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Kongreso.
Įsivaizduokit: puošnioje* 

Kremliaus salėje susirinko 
žymiausi krašto darbinin
kai, kolektyviečiai, politi
kai, mokslininkai, rašyto
jai, menininkai, karininkai.

Suėjo rinktiniai atstovai 
visko, kas tik gražiausio, 
kas tik geriausio. Visi 
draugai, visi persisunkę 
viena ir ta pačia idėja — 
idėja komunizmo, nešančio 
jų kraštui ir visam pasau
liui laimingiausią ateitį.

* * *
Tų rinktiniausių žmonių 

kolektyvis žodis nuskam
bės milžinišku balsu per vi
są socializmo kraštą ir per 
visą pasaulį.

Dėl jų tarto žodžio, dėl 
jų nustatytų gairių ateičiai 
dūks reakcija, rėks fašiz
mas, bet džiaugsis milijonai 
žmonių, kurie kenčia trūku
mus, kurie kenčia kapita
lizmo priespaudą ir skurdą, 
kurie kenčia pažeminimą.

Mūsų uždaviniu turi bū
ti: daryt viską, kad tartas 
18-tajam kongrese žodis 
Maskvoje pasiektų kuopla- 
čiausias žmonių mases!* * *

VIAČESLAV MOLOTOV, 
Sovietų Komisarų Tarybos 

Pirmininkas

Deportuos Ateivius, Ku
rie Pirmais 5 Metais

Ėmė WPA Pašalpą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų darbo ministerija 
rengiasi deportuot atgal 
tuos naujesnius ateivius, 
kurie bėgyje penkių pirmų
jų metų po įvažiavimo į 
Ameriką gavo WPA pašal
pos. Jie būsią deportuoti 
pagal ateivybės įstatymą,

LIETUVIU KOOPERATYVĖS SPAUDOS 
BENDROVES DALININKU ATYDA1

Anksčiau buvo paskelbta, kad Liet. Koop. Spaudos 
Bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks 1939 m. balan
džio 16 d. Bet dėl ištikusio gaisro salėje, kuri buvo pa- 
randavota po suvažiavimo bankietui, suvažiavimas tapo 
perkeltas iš balandžio 16 d. į 23-čią dieną.

Liet. Koop. Spaudos Bendrovės Direktorių Taryba tu
rėjo savo ekstra susirinkimą kovo 9-tą d. ir nutarė laiky
ti dalininkų-šėrininkų suvažiavimą 1939 m. balandžio- 
April 23. Tad šiuomi oficialiai pranešame visiems dali
ninkams, kad suvažiavimas įvyks balandžio-April 23 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo salėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 10 vai. ryto.

Po suvažiavimo, vakare bus bankietas Ideal Ballroom, 
151 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Visus bendrovės dalininkus prašome dalyvauti suva
žiavime, išklausyti bendrovės finansinio raporto ir ap
tarti bei padaryti planus mūsų bendrovės ateities darbui 
apšvietos srityje.

Taipgi kreipiamės į lietuvių visuomenę, kviesdami įsi
gyti šios bendrovės akcijų-šėrų ir tuomi prisidėti prie 
švietimo ir kultūrinimo Amerikos lietuvių. Už $10.00 ga- 

! Įima patapti šios bendrovės dalininku.
Už L. K. S. Bendrovės Direktorių Tarybą,

A. Balčiūnas, Prezidentas.

J. STALIN, 
SSRS Kom. Partijos Gener.

Sekretorius

Nuteisti Septyni Airiai 
“Respublikos Armijos” 

Teroristai Anglijoj

Išteisino Vyrą, Kuris Nušovė 
Draugą, Neužmokėjusį už 

Jo Žmonos Naudojimą

ANGLIJA IR FRANCIJA KURSTO KARĄ 
PRIEŠ SOVIETUS, SAKO STALINAS 

KONGRESE SOV. KOM. PARTIJOS
Sovietai Stengiasi Išlaikyt Gerus Ryšius su Savo Kaimynais, 

Bet Jie Pilnai Prisiruoš? Atkirst Užpuolikus

Maksimas Gorkis pasakė:
“Visą gyvenimą tikri he

rojai man atrodė tik tie 
žmonės, kurie myli darbą ir 
moka dirbti, žmonės, kurie 
sau pasistato tikslą išlais
vinti visas žmogaus jėgas 
kūrybai, papuošti mūsų že
mei, organizuoti joje žmo
gaus vertoms gyvenimo 
formoms.”

Tos rūšies žmonės posė
džiaus Kremliuje, kai skai
tytojas skaitys šias eilutes!* * *

Mes gavom du Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto atsišaukimu. Vie
nas jų telpa šios dienos 
“Laisvėje,” o kitas greit 
tilps.

Antrasis atsišaukimas 
“Į Lietuvos Kariuomenę,” 
be kitko, sako:

“Kariai! Lietuvos nepri
klausomybės gynimas rei
kalauja iš jūsų budėti kiek
vieną valandą. Visi ištikimi 
tautos sūnūs kariai turi vy
ti iš savo tarpo kiekvieną, 
kas tik susitepė Lietuvos 
interesų išdavimu. Jokiu 
būdu nepasiduoti provoka
cinėms voldemarininkų už
mačioms !... ”

LKP CK nurodo, kad 
voldemarininkai greitoj at
eityj ruošiasi daryti pučą, 
perversmą. Jie pasimoję 
ant žūt-būt palaidoti Lietu
vos nepriklausomybę, ati
duodant ją Hitleriui.♦ * *

Šiomis dienomis man te
ko skaityt jauno, bet talen
tingo rašytojo, V. Venclo
vos stambus romanas 
“Draugystė.”

Jis turi parašęs jau ir ki
tą romaną (apysaką) “Pi
nigai,” kurį dabar spausdi
na “L. žinios.” “Pinigai” 
taipgi išeis knyga.

kuris laiko “apsunkinimu 
visuomenės” tokius atei
vius, kuriems prireikia vie
šos pašalpos pirmojoj penk- 
metėj nuo atvykimo į šią 
šalį.
Išmeta 30,000 Nepiliečių 

Ateivių iš WPA Darbų 
Pagal kongreso tarimą, 

dabar lieka išmesta iš WPA 
pašalpinių darbų 30 tūks
tančių nepiliečių ateivių; il
tie jų, kurie yra išgyvenę 
Amerikoj daugiau kaip 
penkis metus, jau negaus 
jokios federalės pašalpos 
kaipo bedarbiai. Jų gyveni
mas priklausys tik nuo at
skirų valstijų ir miestų pa
šalpinių įstaigų ar nuo pri
vačių labdarybių.

Iš WPA darbų New Yor
ke jau išmesta 3,000 nepilie
čių ateivių. Philadelphia o j 
— 2,500 ir Chicagoj tiek 
pat.

Norinčius Kavos Vokiečius 
Naziai Vadina Priešais

Berlin. *— Hitlerio propa
gandos Qninisteris J. Goeb
bels per savo laikraštį 
“Voelkischer Beobachter” 
apšaukė nazių “priešais” 
tuos žmones, kurie skun
džiasi, kad negauna pirkt 
kavos.

Goebbels ragina, -vokie
čius kuo mažiausia gert ka
vos arba visai nuo jos atsi
sakyt. Jis labai niekina 
tuos ir tas, kurie ilgomis 
eilėmis sustoja prie krautu
vių, laukdami progos nusi
pirkt kavos.

(Nazių valdžia, stigdama 
pinigų, labai sumažino pir
kimą iš užsienių kavos ir 
kitų produktų.)

Venclova yra vienas iš 
būrio jaunųjų Lietuvos ra

šytojų, ką rašo ne tam, kad

rašyti, bet tam, kad jis turi

Manchester, Anglija. — 
Kai anglų teismas skyrė il
gas kalėjimo bausmes sep
tyniems airiams teroris
tams, jie šaukė: “Dieve, 
gelbėk Airiją!” “Tegyvuoja 
Airių respublika!” “Aš ir 
vėl taip daryčiau!”

Šie teroristai veikė var
du slaptos “Airių respubli
kos armijos;” dinamitu ir 
bombomis sprogdino val
džios rūmus, tiltus, elektros 
dirbyklas ir kitas įmones 
Anglijoj, ir sakoma, rengė
si žudyt Anglijos valdinin
kus. Savo spreginiais jie 
jau užmušė vieną nieko ne
kaltą asmenį.

Už tai M. R. Campbell ir 
keturi kiti gavo po 20 metų 
kalėjimo, vienas 14-ką me
tų ir viena mergina Mary 
Glenn — septynis metus.

Kai Miaja Nuslopintą Liau- 
diečius, Tuoj Pasiduotą 

Generolui Franco’ui
Paryžius. — Čia esantie

ji Ispanijos fašistai, taip ir 
respublikiečiai supranta, 
kad generolas Miaja ati
duotų centralinę Ispaniją 
fašistam, kaip tik jam pa
vyktų numalšint tenai revo
liucinius liaudiečius.

Generolas Franco dar Ne
šturmuoja Madrido

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai užginčija generolo 
Miajos pranešimą, kad fa
šistų artilerija bombarduo
ja Madridą arba rengiasi jį 
šturmuoti.

ORAS
Šį pirmadienį bus lietaus 

ir truputį šilčiau. — N. Y. 
Oro Biuras.

Benkelman, Nebraska. — 
Andai Leonardas Milleris 
užtiko savo draugą Franką 
Edwardsa besimylint su 
Milleriene. Milleris reikala
vo $5,000 atlyginimo už jo 
žmonos naudojimą, bet nu
sileido iki $1,000.

Edwards, tačiau, sumokė
jo Milleriui tik $310, ir at
sisakė daugiau mokėt. Tad 
Milleris pasigriebė šautuvą 
ir nudėjo Edwardsą.

Už tai Milleris buvo pa
trauktas teisman kaip žmo
gžudys; bet teismas pripa
žino Millerį “nekaltu,” nes 
jis, girdi, “teisingai” atker
šijęs Edwardsui kaip Mille- 
rienės suvadžiotojui ir dar
gi sukčiui.

LIAUDIECIAI SUMUŠĖ 
MIAJA CARTAGENOJ, 

ALICANTE, MURC1J0J

Pasinaujina Derybos 
Dėlei D. Federacijos 
Apvienijimo su CIO
New York. — šį pirma

dienį pasinaujina, Biltmore 
viešbutyj, taikos derybos 
tarp Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO komisijų.

Trys atstovai CIO ir ke
turi Darbo Federacijos šeš
tadienį svarstė CIO pasiū
lymus dėlei apvienijimo 
abiejų organizacijų į vieną 
didžiulį Amerikos Darbi
ninkų Kongresą.

Darbo Federacija irgi 
įteikė savo pasiūlymus, ku
rie bus svarstomi šį pirma
dienį.

Kiek žinoma, tai Federa
cija darysianti tūlų nusilei
dimų didžiosiom industri
nėm unijom, ale jinai reika
lausianti plačių teisių ir 
mažesnėm, amatinėm uni
jom.

New Yorko valstijos gu
bernatorius Lehman išreiš
kė gilų pageidavimą, kad 
apsivienytų Amerikos Dar
bo Federacija su CIO; sa
ko, “iš to būtų nauda visai 
šaliai.”

Taikos derybos tarp šių 
dviejų didžių unijinių orga
nizacijų prasidėjo praeitą 
antradienį Washingtone, 
pagal prezidento Roosevel- 
to paraginimą.

.ką pasakyti.
O tai labai svarbus daly

kas!

Madrid. — Generolas 
Miaja kanuolėmis išbom- 
bardavo “raudonuosius” iš j 
dviejų “komunistinių” cen
trų ir vienos ligoninės Ma
dride, bet “raudonieji” iš už 
barikadų kertasi su Miajos 
sekėjais įvairiose Madrido 
dalyse.

(Norinčioj! pasiduot fa
šistam gen. Miajos ‘valdžia’ 
vadina “raudonaisiais” bei 
“komunistais” visus liau
diečius, kovojančius už res
publiką prieš nasidavėlius.)

Liaudiečiai sumušė gen. 
Miajos kariuomenę vakari
nėje dalyje Madrido ir už
ėmė eilę naujų pozicijų.

Burgos, Ispanija. — Liau- 
liečiai revoliucionieriai iš
mušė generolo Miajos gynė
jus iš pozicijų Alicante, 
Cartagėnoj, Murcijoj ir tū
luose kituose miestuose Is-

Naktį iš šeštadienio į se- panijos respublikoje,—kaip 
kmadienį snigo ir lijo pu- pripažįsta generolo Franco 
siau ledinis lietus. fašistai.

Nukaitino Du “Rusus,” Kad 
Jie Išgavo Amerikos Žinias 

Apie Japoną Šnipus

Los Angeles, Calif. — 
Teismas pripažino kaltais 
du “rusus,” kaip išgavusius 
Amerikos kariškas slapty
bes, surinktas apie Japoni
jos šnipų veiklą prieš Ame
riką Pacifiko Vandenyne. 
Bet pačiame teisme nieks 
nekaltino jųdviejų, kad jie 
būtų šnipinėję prieš pačią 
Ameriką.

Bausmės skyrimas atidė
tas iki kovo 20 d. Teisėjas 
Ralph Jenney išreiškė abe
jonę, ar tiedu “rusai” nusi
kalto Amerikos įstatymui 
prieš šnipus. Jis sako, kad 
šiuo klausimu turėtų iš
reikšt savo nuomonę Vy
riausias Jungtinių Valstijų 
Teismas.

Laike bylos kaltinamieji

Maskva. — Aštuoniolik
tame suvažiavime (kongre
se) Visos Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos daly
vauja apie 2,000 delegatų ir 
šimtai svečių.

Suvažiavimą, Kremliaus 
Palociaus didžiojoj svetai
nėj, atidarė Viačeslavas 
Molotov, narys Partijos Po
litinio Biuro ir pirmininkas 
Sovietų Sąjungos Komisa
rų Tarybos.

Suvažiavimas didžiausiu 
entuziazmu pasitiko J. Sta
liną, generalį Komunistų 
Partijos sekretorių.

Stalinas davė smulkme- 
ningą raportą apie ūkišką
ją, pramoninę ir kultūrinę 
Sovietų pažangą, padarytą 
nuo praeito Partijos suva
žiavimo, įvykusio 1934 me
tais.

Tą laikotarpį Stalinas va
dino laikotarpiu sutvirtini
mo tikrosios proletarinės 
demokratijos visose srityse 
visuomenės gyvenimo So
vietuose.

