iš 
Lietuvių Meno Sąjungos 3-čio 
Apskričio konferencijos nuta
rimų, o juos turi žinoti visi 
3-čio Apskričio chorų nariai.

Aidiečiai turėsime dainuo
ti “Laisvės” bazare pirmadie
nio vakarą, vasario 13-tą.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Grąsina už Rėmimą Streiko
Mrs. Madeline Bijur, pasitu

rinčio advokato žmona, parei
kalavo policijos jieškot kerš- 
tinčių, kurie grąsinę jai ir jos 
dviem sūnums, studentams. Ji 
gyvena puošniuose San Rėmo 
apartmentuose, 146 Central 
Park West, kurie dabar pi- 
kietuojami apartmento darbi
ninkų. Ji remianti streikie- 
rius. Ji sako, būk, dėlto jai 
grąsinama.

Vasario 24-tą dainuosime 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo mitinge. Turėsime iš
mokt naujų dainų. Akyvaiz- 
doj šių įvykių, turime būti pa
mokose 8 vai. penktadienio 
vakaro.

Aido Koresp. G. K.

Vietos ir impor
tuotos degtines 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 elevelterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.)

License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] Krautuvėj

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:
206 WEST FRONT STREET

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

February Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertės 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.