Stalinas pabrėžė didžiau
sią svarbą giliai išlavint 
marksižme-leninizme vado
vaujančias komunistų jė
gas, kurias jis vadino Par
tijos “skarbu.”
KURSTYTOJAI NAZIŲ 

KARO PRIEŠ SSRS
Pereidamas prie tarptau

tinės politikos, Stalinas nu
rodė, kaip kapitalistinės ša
lys kursto Vokietijos nazių 
karą prieš Sovietų Sąjun
gą. Juk Francija ir Anglija 
atidavė Čechoslovakijos da-~ 
lis Hitleriui, idant tuom pa
pirkt Vokietiją, kad jinai 
pradėtų karą prieš Sovie
tus.

“Demokratinės” šalys, 
kurios laikėsi veidmainiš
ko neva “bepusiškumo” kas 
liečia Ispanijos karą, tos 
pačios šalys dabar siundo 
Vokietiją prieš Sovietus. 
Bet valdovai kapitalistiniai- 
demokratinių šalių gauna 
nusivilt. Nes Hitleris, ažuot 
žygiavęs prieš Sovietus, tai 
spiria Angliją ir Franci ją 
padaryt jam nusileidimų, 
ypač reikalaudamas jų ko
lonijų.

Stalinas, tačiaus, primi
nė, kaip per kelis paskuti
nius metus Sovietai išbūda
vo j o didžią savo armiją ir

nurodinėjo, kad Japonija 
yar bendras priešas ir So
vietų Sąjungos ir' Ameri
kos. Todėl amerikiniai ra
portai apie japonų veiklą 
buvo išgauti Sovietam prieš 
pačią Japoniją.

Du minimi “rusai” tai na- 
turalizuotas Amerikos pi
lietis Hafis Salich ir Sovie
tų Turistų įstaigos vedėjas 
Michail Gorin.

kaip sudrūtino savo ekono
minį pagrindą. Jis atžymėjo 
sekamus punktus Sovietų 
politikos:
PAMATINIAI SOVIETŲ 

POLITIKOS PUNKTAI
“1. Mes laikomės taikos 

ir stojame už biznio ryšių 
stiprinimą su visomis šali
mis; ir mes laikysimės šito
kios pozicijos, kol t i k tos 
šalys laikysis tokių santi- 
kių su Sovietų Sąjunga ir 
kol jos nemindžios mūsų 
šalies reikalų.

“2. Mes laikomės taikių, 
artimų ir kaimyniškų san- 
tikių su visais kaimyniškais 
kraštais, kurie rubežiuojasi 
su Sovietų Sąjunga; ir mes 
to laikysimės, kol tie kraš
tai nebandys tiesioginiai ar 
netiesioginiai laužyt mūsų 
valstybės čielybę ir šių ru- 
bežių neliečiamybę.

“3. Mes stojame už rėmi
mą tų tautų, kurios tapo 
užpuolikų aukomis, ir už 
paliuosavimą jų tėvynių.

“Mes nebijome grūmoji
mų iš užpuolikų pusės. Mes 
esame prisiruošę atsakyt 
dvigubu smūgiu į kiekvie
ną smūgį karo kurstyto
jams, bandantiems sulau
žyt sovietinių rubežių čie
lybę.

“Mes turime būti atsar
gūs ir nesileist, kad įtrauk
tų mus į ginkluotus susikir
timus karo provokatoriai, 
kurie yra pratę svetimomis 
rankomis žarstyti žarijas.

“Turime sustiprint tarp
tautinius draugiškumo ry
šius su visų kraštų darbo 
žmonėmis, kurie pageidau
ja taikos ir draugiškumo.”

Nariai Nori Atkirst Slovaki
ją nuo Čechoslovakijos
P r a g a , čechoslovakija, 

kovo 12. — Prezidento E. 
Hachos valdžia išmetė iš 
vyriausybės Slovakijos mi
nister} pirmininką Tisą, ir 
naujuoju Slovakijos minis- 

l teriu pirmininku tapo dr. 
Karol Sidor. — Slovakija 
yra savivaldiška dalis Če
choslovakijos.

Tiso vyriausybė buvo pa
darius sąmokslą su naziais 
sukelt maištą praeitą penk
tadienį, atplėšt Slovakiją 
nuo Čechoslovakijos ir pa
vest Slovakiją tiesioginei 
Vokietijos “globai.”

Vokietijos nazių spauda 
ir radio plūsta Čechoslova- 
kiją. Hitlerininkai aiškiai 
stoja už Slovakijos atskėli- 
mą nuo čechoslovakijos.

Gilroy, Calif. — Slenka 
pusės mylios pločio ir 125 
pėdų aukščio kalnas; gręsia 
užtvenkt Pajaro upę.
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Sovietų Spauda Apie Ispaniją
Kas dabar darosi Ispanijoj, tą skaity

tojai mato iš telpančių “Laisvėje” 
žinių. Tačiau, bus pravartu skaitytojus 
supažindinti su Sovietų Sąjungos spau
da tuo klausimu, nes ji yra geriau pain
formuota, negu mes.

“Pravda” ir “Izvestijos’v rašo, kad pul
kininko Segismundo Casado ir socialisto 
Julian Besteirio suokalbis nuversti liau
dies -Negrino valdžią, buvo paruoštas 
Anglijos ir Francijos pardavikiškų val
džių. Kaip jau žinia, nesenai Anglija ir 
Francija taip “pasidarbavo,” kad priver
tė pasiduoti fašistams tvirtai apginkluo
tą Minorca salą. Jau pirmiau Anglija ir 
Francija darė įvairių nesmagumų Ispa
nijos liaudies valdžiai ir trukdė jos ko
vas, o paskutiniais mėnesiais perėjo prie 
atviros pagelbos fašistams.

Kada Kataloniją užėmė fašistai, tai 
Anglijos ir Francijos valdonai pradėjo 
suokalbiauti su trockistais, anarchistais, 
dešiniais socialistais, nepastoviais respu- 
blikiečiais ir kitais elementais, kad Ka
stilijoj išprovokavus prieš liaudies val
džią sukilimą, nes jie žino, kad Madri
das gerai apsiginklavęs ir prisirengęs 
kovoms. Iš to gali būti aišku, kodėl po 
užėmimo Katalonijos fašistai priešakyj 
su generolu Franco nedarė puolimo ant 
Madrido. Jie žinojo, kad ten sutiks ga
lingą pasipriešinimą, todėl laukė vidaus 
sukilimo, kurį ruošė Anglija ir Francija. 
Tarpe kitko, “Iz vesti jos” rašo:

“Sausio 26 dieną buvo užduotas Ispa
nijos respublikai smūgis. Tą dieną Ita
lijos fašistai užėmė Barceloną. Tada fa
šizmo lekajai sujudo. Paryžiaus-Londo- 
no Ašis griebėsi provokacijų, kad įvei
kus Ispanijos liaudį, kurios negalėjo 
įveikti fašistų tankai ir karo lėktuvai. 
Tuojaus abi šalys pripažino generolo 
Franco valdžią, pradėjo persekioti Fran- 
cijon perėjusius liaudiečius, sulaikė mil
tus, pieną, bulves, maistą, kuris buvo pa
ruoštas siųsti į Ispaniją.

“Prie to, tie kaip keno vadinami “de
mokratai,” atvirai atidengė savo inter
venciją ir išdavystę.

“Antra juoda diena Ispanijos Respu
blikai buvo, tai kovo 5 diena. Tą dieną 
italų fašistų divizijos ilsėjosi, bet veikė, 
taip vadinama “demokratija.” Tą dieną 
fašistai ir pulkininkas Casado paėmė 
Madridą, kuris taip pasekmingai atmušė 
fašistų atakas iš lauko pusės per virš du 
metus. Legališka Ispanijos Negrino val
džia buvo nuversta ir jos vietą užėmė 
komitetas kapituliantų priešakyje su 
suokalbininkais Besteiro ir pulkininku 
Casado. Reiškia, penktoji kolumna užė
mė Madridą, prisidengus respublikos ša
lininkų vėliava.

“Visi ištikimi socialistai jau senai 
smerkė Besteiro, kaip išdaviką ir Angli
jos šnipą.

“Kas gi yra kiti kapituliantų komite
to nariai, išdavikai? Jais yra Venceslao 
Carrillo, prietelius Largo Caballero ir 
trockistų. Ir kaip gi išdavikai apsieis be 
trockistų? Prie to du silpnadvasiai anar
chistai ir vienas kairiųjų respublikietis, 
mažai reikšmės turįs.

“Išdavikiška Francijos spauda bando 
perstatyti šį kapituliantų perversmą, 
kaipo judėjimą prieš komunistus. Tai 
yra melas. Išdavikai Besteiro ir Casado 
sukilo prieš Ispanijos valdžią, sukilo 
prieš Ispanijos liaudį, kuri buvo pasiren
gus ir sunkiausiose sąlygose tęsti kovą 
už savo laisvę ir nepriklausomybę.

“Nei vienas iš vadovaujančių žmonių, 
atsakomingų asmenų iš buržuazijos — 
Respublikos Partijos, Socialistų Partijos 
arba Anarcho-Sindikalistų Unijų neįėjo 
į tą kapituliantų komitetą. Ir tai nėra 
komitetas, atstovaujantis partijas ir jų 
narius, bet tai komitetas bailių, kurie pa
siryžo išgelbėti savo kailį, išdavystėmis 
ir susitarimais su fašistais.

“Tie išdavikai pasirengė perduoti į fa
šistų rankas visus respublikos gynimo 
vadus, kad tuo išgavus iš fašistų sau do
vanojimą.

“Kokios gi pasekmės išdavystės? Is
panijos Respublikos laivynas, kaip tik 
gavo įsakymą pasiduoti fašistams, iš
plaukė į jūras, paliko Cartagena. Armi
ja buvo sukrėsta išdavystės, areštais ge
riausių kovotojų ir pasišventusių komi
sarų, ir ji negalėjo nepasipriešinti fašis
tų atakoms. ■ -1 \ i~.

“Nepergalimo Madrido durys* • dabar 
jau atdaros fašistams ir tik lieka kelios 
dienos linkui jo galutino užėmimo per 
Franco, tik norima atlikti tam tikri for
mališkumai su Anglija ir Francija. Bet 
Francija ir Anglija vargiai gaus užmo
kėti už savo išlaidas, — nes šių dienų 
tigrai ir fašistiniai draskūnai taip turi 
didelį apetitą, kad jie vargiai paliks nors 
vieną kaulą kitiems mėsėdžiams.

“Bet niekas nesulaikys Ispanijos liau
dies kovų, nei francūzų maršalas, nuvy
kęs į Burgos, neigi Londono auksas, nei 
pulkininkas Casado. Ispanijos liaudis 
dabar yra sujungta ir pasiryžus kovoti 
prieš savo neprietelius ir išdavikus. Tie
sa, ji nukentėjo daug ir ji to neužmirš. 
Bet jos kovos, kaip ir jos gyvavimas, dar 
nesibaigė.”

Iš šių “Izvestijų” ištraukų bus mūsų 
skaitytojamš aiškiau, kas atsitiko vė
liausiomis dienomis Ispanijoj.

Hitleriniai Voldemarininkai 
Ruošia Lietuvoj Pučą

Taip sako Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas, kurio pareiškimas skamba:

Mes gavom žinių, paei
nančių iš pačių voldemari- 
ninkų šaltiniu, kad volde- c. C 7

marininkai rimtai ruošiasi 
artimiausioj ateityj įvyk- 
dinti pučą. Kaip Voldema
ro pučas 1934 m. birželio 
mėn. buvo suruoštas hitle
rinės Vokietijos naudai, 
taip ir šis pučas turi tikslą 
palengvinti Hitleriui oku
puoti Lietuvą. Tik dabar 
Lietuvai pučo pavojus yra 
daug pavojingesnis, nes jį 
voldemarininkai ruošia 
kartu su įsigalėjusiais 
Klaipėdoje hitlerininkais, o 
už viso šio. sąmokslo pečių 
stovi to sąmokslo vadovas— 
hitlerinė Vokietija. Kaip 
Hitleris su Henleino gaujų 
pagalba iš vidaus sprogdi
no Čechoslovakiją, kad ją 
paskui apkarpius paverst 
savo kolonija, taip šis ma
žųjų tautų vilkas Klaipėdos 
hitlerininkų ir voldemari
ninkų pagalba rūpinasi ir 
Lietuvą sprogdinti iš vi
daus, kad paskui visiškai 
ją pavergus.

Didelis priešas gręsia 
mūsų Lietuvai. Tuo tarpu 
mūsų krašte yra nemaža 
priežasčių, palengvinančių

hitlerininkų - voldemarinin- 
kų sąmokslą. Štai jų svar
besnės. Pirma, nors volde
marininkų vadovaujamas 
blokas, atsimetus nuo jo 
liaudininkų ir krikščionių- 
demokratų vadovybėms, lyg 
ir suiro, bet voldemarinin- 
kiškoji, agentūra jų partijo
se tebepasiliko. Antra, vol
demarininkai savo socialine 
ir tautine demagogija, ku
riai plisti nemaža padėjo 
reakciniai liaudininkų ir 
kademų vadai, galėjo į sa
vo pusę patraukti kaiku- 
riuos atsilikusius žmones. 
Trečia, Smetonos - Mirono 
valdžia nevaržomai leidžia 
veikti hitlerininkams ir 
voldemarininkams, o ka
riuomenėj ir valdininkijoj 
laiko v o 1 d e m a rininkišką 
elementą. Ketvirta, Smeto- 
nos-Mirono valdžia veda 
kapituliacinę politiką fa
šistinių agresorių atžvilgiu, 
o šalies viduj laiko paver
gusi liaudį.

Ar gali Lietuvos tauta 
pašalinti šias priežastis, 
lengvinančias Lietuvos pra
žūtį? Taip, gali. Išskyrus 
reakcingiausius buržuazijos 
ir dvarininkijos sluoksnius,

Amerikos Lietuvių Kongresas
Brooklyno Skyrius

______________________________________ _____________ ' .......................................... .................... ■ ■,  

Kokią Poziciją Lietuvos Gynimo Klausimu Socialistam 
Nustato Stilsono Rezoliucija? -

Darbiečių Kandidatas Išrink
tas į Anglijos Seimą

London. — Papildomuose 
rinkimuose Batley ir Mor
ley srityje Darbo Partija 
pravedė į seimą savo žmo
gų Hubertą Beaumontą. 
Jis gavo 21,182 balsus prieš 
k o n s e rvatų (nepažangių) 
kandidatą W. D. Willą, už 
kurį paduota 16,124 balsai.

Francija Niekam Neužlei- 
sianti nė Biskelio Savo 

Kolonijų

Paryžius. — Francijos 
senato pirmininkas H. Be- 
renger užreiškė, kad Fran
cija niekam neužleisianti 
“nė sklypelio savo žemės” 
kolonijose. Sako, Francija 
taipgi žiūrėsianti, kad Vi
duržemio Jūra netaptų tik
tai Italijos jūra.

Daugiau, kaip 12,000 jaunų Londono žmonių susi
rinko j Trafalgar Aikštę reikalauti, kad Anglijos val

džia siųstų maisto Ispanijos respublikai

Net trečiam mėnesyj po 
parodymo svietui savo re
zoliucijos, “Naujoji Gady
nė” sugalvojo, kaip ją pa
teisint.

Kalba eina apie Stilsono 
.rezoliucijos tą punktą, ku
ris nustato socialistam po
ziciją Lietuvos gynimo 
klausimu.

Kad kas nesakytų, jog čia 
jų rezoliucija iškraipoma, 
tai tą punktą dar sykį pa
cituoju:

“Kada Lietuvoje bus at- 
steigta demokratija ir su
grąžintos piliečių teisės ir 
laisvės —tokia demokrati- 
tinės Lietuvos vyriausybė 
turės visokiausios teisės 
reikalauti, kad užsieniuose 
gyvenantieji lietuviai remtų 
ją ir teiktų savo paramą 
kovoj už Lietuvos nepri
klausomybę.”

Mes aiškinome, kad šis 
punktas reiškia ne ką kitą, 
kaip tik socialistų pasisaky
mą prieš gynimą Lietuvos 
nepriklausomybės, kol šalį 
valdo fašistinis režimas.

Bet “Naujosios Gadynės” 
pereitos savaitės laidos ap
žvalgininkas sako, kad tik 
“glušas” galįs jų rezoliuciją 
šitaip suprast. Jis aiškina, 
būk tuo punktu pasisaky
ta prieš rėmimą fašistinės 
valdžios, o ne prieš gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės.

Jei Stilsono režoliucijoj 
būtų buvę šitaip pasakyta, 
tai nebūtų buvę reikalo nei 
ginčytis dėl to. Tačiaus tas 
punktas kalba prieš tai, kad 
“užsieniuose gyve mintieji 
lietuviai... teiktų savo pa
ramą kovoj už Lietuvos ne
priklausomybę,” — ot ka
me svarba!

Jeigu viršuj pacituotuoju 
punktu Stilsonas mierijo 
pasisakyt prieš Lietuvos fa
šistinę valdžią, tai, po ga
lais, kam čia to taip labai 
reikėjo? Juk, rodos, niekas 
jam (neigi jo vadovauja- 
miem socialistam) nebuvo 
primetę rėmimo tos val
džios, dėl ko būtų buvę rei
kalo ta rezoliucija rankas 
nusiplaut. Neigi pačiam 
ALK Brooklyno Skyriui 
buvo būtino reikalo pasisa
kyt tik prieš Lietuvos fa
šistinę valdžią — tik už at- 
steigimą demokratijos, nes 
visas svietas žino, kad ALK 
vyriausiai tam ir suorgani
zuotas.

Čia tenka pasakyt trum
pai ir storai: Stilsonas ir 
jo vadovaujami socialistai 
nei nemierija gint Lietuvos 
nepriklausomybę (bent šiuo 
laiku). Norite pagrindo? 
Štai jis:'

Lietuva pati viena negali 
apsigint nei nuo Vokietijos, 
nei nuo Lenkijos. Pasta
rojoj Brooklyno konferen
cijoj net Strazdas tokią ga
limybę išdurnino (tačiau ir 
ta durnystė rado sau vietos 
jų rezoliucijoj). Bet, aky- 
vaizdoj šios — kiekvienam 
kūdikiui suprantamos—tie
sos, jie piestu stoja prieš 
tą mintį, kad Lietuva turė
tų telktis bendram apsigy
nimui su tomis valstybėmis, 
kuriom taipgi grūmoja už
puolimas.

Pati viena Lietuva var
giai ir gintųsi nuo Vokieti
jos ar Lenkijos. Esant be 
talkos, jai vienintelė išeitis 
būtų—atsiklaupt.

Tai ot kodėl ir viršuj pa
cituotasis punktas Stilsono 
rezoliucijoj atsirado.

J. Kuodis.

kurie nieko bendro su tau
tos interesais neturi, mūsų 
tauta yra pasiryžusi ginti 
savo laisvę nuo svetimų ir 
vidujinių priešų. Tą ji įro
dė savo kovose prieš cariz
mą, vokiečių okupaciją ir 
lenkų imperialistus. Tą ji 
įrodys ir šiandien, vieningai 
pasmerkdama voldemari- 
ninkų ruošiamą sąmokslą. 
Tik jos jėgas reikia suor
ganizuoti, suvienyti į vieną 
galingą Lietuvos gynimo 
frontą, be jokių politinių, 
tautinių ir religinių skirtu
mų.

Kad pašalinti hitlerinin
kų - voldemarininkų pučo 
pavojų, mes turim nedel
siant tą vienybę įgyvendin
ti kovai už šias konkrečias 
priemones: 1) izoliuoti hit
lerininkų - voldemarininkų 
elementą nuo visuomenės, 
suardyti bet kokį kontaktą 
su šiais Lietuvos priešais; 
2) uždrausti hitlerininkų- 
voldemarininkų v e i kimą, 
išvyti jų elementą iš ka
riuomenės, valstybinio apa
rato, organizacijų ir iš kitų 
vietų; 3) sustabdyti Sme
tonos - Mirono valdžios ka
pituliacinę politiką fašisti
nių agresorių atžvilgiu, pa
žeidžiančią Lietuvos nepri
klausomybę (suverenitetą); 
4) orijentacija į demokrati
nes ir kitas kovojančias už 
taiką valstybes; 5) page
rinti ekonominę liaudies 
sluoksnių padėtį; 6) suteik
ti tautai savo jėgų organi
zavimosi laisvę.

Ir vis dėlto, jei nežiūrint 
į šią mūsų kovą, hitlerinin
kų - voldemarininkų pučas 
įvyktų, mes šaukiam visus 
už Lietuva stovinčius 
sluoksnius ne pasyviai lai
kytis, jo atžvilgiu, o aktin
gai išstoti pri^š jį, išstoti 
su ginklu rankose. To iš 
mūsų reikalauja Lietuvos 
gyvybiniai interesai. Nu
galėję hitlerininkų - volde
marininkų sąmokslą, mes 
tikriau išsaugosiu! Lietuvą 
nuo naujos vokiečių okupa
cijos, nuo dar didesnio eko
nominio ir politinio jungo, 
nuo mūsų, kaipo tautos, 
pražūties. Laimėję šią ko
vą, mes lengviau galėsim 
kovoti dėl tokios valdžios, 
kuri pasiremdama visa tau
ta užtikrintų jos apgynimą, 
jos laisvę ir ekonominę ge
rovę.

Šalin hitlerininką - vol- 
demarininką sąmokslą!

Tegyvuoja Lietuvos ne
priklausomybė!

Lietuvos Kom. Part. 
Centro Komitetas.

1939 m. vas. mėn. 4 d.
LKP CK spaustuvė “Spartakas.”

Keturių Vaikų Tėvas Užmu
šęs Draugišką Senmergę
Mineola, L. L, N. Y. — 

Policija ir detektyvai jieško 
Johno Robeno, kaip užmušė
jo Annos L. McKee, 59 me
tų “senmergės.” Jinai už
mušta plaktuko smūgiais 
jos pačios namuose, ir iš
plėšta jos deimantinis žie
das, kainuojamas $1,000, 
keli auksiniai laikrodėliai ir 
piniginė.

Įtariamas jos .užmušėjas 
John Roben yra 36 metų 
amžiaus, keturių vaikų tė
vas, buvęs tarnautojas šu
nų lenktynių aikštėje.

Anna L. McKee skaitėsi 
Jono Robeno šeimynos 
draugė ir andai leido Ro- 
benam be rendos gyvent jos 
namuose.

Tautosaka
Mokytojas: — Paša kyk 

man, kada bičiuliais žmo
nės tampa?

Mokinys: — Mano tėvas 
davė kaimynui “skaidrio
sios,” o pastarasis tėvui 
“saldžiosios” ir abu sušuko: 
“Dabar mudu bičiuliai esa- 
va.”

Tragiškas Radinys
Medžiotojai daug žvėriu

kų, paukščių prižudė, daug 
jų be kojų, be sparnų nuo 
šratų girioje liko. Tie kil
nūs gyvuliukų “globėjai” su 
lobiu eina namo ir pakeliui, 
Viešpatie, ką jie rado?! 
Šiurpulys visus sukrėtė. 
Tiesiog baisu: į kilpą pa
kliuvęs šokinėja zuikis. Iš
vadavę zuikį, pasipiktino 
neturtingo ūkininko žiau- 
rumu ir humaniškai dar 
šimtą žvėriukų nudžiovė.

Vienus Baudžia—Kitus 
Siunčia

Visi žinome, kad policija 
dažnai s u 1 aiko visokius 
agentus, platinančius po 
kaimus visokį chlamą.

Tuo tarpu neseniai paaiš
kėjo, kad inteligentai be
darbiai bus siunčiami į kai
mus registruoti darbinin
kus, norinčius persisamdyti 

I pas tolimesnius ūkininkus. 
Ar neprisieis ir šiuos iš
siuntinėtus agentus vėliau 
rinkti iš kaimų?

(“Kuntaplis”)

Kiek Dabar Amerikoj Be- 
darbių ir Kiek Dirbančiųjų

New York. — Nacionalė 
Pramonės Konferencijos 
Taryba paskelbė savo ra
portą, kad šiuo laiku Jung
tinėse Valstijose 43,667,000 
žmonių turi darbus bei tar- * 
nystes, o 10,645,000 yra be
darbiai. 1

Nuo kalėdų skaičius be
darbių pakilo 7 procentais 
ir 4 dešimtadaliais.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Ar krūties vėžys yra išgy- 
. domas ?
Atsakymas:

Kova j laiką pasergėti vė
žio apsireiškimus daug gy
vasčių išgelbsti.

Moterys su apsireiškimais, 
kurie panašūs i vėžio apsireiš
kimus, jau gana anksti krei
piasi prie gydytojų. Tas 
reiškia, kad daug gyvasčių 
išgelbėta, nes tarpe 70 ir 80 
nuošimčių krūties vėžių, jei 
laiku pasergėti ir tinkamai 
gydomi, yra išgydomi.

“Mes patėmijome,” sako 
Dr. C. C. Little, direktorius 4 
American Society for the Pre
vention of Cancer, “kad per
eitų metų dviejose ligoninėse, 
didžiose, New Yorko valstijoj, 
31% ir 44% vėžio’krūtyse bu
vo j laiką pastebėta. Michi
gan ligoninėj 39% į laiką pa
stebėta; Illinois ligoninėje 
30% i laiką pastebėta. Tai 
puikus žingsnis kovoje prieš 
šitą baisią ligą.”

F. L. I. S.r

MiMMM
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Jersey City, N. J.
I

“Shower Party”
28 d. vasario grupe draugų 

suruošė H. Jasaičiūtei “show
er party.” Sumanytoja to vi
so darbo buvo H. Matulevi
čiūtė. Merginų ir moterų ga
lėjo būti virš 20-ties, sunešta 
daug gerų dovanų.

Well kadangi į tokius poki- 
lius moterys vyrų neįsileidžia, 
tai reporteriui tik per rakto 
skylutę teko nutėmyti, kad 
moterys linkėjo būsiančiai že- 
nočių porai gerų laimių.

Lietuvoje motina dukterį 
augindama, sykiu jai krauna 
ir kraitį. Amerikoje motinos 
tuomi nesirūpina. Jos nuper
ka tokias dovanas, kokias ir 
artimi draugai nuperka. Gi
minės, draugai, galima saky
ti, superka reikalingiausius 
gyvenimui dalykus ir gera 
pradžia gyvenimui jau yra. 
Jaunoji Jasaičiūtė yra links
mo būdo mergina ir vedasi su 
amerikonų tautybės vaikinu.

Daugiau Advokatų
Kovo 1 d. Trentone, valsti

jos sostinėj, įvesdinta 112 
naujų advokatų. Nauji advo
katai, pabaigę mokslą, žino
ma, jieškos darbo.' Jų dar
bas įvairių legalių patarimų, 
bylų vedimas ir įvairios ki
tos surištos su teismu proce
dūros. Aiškus dalykas, kad 
tų advokatų jau yra pusėtinas 
perviršis.

Raportas
New Jersey valstijoj gyve

na 208,000 juodveidžių. Jų 
gyvenimo sąlygos daug blo
gesnės, negu baltveidžių. Jų 
algos, mažesnės, gyvenimo na
mai daug prastesni.

Valstijos legislatūra buvo 
paskyrus tam tikrą komisiją 
tyrinėjimui juodveidžių gyve
nimo sąlygų. Tai komisijai 
buvo skirta 30,000 dolerių 
ir ji (komisija) praleido 
$16,000 ir $14,000 sugrąžino į 
valstijos iždą. Komisija savo 
raporte pažymi, kad visuose 
gyvenimo žygiuose juodvei- 
džiai laikomi prastesni negu 
baltveidžiai. Sakoma, bus 
duotas sumanymas pagerinti 
juodveidžių būklę.

Gerai ir Blogai

Mūsų mieste gal daug 
smarkiau garsinama komuniz
mas, negu kur kitur, ir tai 
daro ne patys komunistai, bet 
įvairūs kalbėtojai kalbėdami 
įvairiom organizacijom. Aiš
kus dalykas, kad tie kalbėto
jai, taip kalbėdami, niekina 
komunistus, tačiau yra geras 
ir garsinimas. Pavyzdžiui, 
tūlas Rev. Vachel J. Brown, 
English Department ir Litera
ry Society galva, kalbėdamas 
katalikam, pasakė, kad yra 
70,000 komunistų Amerikoje 
ir turi 5,000,000 aktyvių sim- 
patižatorių, kad komunistų 
spauda išleidžia 150,000,000 
“communist text books,” 1936 
metais 37,000,000 vaikam 
knygų, ir kad komunistai kon
troliuoją 80,000 laisvų knygy
nų. Jisai sako, kad Jungtinė
se Valstijose esą 20 milionų 
katalikų, iš\ių 10 milionų 
skaitančių, 5\mihonai mažai 
skaitančių, ir tik 2(1Rūkstan
čių katalikiškų knygų repar- 
duodą į metus.

Well, jeigu tas teisybė, tai 
komunistai yra geriau išsilavi
nę, daugiau paskleidžia žmo
nių tarpe apšvietos ir turi ge
rų, smarkių, simpatizatorių.

Nelaimės
1938 metais automobiliai 

New Jersey valstijoj užmušė 
865 žmones, pagal Motor Ve
hicle Commissioner W. Magee 
raportą. Tas atsitiko, kad 
draiveriai buvo girti arba da
linai išsigėrę, pačiam smagu
me. Tiesioginai nuo apsvai- 
gusių-įsigėrusių žuvo 171.

Jersey » City gyventojai vis 
laukia, kada miesto vaidinin
kai numuš ant

taksus. Tas palengvintų vi
siem, kaip smulkių namų sa
vininkams, taip ir randaunin- 
kams. Tačiaus to sulaukti ne
gali, ir šiais metais paskelbta, 
kad visa Hudson County gaus- 
dovanų pavidale naujų dides
nių taksų $400,000.

Susirinkimas
Nepamirškit, kad sekamą 

sekmadienį, 12-tą d. kovo, 2 
vai. po pietų, įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos susirinkimas Peoples 
Centre, 158-60 Mercer St. 
Atminkite, kad nauji nariai 
priimami su nupigintu įstoji
mu. Kuopos nariai turi pa
sistatyti sau už pareigą, kad 
išauginus LDS 133 kuopą iki 
100 narių skaičiaus, ir tas ga
lima padaryti, jeigu tik kiek
vienas narys pridės savo nors 
mažą dalį darbo, gaudamas 
nors vieną narį ir jeigu nors 
pusė narių tai padarytų. Prie 
darbo visi!

Koresp. Biuras.

LIETUVIŲ KOMITETO GELBĖTI ISPANI
JOS DEMOKRATIJAI ATSKAITA

Per visą vasario mėnesį ir iki kovo 8 dienos Komitetas 
gavo aukų sekamai:

LDS III Apskr................................................................. $5.00
SLA 283 kp., Coaldale, Pa.............................................. 6.00
LDS 4 Apskr., Cleveland, O............ ........................... 8.15
Per Tennis, Brooklyn, N. Y......................................... 5.65
Jonas Zulis, Dorchester, Mass...................................... 1.30
Gilman, Rosedale, N. Y..................................  1.00
J. Lisajus, Brooklyn, N. Y................................................... 50
Liet. Apšv. Kliubas, Shenandoah, Pa.......................... 40.00
A. Tilišienė, Newark, N. J........................................... 1.00
P: Butkevičius, Worcester, Mass................................... 2.00
ALDLD 124 kp., Girardville, Pa................................... 3.50
Bendro Fronto Kom., Lewiston ir Auburn, Me. 6.00 
J. Barškietis, SLA 92 kp.............................................. 1.00
A. Kartanas, Charleroi, Pa............................................. 2.00
Per S. Rainard, Cambridge, Mass............................... 33.47
Per J. M. Karson, Lowell, Mass.................................... 9.70

Viso .................................................................... $126.27

Scranton, Pa.
įvairios\ Naujienos

šiuo laiku pas mus oras la
bai prastas. Vieną dieną lyja ir 
šalta, kitą dieną — sniegas, vė
jai ir šalčiai. Toks oras atsilie
pia ir į žmonių sveikatą. Jau 
senai Scrantone bebuvo tiek 
daug mirimų, kaip dabar.

Šita žiaurioji mirtis neaplen
kia nei lietuvių. Nėra tos die
nos, kad nebūtų numirę du-trys 
lietuviai. Tas atneša daug šird
peršos pasilikusiems. Daug aša
rų išliejama. Daug našlių ir 
našlaičių pasilieka.

Pennsylvanijos gubernatorius 
ponas James paliepė žmonėms 
kietai diržu pilvus susiveržti ir 
laukti, kol karas prasidės. Tuo 
sykiu būsią daug darbų.

Vasario 21 d. buvo pas jį nu
vykus unijų delegacija dėl fe- 
deralių namų statymo, kaip tai, 
mokyklų ir kitokių reikalingų 
budinkų. Tam tikslui senasis 
gubernatorius demokratas buvo 
paskyręs $93,000,000. Bet gub. 
James jiems pasakė šitaip: Vy
rai, aš žiūriu į Naują Dalybą, 
kaipo politikos žaislą. Aš jokių 
pinigų jokiem budinkam iš sa
vo iždo neeikvosiu. Parvažiavę 
pasisakykite unijistams, kad 
jie susiveržtų diržu pilvus ir 
lauktų pasaulinio karo.

Tai tokią naujieną nuo pono 
gubernatoriaus parvežė keturi 
unijų organizatoriai • savo na
riams. Tai pamoka visiems dar
bininkams ir šiaip žmonėms, 
kurie balsavo už republikonų 
partijos kandidatą į gubernato
rius. Pamoka ir lietuviams, ku
rie klausė kelių lietuviškų poli
tikierių ir rėmė republikonus.

Čia liko ilgų metų kalėjimu 
nubausti jaunuoliai George 
Herben, 29 metų amžiaus (nu
teistas kalėti nuo 30 iki 60 me
tų) ir John Yodelskis, 26 me
tų amžiaus (nuteistas iki 50 
metų). Nubausti už, automobi
lių vogimą. Tai vis bedarbės 
vaisiai. Jei darbų būtų, tai jau
ni vyrai vagišiavimu neužsiim- 
dinėtų.

Policijos raportas už 1938 
metus parodo, kad Scrantone 
buvo 389 provos (bylos). Dali
nosi sekamai: 5 už žmogžudys
tes, 33 už apvogimą, 46 už muš
tynes, 706 už mažmožių vagys
tes ir 263 už vogimą automobi
lių. Tai ve kaip Scrantonas pro
gresuoja! (Bet sudėjus tas vi
sas provas į daiktą, tai susida
ro net 1053, o ne 389.—Red.) i

Vasario 27 d. čia pasimirė 
Jonas Runas, kuris scrantonie- 
čiams buvo gerai žinomas, ypač 
progresyviškoms organizaci
joms, kurios per ilgus metus 
pas Joną Runą rendavojosi 
parką. Lai jam būna lengva 
šios šalies žemelė.

Vasario 26 d. turėjome su
rengę prakalbas dėl drg. V. Za- 

gerokainuosavybės blacko. Publikos buvo

Lietuvių Komitetas Gelbėti Ispanijos Demokratijai labai 
nuoširdžiai dėkavoja visiems pavieniams ir organizacijoms, 
kurie aukavo tam prakilniam tikslui.

šiuo tarpu Komitetas siuntinėja vieną sugrįžusį veteraną 
su prakalbų maršrutu. Per maršrutą surinkti pinigai bus su
naudoti teikimui pagelbos tiems lietuviams veteranams, ku
rie yra sužeisti ir negali dirbti. Vienas veteranas jau gauna 
iš Komiteto kas savaitė po keletą dolerių, iš kurių jis galės 
apsimokėti kambarį ir užlaikymą, kol gydosi New Yorke. 
Jam sužeista ranka.

Dar yra du lietuviai veteranai, kuriems panaši pagelba 
labai reikalinga ir mes jiems turime pagelbėti. Todėl auka- 
vimas tam reikalui neturi apsistoti. Mes turime padėti tiems 
jaunuoliams atgauti sveikatą ir atsistoti ant kojų.

Aukokite ir siųskite Komitetui savo aukas. Mūsų darbas 
turi eiti pirmyn. Pinigų labai mažai beturime, o reikalas gel
bėti sužeistus lietuvius veteranus labai didelis ir skubus.

Helen Kaunas, LKGID Iždininkė.

sai nepriima į darbą. Sako, 
kad pinigų nėra. Bet žmonės 
badu nemirs, turi kas nors 
juos užlaikyt.

Todėl žmonės ir organizuo
jasi, važiuoja į valstijos sos
tinę, kad • išreikalavus kiek 
nors geresnį gyvenimą dėl sa
vęs ir savo šeimynos.

Pašelpa buvo iki šiolei, ku
rie gavo, po $1.30 į savaitę. 
O pavieniam būdavo mokama 
po 85c į savaitę. Pagal da
bartinį pragyvenimo brangu
mą, tai žmogelis gali nusi
pirkt tik duonos ir pieno, kad 
palaikius savo kūną ant šio 
pasaulio.

Bet pašelpos direktorius iki 
šiolei gaudavo septynis tūks
tančius ir penkis šimtus do
lerių per metus. Tai tokiem 
ponam nerūpi, kiek vargšas 
gauna.

Dabartinio valstijos seime
lio nariai perleido įstatymą, 
kad bedarbių direktorius 
gautų tik 5 tūkstančius dole
rių ant metų. Tai reiškia, kad 
numušė 2 tūkstančiu penkis 
šimtus dolerių.

Gal ponai direktoriai išeis 
ant streiko. Bet tegul tie po
nai supranta, kaip vargšas 
žmogelis gali išgyvent su 85c 
ant savaitės. Reikėtų taip 
padaryt, kad jie būtų padėti 
ant tos pašelpos, kokią gau
na vargšai. Tada jie pama
tytų, kaip jiem patinka.

S. G.

Saco, Bedford, Me.

Spring Valley, III.
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[ SKAITYTOJŲ BALSAI
Gerbiami “Laisvės” Draugai!

Šiuomi prisiunčiu 6 dolerius 
dėl atnaujinimo “Laisvės” pre
numeratos ant metų. .

Aš “Laisvę” visuomet bran
ginau ir gerbiau, o kartu ir vi
są darbininkišką revoliucinį ju
dėjimą. Bet dabar aš norėčiau 
padaryt porą pastabų dėl “Lai
svės” per didelio nukrypimo į 
dešinę. Man atrodo, kad tiems 
fašistiniams Smetonos tarnams 
siūlymas prisidėt prie tos Lie
tuvių Dienos, kurie mus atme
ta, nėra skelbimas kovos fašiz
mui, bet prisigretinimas prie 
jų, o kartu- ir stiprinimas fa
šizmo.

Antras, tai unijinis klausi
mas. Aš kalbėjaus su keletą ge
rų draugų kriaučių, .kurie visi, 
kaip vienas, man vienodai pa
sakojo, kad jau Amalgameitų 
Unijoj dirbtuvėse esąs įvestas 
fašizmas. Darbininkų laisvė 
pakalbėt apie savo reikalus yra

surakinta. Darbininkų reikalai 
yra tvarkomi iš bosų ir jų 
klapčiukų pusės. O unija iš 
viršaus tik savo antspaudą pri
deda, kad ten unija! ••

Na, dabar žiūrėkime. Laik
raštyj gi skamba, kad Sidney 
Hillmanas, Amalgameitų Uni
jos prezidentas kovoja už de
mokratiją !

Tai dabar, draugai, statyki
me aiškų ir stiprų klausimą: 
ar gali žmogus kovot už demo“ 
kratiją ir už žmonių teises, 
kuomet savo valdomoj unijoj 
fašizmą vykdo?

Draugai, yra svarbu darbi
ninkus traukt į organizacijas į 
unijas, bet da svarbiau prižiū
rėt, kaip tose organizacijose 
viduryj dalykai tvarkosi. Rei
kia žiūrėt, kad jie ten turėtų 
pasitenkinimą, o ne vien žiau
rią diktatūrą, po priespauda 
unijos lyderių ir bosų. J. J.

Seattle, Wash.
VISKO PO BISKĮ

Orlaivių išdirbystė paskel
bė, kad jos darbininkam mo
kestis šiemet būsianti $6,000,- 
000, o pereitais metais buvo 
tik $3,700,000. Nuo sausio 
mėnesio šių metų priėmė hau- 
jų darbininkų 400. Iš viso 
dabar dirba toj- dirbtuvėj 3,- 
375 darbininkai. Dirba ant 
trijų permainų, 24 valandas 
be sustojimo.

Darbininkų užmokestis nua 
50c per valandą ir daugiau. 
50c į valandą gauna papras
tas darbininkas. Dirba po 8 
valandas į dieną, 5 dienas į 
savaitę.

Tai viena iš didžiausių iš- 
dirbysčių. Seattle. Ta kompa
nija pradėjo būdavot orlaivius 
1916 metais. Tada dirbo tik 
apie 12 darbininkų. Ta iš
dirbystė vadinasi Boeing Air
craft Company. Išdirba vi- 
—.  ... ■— ----- ,-----------•------------- .

sokius lėktuvus, kariškus ir 
paprastus.

Kožną rytą tenai stovi ko
kie 200 bedarbių, laukdami 
ar bosas kokį nepasirinks prie 
darbo. O labiausiai tai jau
nuoliai, kurie pabaigė moky
klas ir nori gaut darbo. Bet 
pastovėję valandą kitą vėl 
grįžta namo, neturėdami vil
ties darbą gauti.

—o—
čia jau antra savaitė be

darbiai užėmė vieną florą pa
vieto bildinge, kur randasi 
pašelpos ofisas. Jie reika
lauja, kad pašelpa būtų pa
kelta iki 50c į dieną ir kad 
gautų singeliai kur pernak
vot ir kad gautų šiek tiek ap- 
rėdalų. Jie tenai būna dieną 
ir naktį, kiek tik telpa ant to 
floro.

Streiką vadovauja Workers 
Alliance organizacija.

—o—
Kovo 5 d. apie 500 bedar

bių maršavo į valstijos sosti
nę, kad jiem valstijos seime
lis paskirtų šiokią tokią pa- 
šelpą, kad nereiktų badaut ir 
šaltį kęst.

—o— . •
Dabar visus pavienius atlei

do iš WPA darbų. Tik ženo- 
tiem duoda dirbt. O kuris 
nėra S. V. pilietis, tai to vi-

susirinkę. Visi atydžiai klausė
si jo aiškinimų apie Ispanijos 
žmonių kovas su Vokietijos ir 
Italijos fašistais už Ispanijos 
ir viso pasaulio demokratiją. 
Drg. Zablackas užsitarnauja di
delio pagyrimo. Jis kalbėjo ge
rai. Darbininkas.

Šitie du miestukai perskir
ti upe. Per abu yra 24,866 
gyventojai. Tikrų lietuvių tė
ra keturios šeimynos ir trys 
pavieniai, ir apie tiek pat 
šeimynų yra maišytų, tai yra, 
vyras lietuvis, moteris kitos 
tautos, arba moteris lietuvė, 
o vyras kitos tautos. Yra 
lenkų, rusų, lietuvių. Visi 
draugaujasi. Jokių organiza- 
cijų neturi. Nėra kam jas 
palaikyti.

Toliau nuo miesto randasi 
trys lietuviai ūkininkai. Lietu
viški laikraščiai yra šitie: 
vienas skaito “Tėvynę,” du 
skaito “Keleivį” ir aš pats 
skaitau “Laisvę.”

Iš dirbtuvių pirmą vietą už
ima audinyčios, antrą—gele
žinė, kuri per daug metų dir
bo gerai, o dabar antri metai 
dirba prastai. Yra trys ir če- 
verykų dirbimo dirbtuvės.

Gyventojai daugumoje yra 
francūzai. Kai stovi gatvėje, 
ar užeini kur, tai atrodo, kad 
gyveni ne Amerikoj, bet 
Francijoj. Skiriasi ir komuni
kacija nuo Massachusetts 
valstijos, čionai tebenaudoja 
tuos gatvekarius, kuriuos 
Massachusetts valstijoj nau
dojo 30 metų atgal, būtent, 
ant keturių ratų.

Dar turiu ‘ priminti lituvių 
nelaimes. Metai daugiau tam 
atgal Jono Burbos sūnus, jau
nuolis, šaltam vandenyj prigė
rė. Medžioklėje tapo nušau
tas Ferdinando Višniausko 
sūnus, irgi jaunuolis. Viš- 
niauskas ilgus laikus gyveno 
Newton, Mass. Jį moteris ap
leido 15 metų tam atgal. Pa
liko jam du sūnus, kuriuos jis 
užaugino. Moteris su savim 
išsivežė dukterį. \ Ferdinan
das Višniauskas apie jas da
bar nieko nežino.

Bulių Šmatauskutis.

200,000 Priešdujinių Mas- 
kų Paryžiečiams

Paryžius. — Franci jos 
vyriausybe parūpino 200,- 
000 maskų prieš nuodingas 
karines dujas. Jas pigiai 
pardavinėja piliečiams. Bet 
jeigu kuris pilietis nepri- 
duos reikalavimo tokios 
maskos, galės būt piniginiai 
nubaustas 16 iki 100 fran
ku
Garsinkite savo biznį dien- 
raštyje “Laisvėje”.

Ir mes, Spring Valley lietu
viai, šiemet surengėme Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimą. 
Buvo šitaip: Vasario 10 d. čia 
buvo atvažiavęs drg. Abekas, 
“Vilnies” redaktorius, prakal
bas sakyti. Tose prakalbose iš
rinkome komitetą iš šešių drau
gų surengimui paminėjimo.

Komitetas nuėjo pas lietuvių 
parapijos kleboną pasitart, kaip 
pasekmingiau būtų šitas darbas 
atlikta ir parandavojo svetainę. 
Pradėta darbas, atspausdinta 
plakatai ir mitingas buvo ren
giamas vasario 19 d.

Bet vasario 12 d. buvo laiko
mas Rymo Katalikų Susivieniji
mo susirinkimas. Atsirado kele
tas, kurie griežtai priešinos sve
tainės išrandavojimui. O jie sa
ve skaito dideliais patriotais. 
Jie pakėlė riksmą. Girdi, ateis 
keli bedieviai ir sumindžios kry
žių. Į tą riksmą įsimaišė klebo
nas, sakydamas, kad čia buvo 
visokių žmonių, bet aš nema
čiau, kad būtų užsilipę ir su
mindžioję kryžių. Tada vie
nas rėksnys davė visokių 
komplimentų klebonui ir gra
sino svetainės duris užkalti. 
Bet klebonas užtikrino, kad 
viskas bus gerai ir neduos 
svetainės duris užkalti.

'Komitetas apgailavo ir ap
leido, o svetainę parandavo
jo pas Symoną Kirulį. Pami
nėjimas įvyko vasario 19 d. 
Ir tai buvo labai smagus lie
tuvių susirinkimas. Pirminin
kavo J. Grudis. Pirmas kal
bėjo A. Pylipaitis. Jis per
bėgo tų 21 metų istoriją. An
tras kalbėjo J. GVazdinas. Jis 
iškalbėjo apie dvi adynas. Jis 
tikrai gerai nušvietė Lietuvos 
istoriją. Ir dar keli kiti po 
biskį kalbėjo, visi vietiniai. A. 
Masiokienė labai širdingai pa- 
dėkavojo už tokį gražų užsi
laikymą.

Priimta rezoliucijos, priim
ta vienbalsiai. Vieną pasiun
tėme Washingtonan, o kitą 
Lietuvos valdžiai. Ten reika
laujama, kad Lietuvoj būtų

atsteigta demokratija ir kad 
nedarytų tokių nusileidimų, 
kokius iki šiolei darė, ypatin
gai Hitleriui, ir kad Lietuva 
stovėtų su tomis valstybėmis, 
katros stovi prieš agresorius. 
Buvo rinktos aukos ir surinkta 
$13.14. Gaila, kad negalėjo
me užrašyti pavardžių nei tų, 
kurie po dolerį aukojo.

Paskui buvo alaus išsigerti 
ir užkandžių. Taipgi muzi
kantai griežė. Dar surinkom 
kelius dolerius ir tuo būdu, ap
simokėjome už viską. Ir dar 

. pasiuntėme Lietuvon Pieno 
Lašo Draugijai.

Viską Gerai Žinantis.

London. — Darbiečių va
das lordas Snell seime kar
čiai smerkė Anglijos vy
riausybę, kad ji pripažino 
žmogžudišką gen. Franco 
“valdžią.”

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Škaitvtohi.
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi'

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos Žinios apie 
sifili, gonorėją Ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bal
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDEKITE j konvertą popierini do
leri i** savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
Si knyga yra ir "Laisvės” knygyne. 
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Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI
“TTĮ----------------------------------------------TT“

1 I į PARAŠE I |

U R. MIZARA *1

KAINA TIK 5 CENTAI

•
Knygele 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.

“LAISVĖ”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas)

esame

Baltimore, Md.

Special Rates per Week

(Bus daugiau)

mūsų 
saugo

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Čia reikia 
ir panie- 

sistemą, 
kaip A- 

i prisieina

ne- 
nei 
tai

čia 
są-

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

tik užtraukt 
progos fašis- 
korpusais ita- 
ant Kataloni-

LADJĘĘ! PAYS
Mon. and Tuęs. from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

Tai apysaka, .kur kalbama apie Chicagos lietuvius. 
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

-- o---
Komandavo Policiją, o 

Dabar Vaikus

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
j JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant: 

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Ketvirtas puslapis

(Tąsa)

t

V

Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

Visi sutikom, kad užvardint “Diegu,” tai 
reikš, jog pirmajai organizacijai paso
dinsiu) diegą ir jis išaugys platų lietu
vių judėjimą ateityje. Taip ir visi sutiko 
pavadinti “Diegas.”

Steigimas “Diego” Draugijos
Visuotiname Lietuvių Darbininkų Są

jungos susirinkime, kuris įvyko lapkri
čio 13 d., 1909 m., mes svarstėm, kaip 
naudingiau pasigelbėti vienas kitam, ir 
kaip sėkmingiau įtraukt daugiau lietu
vių į apšvietos darbą.

Galop visi bendrai nutarėm panaikint 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą ir į jos 
vietą suorganizuot savišalpinę “Diegas” 
draugiją. <

Visi nariai susirašėm į “Diegą” ir 
greitu laiku turėjom 50 narių. Į “Diegą” 
įstojo jau veiklių narių, iš kurių atsi
menu drg. Undraitis; dailininkas Uose
lis vėliau tikrai buvo didelė pagalba.

Nusitarėm įsisteigti susirinkimams 
vietą ir vakarais pasidaryti suolų, krės
lų, stalą. Tuo darbu labai rūpindavosi 
entuziastiškai drg. Undraitis ir kiti pa
gelbėjo. Tai jau pastovesnį veikimą pra- 
dejom dirbt.

Nusitarėm Pastatyt Veikalą 
“Audra Giedroje”

Buenos Aires mieste ir visoj Argen
tinoj lietuviai dauginosi. Iš vertelgų pir
mas, turbūt, buvo Antanas šeškas, užsi
dėjo restauraciją; o F. Viliūnas gelių 
krautuvę. Lietuviai bastėsi po platų Bu
enos Aires miestą, tai apie Paseo de Ju
lio gatvę, Barracas, Palermo ir kitur. 
Persiorganizavę į savišalpinę organizaci
ją, “Diegas,” pradėjo svarstyt tolimesnį 
veikimo planą.
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Nusitarėm statyti scenos veikalą “Au
dra Giedroje.” Kadangi mudu su drg. J. 
Uoseliu gyvenom drauge, tai pradėjom 
surinkt meno mėgėjus. Rinkom iš visų 
kampų. Svarbiausioj rolėj iš moterų la
bai atatiko A. Tulūnaitė (Pilkauskienė). 
Tai buvo nepaprastai gabi moteris. Pa
duok rolę ar eilėraščių šiandien, o ji ant 
rytojaus jau iš atminties žino viską. Ki
tą rolę vaidino, jau neatmenu pavardės, 
iš Palermo dalies, alaus fabriko užveiz- 
dos lietuvio moteris, kuri buvo taipgi 
gabi moteris. Mudu su Uoseliu turėjom 
Ogiausias ir svarbiausias roles. Čia ne
svarbu, kaip mes lošėm, bet svarbu pa
žymėti tą visą procedūrą pirm ir laike 
parengimo.

Atvažiuoju į svetainę, kurią buvom nu- 
samdę už $200. Svetainė buvo graži ir 
pryšakys nuo gatvės buvo gyvo teatro 
Išvaizda, elektra apšviestas. Rinkosi mū
šų lietuviai ir kitų tautų žmonės į pa
rengimą. Aš tėmijau, stovėdamas ant 
svetainės laiptų, kaip būrys lietuvių su
stoję kitoj pusėj gatvės prieš svetainę, 
apsiavę paragatais (argentiniškom vy
žom) ir ginčijasi tarp savęs, kad čionai 
tokioj puikioj vietoj vaidinimo negali 
j)ūt; vieni jau buvo pradėję eit toliau; 
aš pasivijau juos ir sulaikiau, aiškinda
mas, kad tas pats lietuvių parengimas- 
ieatras. Sakau: nesisarmatykit, o būkit 
Jtaip namie, pasilinksminkit mūsų tautiš
kam parengime. Tai pirmas mūs paren
gimas Argentinoj. Visi džiuginančiai 
smagūs įėjo į vidų.

Atėjo laikas statyt veikalą. Apsižiū- 
rim, kad žymios vienos mūsų lošėjos nė
ra, tai yra, to alaus fabriko kapitaso 
ipoteries. Kas daryti? Palermo miesto 
dalis nuo tos vietos toli. Nieko nelaukęs, 
aš nusitvėriau tų laikų arklinę karietą 
ir vežėjui sakau: lėk, kiek gali į šią vie
tą,—nelaimė... Įbėgu į jųdviejų kamba
rį. Mūsų lošėja verkia, sėdėdama kampe 
ant skrynios, o jos “unaringas” vyras, 
apsikabinęs bliūdą valgo. Aš tuoj supra
tau kitą gyvųjų teatrą. Labiausiai puo
liausi prie jo, prašydamas ir įtikindamas 
jį, kaip svarbu mums lietuviams perstyt 
scenos veikalas, kurio pamatyt susirin
ko pilna svetainė žmonių, lietuvių. Gra
žiai prašiau ir pergalėjau tą tų laikų

užsispyrėlį apsirengt abiem ir vykti su 
manim, nes kitaip būtume veikalo ne- 
perstatę. Publika nerimavo. Vėliaus vis
kas išėjo gerai ir veikalą perstatėm pui
kiai. Publikos prisirinko pilna svetainė, 
tarp kurių buvo ir svetimtaučių iš lenkų 
ir rusų žmonių. Po-veikalo aš kalbėjau, 
atsisveikindamas visą publiką, nes bu
vau pasirengęs vykti į Jungtines Vals
tijas. Po perstatymui buvo šokiai, kurie 
tęsėsi iki 6 vai. ryto. Prie šio parengimo 
taipgi buvau išmokinęs apie 6 ar 12 porų 
rusiškų ir ispaniškų šokių, kas lietu
viams buvo naujanybė. Parengimas davė 
gražaus pelno ir visi lietuviai džiaugėsi 
pirmu tokiu parengimu.

Už keletos dienų prisirengiau .į kelio
nę laivu “Voltaire” į New Yorką. Ka
dangi aš gyvenau su drg. Uoseliu, o mu
du labai draugiškai sugyvenom, tai bu
vo sunku persiskirti mudviem. Tūlą lai
ką valgiau pas drg. Pilkauskus, tai drg. 
Pilkauskas nuvežė mane su karietą į lai
vą. Čia mane nustebino mūsų broliai lie
tuviai, kurių susirinko apie 50 man pa
linkėti laimingos kelionės. Atsisveikinus 
man su jais visais, graudu pasidarė ir, 
tarytum, nesinorėjo atsiskirti iš jų tar
po. Niekad neužmiršiu jų linkėjimų nuo 
pat krantų iki laivas išnyko,—jie laik
raščiais mosavo man. Aš vykau 2-ra kla
se, o ji buvo užpakaly, tai visą laiką ir 
žiūrėjau į juos. Baigdamas aprašyti at
siminimus iš Argentinos, dar noriu šį tą 
pasakyti apie drg. Uoselį. Drg. Juozas 
Uoselis Lietuvoje mokinosi gimnazijoj 
sykiu su drg. L. Pruseika (Vabalu), 
“Vilnies” dabartiniu redaktorium; Vidi- 
ku, “Laisvės” redaktorium ir kitais. Jis 
buvo nugabentas jo tėvų į seminariją, iš 
kurios pabėgo. Iš talento buvo piešėjas 
—tapytojas. Uždarbiavo prie namų ma- 
levų laikotarpy jo lavinimosi piešime. 
Jis buvo labai draugiškas, linksmo būdo 
žmogus. Priklausė prie lenkų pašalpinės 
organizacijos, kurios raštinė buvo tame 
pačiame name, kuriame mudu gyvenom. 
Geri buvo draugai su lenku Dr. Jeshins-' 
kiu ir kitais. Jis daug pagelbėjo “Diego” 
draugystę auginti. Po mano išvykimo į 
J. V., už tūlo laiko jis išvyko į Braziliją 
ir ten apsigyveno, ir su juo mudu susi
rašinėjom. Aš dėjau pastangų jį parsi
traukti į Californiją, bet jau laiškų ne
gavau per daugelį metų. Vėliaus drg. 
J. Baltušnikas pranešė man iš Argenti
nos, kad jie būk patyrė, kad drg. J. 
Uoselis yra miręs Porto Alegro, Brazili
joje. Jei taip, tai netekom žymaus artis- 
to-dailininko ir gero širdingo draugo.

Jis išvyko su rusu Garbučium, taipgi 
piešėju. Jiedu vėliau nupiešė keletą pa
veikslų į Brazilijos muzėjus, apie ku
riuodu Brazilijos spauda rašė kaipo žy
miausius dailininkus Brazilijoj. Jis man 
buvo prisiuntęs Brazilijos laikraščių, iš 
kurių, padaręs ištraukas, parašiau į 
“Laisvę,” kuri tuomet buvo dar Bostone, 
Mass.

Grišonų šeimyna buvo labai draugiška. 
Pats Grišonas buvo veik laisvas žmogus, 
gi jo žmona Grišonienė buvo labai šir
dinga moteris, bet labai tikinti. Ji klaus*- 
davo lenko kunigo, ką gali daryti su 
manim, kad aš esu bedievis ir galįs iš
vesti iš kelio jos vyrą ir galiu užkrėsti 
velniu juos visus. Ji neturėjo drąsos man 
pasakyt, bet vėliau sužinojau, kad aš 
veik nepageidaujamas. Turėjau susilai
kyt* nuo lankymosi pas juos. Gi drg. J. 
Baltušninkas pranešė man apie ją, kad 
ji vėliau išvažiavo į Austriją į vienuoly
ną ir sykiu išsivežė savo labai gražius 
vaikučius-dukterį ir sūnų. Taip ir su
draskė gražią šeimą.

Pilkauskas, kriaučius, vedė labai* su- 
gabią lietuvaitę, kuri tarnavo pas vieną 
Argentinos daktarą ir buvo išmokusi 
gražiai ispanų kalbą ir moderniškai ga
minti maistą. Gražiai sugyveno. JGimė 
duktė ir neužilgo susirgo,—buvo amži
nai suparalyžiuota. Ją motina nešiodavo 
į ligonines, pas daktarus, bet negalėjo 
pagydyti.

LAISVI Pirmadienis, Kovo 13, 1939

Laiškas nuo Kovotojo
“Laisves“ Redakcijai

Gerbiami idėjos Draugai!
Nesenai esu rašęs jums, 

kad esam prisiruošę išvažiuot 
iš Ispanijos, kaip jau dalis 
mūsų bendros kovos draugų 
išvažiavo su kuo didžiausiais, 
išlydėjimais. Tam jau buvom 
prisiruošę ir mes likusieji, 
paskutiniai internacionalistai. 
Bet šis respublikos žygis iš
siųsti visus kitašalius nepatiko 
Francijos ponams Daladieriui 
ir Bonettui. Mat, jie supra
to, kad po respublikos išsiun
timo visų kitašalių nebebus 
taip patogu Hitleriui ir Mus- 
soliniui laikyt savas divizijas, 
o be jų, suprantama, nega
limas karas. Ir kad pateisint 
fašistų divizijų laikymą Ispa
nijoj, fašizmo klapčiukai, sė
dinti Francijos valdžioj, darė 
visokius trukdymus mūsų iš
važiavimui, neleisdami perva
žiuot per Franci ją ir panašiai. 
Buvo taip, kad kartais sutik
davo, bet kuomet mūsų ešelo
nai nuvažiuodavo prie rube- 
žiaus, tai tuomet nepraleisda
vo ir vėl tekdavo grįžt at
gal, iš kur išvykom.

Taip mus marino net kelis 
mėnesius, kad 
laiką ir duot 
tam su ištisais 
lų tęst puolimą 
jos, kas jiems dalinai ir pa
vyko. Mūsų išvažiavimą už- 
trukdė ir Kataloniją užgrobė.

Šis fašistinis manevras mus 
neišleisti privertė mus vėl 
griebtis už ginklo ir su mū
šiu atsitraukti, nes kitaip bū
tumėm likę fašistų belaisvėj 
(nors dabar esam belaisvėj, 
bet vis ne pas Franco-Musso- 
linį). ,

Tuolaikinė Katalonijos pa
dėtis buvo gana kritiška ir 
neišvengiamas jos atidavimas 

4(apie ką parašysiu atskirai). 
Taip, kad tuo laiku panikos 
netrūko kaip užpakaly, taip 
ir fronte, nes tuo momentu 
liaudies priešai, priešakyj su 
penkta kolumna, sugebėjo 
įsibriauti visur ir aktyviai pa
dėjo okupuoti Kataloniją. Be 
to, ir priešo jėgos čia buvo 
keleriopai tvirtesnės techniki
niai, ypatingai aviacija, kuri 
veikia be pertraukos fronte ir 
užpakalyj.

šitokiose liūdnose sąlygose 
teko mums apleisti Katalo
niją ir pereiti pėstiems Fran
cijos rubežių, kur mus sutiko, 
kaip kokią banditų gaują, nes 
apstatė mus šimtais policijos 
ir legiomeriais, kurie mus 
pėsčius 40 kilometrų varė iki 
koncentracijos stovyklos. Čia 
taipgi izoliuoti spygliuotais 
dratais ir stropiausiai saugo
jami policijos ir morokkiečių. 
Koncentracijos stovykloj, 
kaip jau paprastai buržuazi
niuose lageriuose, sąlygos 
pakenčiamos,—nei maisto, 
higienos. Ko netrūksta, 
disciplinos.

Apart internacionalistų, 
randasi ir ispanai, kurių 
lygos dar žiauresnės, mat, 
fašizmo agentai nori priversti 
juos eiti pas Franco, bet jiems 
šis numeris netaip sklandžiai 

„ einas. Respublikos ištikimi 
kareiviai sutinka viską per
nešt, bet nebūt po fašizmo 
letena.

Tai taip mus priėmė Fran
cijos ponai. Nežiūrint tų. visų 
nepasisekimų ir nemalonumų, 
kuriuos teko ir tenka pergy
venti, mūsų morale tvirtą, 
kaip ir visuomet, ir nei kiek 
nenusimenam, nes žinom, 
kad greit ir vėl būsim laisvi ir 
vėl galėsim tęsti savo užduo
tį—kovą prieš fašizmą už Is
paniją, iki galutino liaudies 
laimėjųno.

Lietuvių šioj koncentracijos 
stovykloj S. T. Cyprien esame 
tik 16. Kiti, manome, bąs ki
tose, o gal kai kuriem pa
vydo pasprukti nuo pat rūbe-

žiaus. Tai tie bus kur nors 
giliau Francijoj.

Mūsų logerio vaizdas gana 
“puikus.“ Didžiausias plotas 
smėlyno pajūryj, aptvertas 
spygliuotais dratais ir apsau
gomas šimtais “guardia mo- 
bil,” morokkiečiais ir afriko- 
nais senegaliečiais, kurių 
žiaurumas lyg laukinis. Už 
mažiausį jiems nepatikimų 
tuoj stumdo, o kai kurį ir ap- 
muša.

Ant tiek žiaurumo užtenka, 
kad net kokius vaidžius (?— 
Red.) turi pasistatę 
“tvarkymui,“ reiškia, 
kaip kriminalistus.

Jau antra savaitė čia
sukoncentruoti, bet dar di
desnė pusė turi gulėti ant gry
no oro, vėjo ir lietaus, ir tik 
mažuma gavo lentų arba ble- 
kių, kad pasistatyt kokias pa
lapines nuo lietaus.

Laikraščiai čia įleidžiami 
tik tokie, kurie patinka admi
nistracijai, o kairieji tik nele
galiu keliu gali pakliūti. Reiš
kia, demokratija.

Tai tik tiek šiuo kartu iš 
mūsų naujo gyvenimo.

Su draugiškais linkėjimais,
S. Tumėnas (Talalis).

Uždirba Tik 5c į Valandą
čia eina kova tarp CIO ir 

darbdavių. CIO reikalauja, 
kad bosai mokėtų ne mažiau 
kaip 25 centus į valandą. 
Darbdaviai šoka piestu prieš 
tokį bilių. Frank J. Bender, 
CIO regional director for 
Maryland, įrodinėjo, kad Ma
ryland valstijoj mokama ne
svietiškai žemos algos ir ver
čiama dirbti ilgas valandas. 
Jis sako, kad drukštorių 
(drugstores) darbininkai dir
ba 70 valandų už $8; teatrų 
“ushers” dirba 60 valandų už 
$3 iki $5 į savaitę.

Jacob J. Edelman, pirmas 
kalbėtojas už Valandų ir Al
gų Bilių, sako: “Tūkstančiai 
Marylando darbininkų laukia 
ateinančios legislatures, kuri 
išgelbėtų juos ir priskaitytų 
prie Federalio Valandų-Algų 
Įstatymo.“ Jis toliau sako, 
kad 114,000 Marylando dar
bininkų, kurie nepadengti fe- 
deralės valdžios įstatymais, 
“dirba tik už tiek, kiek gali 
gauti...” P. B. Whalen, pir
mininkas Baltimore Industrial 
Council, įrodinėjo, kad “tokis 
įstatymas sumažintų bedarbę 
ir kriminalystę...”

Buvo daug proponuotojų, 
kurie nekalbėjo, bet pakilo 
ant pašaukimo jųjų vardų, 
stodami už savo organizacijos 
įneštą Valandų-Algų Bilių. 
Pirmas kalbėtojas prieš Va
landų-Algų Bilių buvo P. C. 
Turner, pirmininkas Mary
land Farm Bureau. J. Allen, 
kuris atstovavo Needle Trades 
Association of Maryland, 
smarkiai kritikavo aukščiau 
minimą bilių. Ir daugybė ki
tų darbdavių atakavo tą bi
lių. •

kia mada vadinti vienas ki
tą “ponu,“ čia visi “ponai.”

Na, ir vienas iš tokių “po
nų“ nuėjo į krautuvę, papra
šė, kad jam duotų ką nors 
valgyti. Krautuvės darbinin
kai atsisakė tą padaryti, tai 
ponas R—as pagrąsino juos, 
kad jis sudaužys langą. Dar
bininkai sako, “daužyk.” Tuo
met p. R—as, išėjęs iš krau
tuvės laukan, drožė į langą 
ir jį sudaužė. Tuomet dar
bininkai pašaukė radio poli- 
cistus ir p. R—as buvo areš
tuotas ir nugabentas į polici
jos stotį. Kada atėjo laikas 
jį teisti, R—as pareikalavo, 
kad jis būtų teisiamas korte. 
Taip ir buvo. Bet kortas pa
leido R. be bausmės.

čia aš* ■ nebandau pašiepti 
darbininką už tokį pasielgi
mą, nes tai ne jis pirmas ir 
nebus paskutinis. < 
didžiai pasipiktinti 
kinti kapitalistinę 
kad tokiam krašte, 
merika, darbininkui 
prieiti prie tokios situacijos.

Bet reikia priminti ir tas,

kad darbininkas taipgi, kada 
jis dirbo ir pinigų turėjo, tai 
apie darbininkiškas organiza
cijas nei užsimint nenorėjo. 
Čia, sako, demokratija, čia 
bolševikų nereikia. Čia kalbu 
ne tik apie p. B. Yra daug 
tokių, kurie darbininkiškų or
ganizacijų neapkenčia. Bet 
vistiek galima drąsiai pasaky
ti, kad Sovietų Sąjungoj dar
bininkams nereikia, langus 
daužyti, kad patekus į kalėji
mą, kad gauti valgyti.

V—kus.

Chungking, Chinia.—Chi- 
nai stipriomis kontr-atako- 
mis sulaikė ir atrėmė nau
jausią japonų ofensyvą 
prieš chinus Šiaurvakariuo- 
sen nuo Hankowo.

London.—Anglija pasiun
tė Japonijai protestą, kad 
japonų lakūnai bombardavo 
anglų ligoninę Siane, ant 
kurios plevėsavo didelės 
Anglų vėliavos.

RAISTAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io

•“RAISTAS” yra išverstas į 2^ kalbas ir pla
tinasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas 
ir lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą“ išleis dienraštis “Laisvė.“ 
Tai bus sutobulintas ir papildytas vertimas.

• “RAISTAS“ bus išleistas šį (kovo) mėnesį. Bus 
didelė knyga, kaina $1.00. Kas užsisakys “Raistą” 
išanksto, gaus už 75c. Tai didelė nuolaida. Užsi
sakykite tuojaus ir kartu su užsakysiu prisiųskite ir 
mokestį 75c. Persiuntimo kaštus apmokės “Laisvė.“
Nupiginta kaina už 75c “Raistą” galite gauti tik 

iki 15 d. kovo. Vėliau jo kaina bus $1.00.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Buvęs policijos komisionie- 
rius William P. Lawson, ku
ris patupdytas ant 3-jų me
tų į House of Correction, už 
savo firmoje suktybes, dabar 
paskirtas į “elementary” mo
kyklą vaikus mokinti. Tai 
taip raketierius “paaukštinaĮ’ 
Baltimofėj.

—o—
Ponai Krautuvių Langus 

Daužo
t

Nors aš ir nenorėčiau pa
vadinti ponu tokį žmogų, ku
ris dėl priežasties nedarbo 
neturi ko valgyti, prieina prie 
desperacįjos, eina krautuvių 
langus daužyti, kad patekus 
į kąlėjiipą, bet Baltimorėj to

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

Open Day and Night

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

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

GENTS’ DAYS 
iyed., Thors., FrL, Sat, and 

Sun. all day and night
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Lowell, Mass.
ŽMONĖS ĮVERTINA gerus 

DARBUS
Jau septyni metai, kaip gy

vuoja Lowellio Darbininkų 
Kliubas, kuris turi nusinuo- 
mavęs nuolatinę svetainę su 
mažesniu kambariu šalyje, po 
No. 338 Central Street. Čia 
mūsų buveinė, čia mūsų tvir
tovė, čia vietinio darbininkiš
ko judėjimo laboratorija, čia 
demokratinė įstaiga, į kurių 
visi sueiname, kada norime ir 
kada kam reikia.

Šis kliubas vis kuomi nors 
pasitarnauja ne tik lietuviš
kam pažangiam ir kultūri
niam darbui, bet daug sutei
kia potogumų ir tarptauti
niam veikimui. Dabar šis 
kliubas pasidarė taip populia- 
rišku tarpe vietinių pažangių
jų žmonių, kad visi jį žino, 
kaipo įstaigą, naudingą pro
greso darbams. Ir todėl da
bar daug žmonių, ypač jauni
mo, lankosi, ir visiems malo
nu užeiti.

Seniau buvome jaunesni ir 
galėdavome smarkiai bėgioti 
vieni pas kitus, kad pasikal- 
bėti-pasitarti svarbesniais rei
kalais mūsų organizacijų. 
Kuomet mūsų jauna energija 
ir ambicija trykšdavo savo 
nesunaudotu perviršiu, gal 
tuomet ir buvo galima (ypač 
mažesnėse kolonijose) apseiti 
be tokių darbininkiškų buvei- 
nių-kliubų ir taip palaikyti 
gerą veikimą, bet ne dabar. 
Dabar, mat, “perseni.” Dabar 
mūsų pažangusis judėjimas 
išsivystęs į daug platesnį ir 
atsakomingesnį judėjimą. 
Tankiai negalima laukti iki 
kitam susirinkimui, bet reikia 
su draugais pasitarus greit 
veikti. Ir todėl dabar palai
kymui geresnio veikimo yra 
būtinai reikalinga palaikyti 
darbininkiški kliubai demo
kratinio pobūdžio, kur visuo
met galima su draugais suei
ti ir matytis. O esant svar- 
besniemes reikalams, tuoj pa
sitarti.

Mes lovvelliečiai iš praeities 
patyrimo visi pripažinsime, 
kad mūsų darbininkiškas vei
kimas būtų daug silpnesnis, 
jei ne visai pakrikęs, jei mes 
pirmučiausia nesugebėtumėm 
užlaikyti kliubą, kokį dabar 
turime. Dabar mes jaučia
me ir matome, kad mes po 
truputį augame, kad mums se
kasi parengimuose, kad žmo
nės įvertina mūsų gerus dar
bus.
Tiesa, mes jau senai darbuo

jamės darbininkiškose organi
zacijose ir per daug metų 
dirbame dėlei labo demokra
tiškos visuomenės. Tačiau vis 
jautėme, kad mūsų kolonijoj 
ko tai trūksta. Mes suprato
me. ko mums trūko : Susior
ganizavome kliubą, kokį da
bar turime, kad į jį įtraukti 
įvairesnių žmonių be skirtumo 
religinių ir politinių įsitikini
mų, bile tik demokratinių pa
niūrų ir doro pasivedimo žmo
nės. Su tikslu, kad palaikyti 
svetainę-įstaigą ir visokį de
mokratinį pažangų darbą. 
Kur galima būtų apvienyti vi
sas vietines pažangias spėkas 
kovai už demokratiją, taiką ir 
už geresnį rytojaus būvį. Ko
vai prieš fašizmą ir jo ren
giamus karus..

Šitokis tai yra principalis 
tikslas Lowellio Darbininkų 
Kliubo. Kas su tuomi sutin
ka, yra kviečiamas stoti na
riu ir gelbėti dirbti visuome
nei naudingą darbą. Yra daug 
skambiai kalbančių žmonių, 
bet kliubo palaikymu visai 
nesirūpina, nors tai yra svar
bu mūsų kolonijoje.
Daugiau Veikiame, Daugiau 

Gauname Simpatijos

Dabar smagu pažymėti, kad 
žmonės jau pradeda supras
ti mūsų tikslus ir remia tuos 
darbus, kuriuos mes bando
me vykdyti gyveniman. žmo

PROF. P. W. BRIDGMAN 
Harvardo universiteto fizi- 
kas-mokslininkas, kuris at
sisakė duoti fašistinių šalių 

mokslininkams naudotis 
savo laboratorijomis.

nės rodo mums savo prijauti
mą daugiau tada, kada mes 
daugiau dirbame liaudies 
naudai. Ypatingai, kuomet 
mes daugiau remiame Ispa
nijos liaudies kovas prieš bes- 
tijišką fašizmą.

Mes pajutome didesnę žmo
nių simpatiją link mūs nuo 
pereitų metų. Mūsų sureng
tas bankietas pereitą spalį, 
kuomet tame laike mes 
smarkiai darbavomės ir už 
Komunistų Partijos kandidatą 
į gubernatorius, mus pačius 
nustebino. Nes bankietas bu
vo labai skaitlingas svečiais, 
nežiūrint, kad tikietas buvo 
doleris’ vienam. O reikia ži
noti, kad pas mus tas buvo 
nepaprasta.

Antras. bankietas, tai buvo 
pasitikimui Naujų Metų. 
Taip buvo pasekmingas vi
sais atžvilgiais, kad dvigubai 
pralenkė ir pirmąjį. Kliubas 
gerai uždirbo ir Ispanijos 
liaudies kovoms aukų buvo 
surinkta $9.70.

Kadangi iki šiol spaudoje 
nebuvo paskelbta žmonių au
kavusių vardai, tai dabar čia 
skelbiame: Draugas J. Kaz
lauskas aukavo $1; po 50c 
šie draugai: Z. Janauskienė, 
Ch. Freeman, Anna Freeman, 
P. Bagočevas, J. Suslavičius 
ir J. Gicevičius; po 25c šie 
draugai: K. Ko j utis, J. Pup
kis, K. Juška, S. Paulenka, J. 
Blažonis, V. Mikalopas, P. 
Novik, F. Greska, J. Daniot, 
F. Kaladinskas, W. Bilida, 
St. Pvazmislevičius, L. Pau
lauskas, P. Naruševičius, K. 
.Drazdauskienė, A. Kučins- 
kienė, V. Kaladinskienė, R. 
Karsonienė, F. Pekarskis, A. 
Chulada, V. šerelis ir Dimitry 
Mazol; po 10c šie draugai: 
Ch. Draugas ir R. Chulada.

Varde darbininkiško kliubo 
visiems aukavusiems tariu 
širdingą ačiū ! Taipgi visiems 
žmonėms labai dėkuojam už 
skaitlingą atsilankymą į mūsų 
parengimus įr tuomi rėmusius 
mūsų darbą.' Dėkavojame vi
soms gaspadinėms už taip rū
pestingą prirengimą didelio 
bankieto. Ir ant galo didžiau
sias ačiū Balso Choro jau
nuomenei, ypatingai, Stanley | 
Paulenkai, May ir Mildai 
Chuladutėm, Jonei Daugirdu- 
tei ir kitiems už gražų išde- 
koravimą kliubo svetainės ir 
už patarnavimą prie stalų.

Atsiprašau už suvėlavimą 
apie tai parašyti.

J. M. Karsonas.

Cleveland, Ohio /
Corlette Apięlinėj

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 57 kuopos susirinkimas 
įvyko kovo 3 d., Lenkų Kliu
bo svetainėj, 4015 E. 141st 
St. Nors nariai ir ne visi su
sirinko, bet tie, katrie susi
rinko, kuopos ir visos organi
zacijos reikalus svarstė su 
gerais norais ir visus kuopos 
nutarimus padarė su geru 
ūpu. Kuopos veikiantieji na
riai pažadėjo smarkiau dirb
ti, kad visi nutarimai būtų 
pilnai įvykdyti ir kad į kuopą 
gauti naujų narių.

Pakeltas klausimas ir pla
čiai apkalbėta kaslink 15-to 
apskričio laikomų konferenci
jų. Kuopa sutinka, kad ap
skričio konferencijos būtų lai
komos sykį į metus ir vasaros 
laiku.

Kadangi 15-tas apskritis kas 
vasarą rengia pikniką, tai 57 
kuopa apkalbėjo ir priėjo prie 
išvados, kad ir konferencijos 
įvyktų piknikų vietoj, prieš 
piet. Jei apskričio piknikai 
sykiu su konferencijomis bū- 

j tų vykdomi, tai 57 kuopa pil
nai sutinka remti ir visi nariai 
— gerai darbuotis, kad ap
skričio piknikai būtų už visus 
pasekmingesni.

Pakelta klausimas kaslink 
būsimo dienraščio “Vilnies” 
bazaro. Nutarta “Vilnies” ba- 
zarą paremti iš kuopos iždo, 
su $2. Dar vėl vienas labai 
geras nutarimas, tai iš iždo 
paaukoti $3 šelpimui Lietuvos 
politinių kalinių.

Parengimų komisija rapor
tavo, kad visos trys LLD kuo
pos vasario 26 d. perstatė Lie
tuvių Svetainėj, 1835 Supe
rior Ave., 6 veiksmų dramą 
“Kruvini Brilijantai.” Paren
gimas buvęs pasekmingas ir 
manoma, kad visom trim kuo
pom pelno bus.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 7 d., toj 
pačioj Lenkų Kliubo svetai
nėj.

Draugai ir draugės, kuopos 
susirinkimus visi būtinai turi
me lankyti ir kiekvienas turi
me rūpintis kuopos ir visos 
organizacijos reikalais, duoti 
kuopai ir organizacijai gerų 
sumanymų, kad organizacija 
vis daugiau ir daugiau tar
nautų darbininkų apšvietai. 
Jei mes visi lankysime kiek
vieną kuopos susirinkimą,

duosime gerų, sumanymų, dar
buosimės su pasišventimu ir 
kiekvieną kuopos nutarimą 
įgyvendinsime, tai būsime sa
vo klasės darbuotojai ir ma
sių vedėjai į šviesesnį ir ge
resnį gyvenimą.

Žodžiai “Laisves” Skaitytojų

Corlettiečių d a u g i a us i a 
skaito dienraštį “Laisvę.” Jie 
labai džiaugiasi, kad jau me
tai laiko, kaip “Laisvėj” tel
pa labai naudingas pluoštas 
Chicagos žinių. Corlettiečiai 
įvertina savo darbininkišką 
dienraštį “Laisvę.” Jie prašo 
Chicagos korespondentų ne
pavargti ir rašinėti į “Laisvę” 
iš Chicagos lietuvių darbinin
kų gyvenimo ir jų veikimo.

A. M .B.

nais nuo plojimo.
Mes Chesterio ir apylinkės 

lietuviai Urboniūtei linkime 
gero pasisekimo muzikos pro
fesijoj ir esame tikri, kad rei
kale neužmiršite palinksminti 
ir lietuvius. P. š.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME JSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mų, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

' ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 15 d. kovo, 8 vai. 
vakare, LDP Kliubo, 408 Court St. 
Draugai, malonėkite visi susirinkti 
laiku. Atsiveskite ir naujų narių 
į kuopą. P. Poškus. (60-62)

Chester, Pa.
TRUPINIAI

Iš vasario 26 d. Literatūros 
. Draugijos 30 Kuopos

Surengto Vakarėlio

Draugų ir draugių atsilankė 
skaitlingas būrelis. Visi links
minosi gana gerai, nors dr ga
vėnios laike. Tai taip ir rei
kia. Ačiū visiems atsilan
kiusiems.

—o—
Kovo 5 d. Literatūros Drau

gijos 30 kuopos įvyko susi
rinkimas. Komitetas raporta
vo, kad iš surengto kuopos 
vakarėlio atliko keli doleriai 
pelno. Tai kuopa paaukavo 
$2 Agitacijos Fondui ir $2 dėl 
Amerikos lietuvių jaunuolių 
laikraštuko “Voice.”

Kuopa nutarė surengti su 
.laimėjimu pikniką. Ant to 
susirinkimas ir užsidarė.

—o—
Eddystone, Pa. — Sophie 

Urboniūtė, Urbonų duktė, 
kaipo jauna ir gabi pianistė, 
davė pirmu kartu koncertinę 
programą kovo 2-3 dd., The 
Plays and Players Teatre. Da
lyvavo Swarthmore Simfonijos 
Orkestrą iš Philadelphijos po 
vadovybe W. Svann.

Čia Urboniūtė gana sunkius 
muzikos kavalkus skambino 
pianu, kas publikai labai pa
tiko. Taip pat ir aš parva
žiavau namo su pūslėtais del-

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, kovo 19 d., LDS 5 

kp. ruošia didelį Koncertą ir Va
karienę, New Auditorium Hali, 713 
Snyder Ave. Koncerto pradžia 2 
vai. po pietų. Vakariene 6 vai. va
kare. šokiai 7 vai. Bus graži 
ir įvairi programa: dainuos A. Mic- 
kūnaitė, operos dainininkė, L. Ka
valiauskaitė, iš Brooklyno, ir kiti 
vietiniai talentai. Kalbės Dr. Fe
lix Sugont, philadelphietis, ir J. 
Siurba, LDS Centro Sekretorius, 
brooklynietis. Kviečiame visus da
lyvauti. Komisija. (60-61)

WATERBURY, CONN.
LLD 28-tos kuopos narių susi

rinkimas įvyks antradienį, kovo 14 
d. vakare, 774 Bank St. Dabar eina 
LLD vajus gavimui naujų narių. 
Kiekvieno nario pareiga pakalbinti 
pažįstamus prisirašyti. Tuomi padi- 
dinsim skaičių kovotojų už progre
są, demokratiją. Draugai, lankyki
me savo susirinkimus, svarstykim, 
diskusuokim ateitį. — J. Ž.

(58-60)

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS 
•Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

E 
E
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB3G32 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 237 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT FETNER
237 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178
Tel. Triangle 5-3622

S

I

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v ė'l a i.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

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.

Roma. — Italijos užsieni
nis ministeris Ciano “užtik
rino” Anglijos atstovybę, 
kad Mussolinio valdžia “ne
turi užpuolikiškų intencijų” 
j)rieš jokį kraštą Afrikoj.

Kai Anglijos atstovas nu
rodė, jog Italija susiuntė 
perdaug kariuomenės į sa
vo afrikinę koloniją Libiją, 
tai Mussolinio. ministeris 
atsakė, kad tai, girdi, “tik 
apsigynimo” reikalams. — 
Libija rubežiuojas su Fran
ci jos kolonija Tunisija.

"l——M — H —U — iid—. u.w.

| Telefonas: Humboldt 2-7964■

i DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
1

1
 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE.

NEWARK, N. J.

I
V AL ANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

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.

. Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liūdijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Jų išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c ai ju 5c U. b. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

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

mv Wl M M M

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI -TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NARINS SONS, Ine.

yra

670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
IS senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
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 1-6181

H
' |R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 

NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

rVARPO* 
Keptuves

Rūgšti ruginė,, taldi ruginė, čfelų kviečių, čielų rugių, sen- 
ivičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake. Cheesę 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolleq, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštų J 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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šeštas puslapis LAISVE

NewYorto^i^ife?inios
Grįžta iš Ispanijos 

Kovotojai
Šiandien, kovo 13-tą, laivu

Harding, grįžta iš Ispanijos
būrys didvyriškų Lincolno 
Brigados veteranų (anksčiau 
buvo manyta ir rašyta, kad 
tas laivas pribus kovo 11-tą).

Šioj grupėj, manoma, grįžta 
ir d. A. Dzevečko, “Laisvės” 
skaitytojo ir šioj apylinkėj ži
nomo veikėjo Dzevečkos, sū
nus.

Laivas skelbiama pribusiant 
prieš piet, bet vykstantiems 
grįžtančius sutikt dėl laiko 
verta pašaukt į U. S. Lines, 
nes laikas gali pasikeist.

Kas Remia Ispaniją?

R.

a-A. Mureika, negalėjęs 
]yvaut Ispanijos vaikų para
mai moterų suruoštame ban- 
kiete, kovo 5-tos vakarą, at
nešė $1 ir pareiškė: “Nors 
pats likau nevalgęs jūsų ska
nios vakarienės, bet Ispanijos 
vaikai reikia gelbėt nuo pra
žūties.”
Ar Dar Reikia Drabužių?

Daug kas klausia, ar 
reikalinga drabužiai, ar 
kia švino ?

dar 
rei-

ko-Reikia visko. Liaudies 
vos prieš išdavikus tebeverda. 
Ispanijos liaudis, kartą pare
gėjusi laisvę, nevergaus, ko
vos už savo teises. Be to, jei 
kovos laikinai ir paliautų, tai 
vis vien reikės gelbėt šimtus 
tūkstančių pabėgėlių, kurių 
daugelis pusnuogiai paspruko 
iš namų.

Taigi, kas dar turite drabu
žių ir batų, kas galite parinkt 
švino, neškite Moterų Ėliubo 
komisijai, “Laisvės” salėj, 
kaip nešėte iki šiol. Komisija.

Lankėsi New Yorke 
Ir “Laisvėje”

Šiomis dienomis savo profe
sijos reikalais New Yorke lan
kėsi vaistininkas Z. F. Borisas, 
iš So. Bostono. Ta proga jis 
buvo užėjęs ir “Laisvėn.”

Miriam Cheskes, 17 m., 
1665 Townsend Ave., Bronx, 
pajutus pas susiedus plėšiką, 
nubėgus stvėrė iš užpakalio 
už sprando ir padėjo sulai
kyt iki pribuvo policija.

Pirmadienis, Kovo 13, 1939

Išgirskite Apie Kanados Lietuvių Gyvenimą ir 
Apie Vėliausius įvykius Ispanijoj!

Šį vakarą, kovo 13-tą, “L.” 
svetainėj, 419 Lorimer Street,
Brooklyne, Z. Janauskas, ka
nadietis, “Liaudies Balso” 
gaspadorius, kalbės apie Ka
nados lietuvių gyvenimą ir 
darbus, apie Lietuvos išeivius 
jaunuolius, apie lietuvių dar
bininkų spaudą, kurią jis at
stovauja.

Pasauline plotme svarbiau
siais klausimais yra šiandie
niniai įvykiai Ispanijoj. Kas

Iš Apšvietus Vakaro
Penktadienį, Piliečių Kliubo 

salėj, įvyko Lietuvių Meno 
Sąjungos suruoštas apšvietos 
vakaras, kuriame daktaras A. 
Petriką skaitė savo parašytą 
paskaitą apie didžiąją lietu
vių liaudies rašytoją žemaitę 
ir jos darbus. Paskaita ge
rokai nušviečia ir gyvenimą 
to laikotarpio, kuriame že
maitei prisėjo gyventi ir kurti. 
Tai biografiniai istorinė pa
skaita—įdomi klausyt ir pa
mokinanti.

Iš pasikalbėjimo su d-ru 
Petriką supratau, kad jis su
tiktų su paskaita nuvykti ir į 
apylinkės kolonijas, jeigu bū
tų rengiami masinio pobūdžio 
vakarai. Verta pasinaudot 
ta proga.

Programą atidarė Aido 
Choras, vadovybėje Aldonos 
Žilinskaitės. Sudainavo porą 
dainų ir išsiskubino tęst per
trauktas pamokas. Mat, penk
tadieniai yra reguliariai cho
ro pamokų vakarai.

Vakaro pirmininkui J. Gu
žui paprašius aukų lėšoms pa
dengti, Ignas Kripaitis auko
jo $1, J. Borisas ir P. Buk- 
nys po 25c. Tūli aukojusieji 
po 25c prašė vardo neskelbt. 
Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta $5.60.

Menininkai dėkingi dr. Pe
trikai už puikią paskaitą, 
taipgi visiems aukotojams ir 
atsilankiusiems. R.

MOTERŲ ATYDAI

Kovo 16-tos vakarą bus 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas, 419 Lo" 
rimer St. Narės ir ne narės 
kviečiamos būti. Valdyba.

Sekmadienį, 23 d. Balandžio

DIDELE ir patogi bankietam svetainė

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Dienraščio “Laisves”

BANKIETAS
Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojusf1

šokiams įžanga 40c. VMDTTI ei 9r 
Vakarienei 85c. KAK 1 U «pl.ZO

yra kaltininkais keleriopo už
puolimo ir išdavysčių Ispani-
jos liaudies Kokiu būdu dar 
galime Ispanijai pagelbėti? 
Kaip padėtis Ispanijoj atsilie
pia į mūsų kovas? Tais ir 
kitais klausimais kalbės D. M. 
Šolomskas, LLD Centro se
kretorius ir žinomas prakal- 
bininkas.

Pradžia 7 :30 vakaro. Įžan
ga nemokama. Rengia ir kvie
čia visus LLD 1-ma kuopa.

Central Brooklyn
Trečiadienį, kovo 8 d., LDS 

46 ir ALDLD 24 kuopos tu
rėjo savo mėnesinius susirin
kimus. Narių dalyvavo vidu
tiniai. LDS 46 kuopa nors 
naujų narių mažai tegauna, 
bet kurie priklauso, tie visi 
laikosi gerai. Praeitą metą 
įsirašė 2 naujos narės, būtent: 
draugė Rugienienė su savo 
jauna dukrele.

ALDLD 24 kuopa išlai
kė savo užpereitų metų na
rių skaičių. Nors pora narių 
pasimirė, bet gauta į jų vietas 
pora naujų narių, šiame su
sirinkime prisirašė trys nauji 
nariai. Tai gana graži pra
džia mūsų organizacijos va
jaus. Draugai sutiko, kad 
reikia dar daugiau pasidar
buoti ir bus galima gauti dau
giau naujų narių.

ALDLD 2 apskričio prisiųs
tus tikietus (sąryšyje su ap
skričio pikniku birželio 25 d.) 
nariai noriai pasiėmė ir pri
žadėjo pardavinėti.

Buvo tartasi kas link suren
gimo prakalbų šioje apylinkė
je, bet buvo nurodyta, kad 
svetainės nebus galima gauti.

—o—
Gauta žinią, kad mūsų ge

ra draugė Grace Paršonienė 
sunkiai susirgus. Po susirin
kimo pora draugų nuvažiavo 
ją aplankyti. Draugė Paršo
nienė yra narė ALDLD ir 
LDS kuopų ir “Laisvės” skai
tytoja. Linkėtina draugei 
greito pasveikimo.

—o—
Arbuckles Bros, cukrinė 

dar vis nedirba; kai pradžio
je spalių mėn. sustojo, tai ir 
po šiai dienai tebestovi. Kas 
pirmadienį rytais daugelis 
darbininkų susirenka prie cu
krinės, tikėdamiesi, kad gal 
pradės dirbti, bet pavaikšti
nėję kiek gatvėmis vėl grįžta 
namon ir laukia sekančio pir
madienio ir vėl eina žiūrėti, 
ir taip tęsiasi jau penki mė
nesiai. Kada tikrai pradės 
dirbti, nė patys bosai nežino.

Koresp.

Priėmė Mokslininkės .
Curie Dukterį

Garsiosios radiumo išradė
jos Marie Curie duktė Eve 
lankėsi .Miesto Salėj pereitą 
ketvirtadienį, kur buvo per 
majorą oficialiai sutikta. Ji 
padovanojo majorui autogra
fuotą savo motinos biografiją, 
“Madam Curie,” kurią ji pa-1 
ti parašė. Eve Curie važi
nės Amerikoj su prelekcijo- 
mis.

P. Venys, brooklynietis tau
tininkas, persikėlė į Jersey 
City, ten turi Bar & Grill ant 
Ocean Ave. Ž. R.

P. Doherty, 24 m., taksų 
raštininkas Miesto Banke, nu
šoko po traukiniu Borough 
Hali stotyje ir tapo užmuš
tas. Kažko buvęs susirūpinęs 
ar liūdėjęs.

Browder Kalbės “New 
Masses” Vakare

Paskilbęs savaitinis žurna
las “New Masses” ruošia įdo-
mų apšvietos vakarą šį ket
virtadienį, kovo 16-tą, Hippo
drome, 43rd St. ir 6th Avė., 
N. Y. Pakviestas ir sutikęs 
Earl Browder, Komunistų 
Partijos general is sekretorius, 
kalbėt temoje : “Sovietų Eko
nomija šių Dienų Pasaulyje.”

Kaip žinia, Sovietų Sąjun
goje šiomis dienomis vyksta 
tos šalies Komunistų Partijos 
18-tas Kongresas ir viso pa- 

! šaulio darbo žmonių akys at
kreiptos į to Kongreso dar
bus, apie kuriuos, manoma, 
Browderis daug ką pasakys 
savo prakalboje. Partiečiai ir 
kiti, norinti aiškiai suprast 
pasaulinę politiką, raginami 
išgirst Browderio kalbą. Įžan
ga 25 ir 40c. Bilietai gauna
mi visuose darbininkų knygy
nuose ir Hippodrome box ofi
se. K.

Kas Daryt, kaip 
Lieki Basas?

Šį sykį ir Dzūkelis jau bu
vo likęs beveik basas. Todėl 
susikrapštęs visus savo centus 
nuvažiavo Central Brūkly- 
nan pas Joną Jušką...

Juška čeverykų j fabriko ne
turi, bet turi gražią, didelę 
krautuvę, o jau tų čeverykų, 
tai kaip šieno. . . ir didelių, ir 
mažų, ir juodų, ir raudonų. . . 
Juška parduodamas nedaro 
skirtumo, ar biednas, ar bage
tas—apauna visus lygiai. . .

Taigi, kam batų padai pra
kiurs, tai geriausias receptas: 
užeiti J. Juškos čeverykinėn, 
ant Hudson Alėjos.

Čeverykai tai dar neviskas. 
Jonas Juška jau turi parašęs 
naują veikalą.—Gražus kūri
nys: juoko ir ’ašarų žmonės 
turės iš to užtektinai. Bet to 
veikalo kitaip nebus galima 
matyt, kaip tik ant scenos. . .

Kam tas įdomu—teirauki
tės patys pas d. Jušką. . .

Central Brooklyne gyvena 
glauniausios lietuviškos mer
gos’. . . Sakoma, čia būna daž
niau ir vestuvių, kaip kitose 
Brooklyno dalyse.

Beje, kai kuriais vakarais, 
kada į Navy Yardą atplaukia 
didesni laivai ir iš jų išlipa 
jūrininkai, tai čia būna nepą- 
paprastai didelis judėjimas: 
traktyriuose didelis ūžimas; 
ten gurkšnojama, užkandžiau
jama, rūkoma, romansuoja- 
ma; o kaip kartais ir ausų 
apskaldymas įvyksta, čia pa
sismaginti suvažiuoja ir šau
nių panelių iš plačios apylin
kės. . .

Tačiau dabar Central Brook- 
lynas neatrodo perdaug gra
žiai, nes gatvės taisomos, grio
viai kasami, namai kai kur 
griaunami, gatvės neplačios, 
ir tos pačios bananių žievė
mis nuklotos...

Dzūkelis.

Žinok Mašinai Stabdyt 
Reikiamą Tolį

Daug nelaimių neįvyktų, 
jei mašinų vairuoto j ai žinotų 
tolį, nuo kur galima saugiai 
sustabdyt mašiną, leidžiamą 
tam tikru, greičiu. Jūs girdite 
išsireiškimums: “Aš galiu
sustabdyt mašiną ant dešimtu
ko.” Nors tuomi juokaujama, 
tačiau parodoma ir nežinoji
mą, kuris yra priežastimi dau
gelio nelaimių.

Vairuotojas turi žinot, kiek

pėdų jo mašina eina per se
kundą važiuojant tam tikru 
greitumu. Tas lengva įsitė- 
myt, kadangi laiko būna apie 
pusantro lyginant su skaičiu
mi daromų mylių per valandą. 
Pavyzdin: jūs važiuojate 10 
mylių per valandą, tad jūsų 
mašina eina 15 pėdų per se
kundą; važiuojant 20 mylių 
į valandą, mašina eina 30 pė
dų per sekundą, ir tt.

žinokite sustojimui reikia
mą tolį ir pagelbėkite saugu
mui.

Trafiko Stotis “K.”

Nuo netikusio aliejinio šil
dytuvo dujų užduso N. Poska- 
ny, 420 — 5th St., N. Y. Jo 
brolis, irgi rastas be sąmo
nės, atgaivintas.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL IR EAST 

NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185 Kp. Nariams

i ALDLD 185 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks trečiadienį, 15 d. 
kovo, 8 vai. vakare, pas Paukščius, 
101-54—110th St., Richmond Hill.

V. P. (60-62)

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Lorimer Restaurantas, 

“Laisvės” Name, 417 Lorimer St. 
Galima daryti puikų pragyvenimą. | 
Dėl rimtos priežasties turiu greit; 
apleisti. Norinčių pirkti, prašau tuo- ’ 
jaus atsikreipti. (59-61)

Parsiduoda 3-jų kambarių rakan
dai greit ir pigiai. Priežastis parda
vimo, pardaviau biznį už tai par
duodu ir rakandus. Gera proga ge
ram žmogui pasinaudoti, rakandai 
yra mažai vartoti. Kreipkitės po 
num. 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Avė., B’klyn, N. Y. (Bar ir 
Grill). Tel. Ev. 4-8792. (59-61)

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau gyvenimui draugo, ku

ris norėtų gražiai ir teisingai gy
venti. Pageidaujama, kad būtų nuo 
40 iki 60 m. amžiaus. Parašykite 
plačiau apie save sekamu antrašu: 
M. M. White, 5025 Brown St., W. 
Philadelphia, Pa. (58-60)

PAKENTĖK TRUPUT) 

VIKRIAI IR PAKANKAMAI 
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 

SUPAIN-EXPEUERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS,

01/01/MAN TAIP 
SKAUDA 
PEČIŲ 

MUSKULUS, 

KAD NET 
VlSSITieSTI V.-n. ^nv^.x.n. .
( NEGALIU. PALENGVĖS

Toip, brangūs draugai. Jei jus kanfina skausmas ir susti
rimas jūtų muskulų, kaipo paseka oraEraukio porpūtimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekentekite šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimentq, kur) jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Poklouskite šova draugų kaip 
ir kuomet jie naudoja Poin-Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pain-Expellerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Poin-Expollerio su Inkaru ant kiekvienos 
dėžutės.

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 2-3842

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.

; Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

: LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA ;
84-02 Jamaica Ave. :

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt i 
namuose, laikykite šioje šermeni- į 
ne j. Šermenines (koplyčias) pa-j 
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook-; 
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi-; 
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4490

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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. 
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.

Žmones, Geros Naujienos!
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų k o r t i n u s ir 

ir kitus langų 
parčdaius 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS
Atsineškite Šį ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$19—Tik Apribotam
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2178

Mažas primokSjimas palaikys bile daiktą iki atsiimsite.
Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET




