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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik R®- 

težins, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Bostono Community Church 
klebonas Donald Lothrop pa
kvietė Komunistų Partijos se
kretorių d. Browderj pakal
bėti jo parapijonams apie ko
munizmą. O d. Browderis tu
ri labai daug ko pasakyti 
tiems tikintiems žmonėms. 
Jis išties jiems komunistų ran
ka ir kvies išvien dirbti dėl 
visų geresnės būklės.

Labai sveikas būtų daiktas, 
jeigu katalikų bažnyčios ku-1- 
nigai pasektų kun. Lothropo 
pavyzd,. Bet argi jie paseks?

Amerikos pilietė ponia Ma
rie Rubens sėdi Sovietų Są
jungos kalėjime. Ji Sovietų 
Sąjungon įsigavo kaipo “Ro- 
binsonienė.” Tai buvo jos me
las No. 1. Paskui, kai So
vietų policija atėjo ir klausi
nėjo jos apie jos vyrą “Ro
binsoną,” ji sakė, kad jis yra 
išvežtas ligoninėn. Betgi pa
sirodė, kad jis tuo laiku bala
dojosi Sverdlovske, už virš 
tūkstančio mylių nuo Maskvos. 
Tai ponios Rubens melas No. 
2.

Dabar dar turės būti išaiš
kinta, ar ji pati yra šnipė, ar 
tik šnipų šaikos auka.

“Robinsono” pavardė dar 
neišaiškinta. Pas jį rasta 
glėbys pasportų. Kad jis yra 
šnipas—netenka abejoti. Bet 
jis jau prilipo liepto galą.

New Yorko miesto apšvie- 
tos taryba pripažino Ameri
kos Studentų Uniją legališka 
studentų organizacija. Dabar 
visi studentai galės joje pri
klausyti ir^nes»bijoti atžagar- 
eiviškų mokytojų persekioji
mo.

Visai netikėtai New Yorke 
susitikau draugą Budenz, 
tik sugrįžusį iš Chicagos. 
Klausinėjau jį, kaip jiems ten 
klojasi su steigiamo naujo 
dienraščio reikalais. Drg. Bu
denz pilnas vilties, kad “Mid
west Daily Record” išeis su 
vasario 12 d. Jie tikrai Lin- 
colną paminėsią su nauju 
dienraščiu.

Drg. Budenz labai gyrė Chi
cagos lietuvius. Lietuviai bu
vo pirmutiniai išpildyti jiems 
paskirtą finansinę kvotą. Jie 
labai nuoširdžiai darbuojasi 
dėl “Midwest Daily Record.”

Kaip jau žinoma, naujo 
dienraščio vyriausiu redakto
rium bus drg. Budenz. Tai 
vienas iš gabiausių revoliuci
nių žurnalistų Amerikoje.

Tai jau ir dirba naujoji 
“Laisvės” raidėms rinkti maši
na. Raidžių rinkėjai (zeceriai) 
džiaugiasi, jog mašina dirba 
labai gerai. Tai naujausios 
mados intertaipas.

Bet ji gražiai ir kaštuoja, 
per septynius tūkstančius do
lerių.

Be to, “Laisvės” darbinin
kuose ir direktoriuose darosi 
tvirta nuomonė, kad neatiduo
ti ir esančios mašinos. Deja, 
tie finansai drumsčia vandenį. 
Už senąją mašiną naujos ma
šinos firma alrokuoja čielą 
tūkstantį dolerių. Neduosi
me senos, už naują turėsime 
užmokėti visus septynius 
tūkstančius dolerių!

Prie šio svarbaus klausimo 
išrišimo galėtų prisidėti ir 
“Laisvės” skaitytojai. Kad 
visos trys raidžių rinkimo ma
šinos dienraščiui reikalingos, 
tai nėra jokios abejonės. Vi
sas dalykas eina apie finan
sinį ištesėjimą. Jei atsirastų 
pora tūkstančių skaitytojų, 
kurie balsuotų už visas tris
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PROTESTAS PRIEŠ
MEKSIKOS MUITUS

Mexico City. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Jose
phus Daniels užprotestavo 
Meksikos valdžiai, kad jinai 
pakelia 100 iki 200 procentų 
muitus ant svarbiausių dir
binių, kurie įvežami iš Jung
tinių Valstijų į Meksiką. 
Įvairiem gi amerikiniam 
prabangos dalykam pakelia
ma muitai net iki 400 pro
centu. «•

J. L. Lewis Protestuoja Prieš 
Atiminėjimą WPA Darbų
Washington. — Valdyba 

WPA viešųjų darbų paskel
bė, kad bus pašalinti iš tų 
darbu tokie bedarbiai, ku- 
rie gaus pensiją pagal so- 
cialės apdraudos įstatymą. 
O ši pensija duodama tik iki 
keliolikos savaičių.

John L. Lewis, pirminin
kas CIO industrinių unijų, 
pasiuntė protesto laišką 
prieš WPA darbų atėmimą 
dėl tokios trumpos pensijos.

Rumuną Valstiečią Vadas 
Kovosiąs Prieš Diktatūrą
Bucharest, Rumunija. — 

Valstiečių Partijos pirmi
ninkas dr. Julius Maniu ža
da kelti žmonių minias ir 
visomis galimybėmis kovoti 
prieš fašistinę diktatūrą mi- 
nisterio pirmininko Gogos. 
Bet jis būsiąs ištikimas ka
raliui Karoliui. ..

Na, o karalius jau ne 
kartą užgyrė juodąją Go
gos politiką.

Hitleris Uždraudė Anglų 
Mokslo žurnalą

London. — Vokietijos val
džia uždraudė įvežt iš An
glijos mokslinį žurnalą “Na
ture”, nes jis parodo, kaip 
hitlerininkai puldo mokslą 
Vokietijoj.

Roosevelto Sūnus Gina Savo 
Tėvo Demokratiškumą

New York. — Prezidento 
Roosevelto sūnus ir sekre
torius James Roosevelt de
batuose su S. B. Pettengill 
atrėmė primetimą, būk jo 
tėvas norįs tapt Amerikos 
diktatorium. James Roose
velt gynė savo tėvo demo
kratiją.

Žvėriškas Fašistą Kerštas
Barcelona. — Fašistai sa

vo orlaivių bombomis daug- 
meniškai žudydami nekari
nius gyventojus Ispanijos 
didmiesčių, tuomi despera
tiškai keršija liaudiečiams 
už tai, kad pastarieji kirto 
fašistams tokį didelį smūgį 
Teruelyj,—sako respublikos 
valdininkai.

mašinas su pusdolerine ar dole
rine, tai šis klausimas lengvai 
išsirištų. Aš labai norėčiau, 
kad “Krislų” skaitytojai pradė
tų šitą balsavimą. Ką sakote, 
draugai ?

Egypto kariuomenė laiko manevrus. Kadangi Anglija ir Italija tamposi už 
Įtaką Afrikoje, tai j Egyptą žiūrima kaipo Į didelį karo pavojaus punktą.italuos lėktuvai žudė žmones 4-se miestuose

Perpignan, Franc.—Ispa
nijos pasienis. — Didieji fa
šistų orlaiviai-bombininkai, 
atskridę iš Balearic salų,vėl 
užklupo tirščiausiai apgy
ventas Barcelonos ir Valen- 
cijos miestų dalis; taipgi iš 
oro bombardavo Tarragona 
ir Figueras prieplaukų mie
stus. .. v

Per du paskutinius už

Kongreso Vadai Gadina VKCBKAI SUSUOBAVOTA 200 Italy, Naziy Lėktu- 
Namy Statymo Diliu RJU||M FAR()(jK|j >' vy Atakuoja Teruelj
Washington. — Senato ir 

atstovų rūmo komisijos pa
taria, kad kongresas išleistų 
naclonalį namų būdavojimo 
įstatymą, bet atmestų sena
toriaus Lodge pataisymą. 
Nes pataisymas reikalauja, 
kad darbininkams toj sta
tyboj būtų mokama tokios 
algos, kokias jie abelnai 
gauna statydami privačius 
namus.

Kadangi mūrininkai ir ki
ti statybos darbininkai yra 
lavinti amatininkai ir dau
guma jų, kai dirba, gauna 
geras unijines algas, tai at
metimas senatoriaus Lodge 
pataisymo reikštų mušimą 
algų tokiem darbininkam.

Pats prez. Roosevelt yra 
ne kartą išsireiškęs, būk 
statybos darbininkai imą 
“perdideles” algas. Jis sake, 
būk jie daugiau darbo turė
tų, jeigu pigiau dirbtų.

Namų statymo įnešimas 
skiria $3,000,000,000 nupi- 
gintiem morgičiam-pasko- 
lom privačiam biznieriams, 
kurie statys gyvenamus na
mus.

$3,000,000 KOVAI PRIEŠ 
LYTIES LIGAS

Washington. — Progresy- 
vis senatorius La Follette 
įteikė kongresui sumanymą 
paskirt $3,000,000 per me
tus kovai prieš lyties ligas.

Jugoslavijos valdžia, pa
gal reikalavimus pravosla- 
vų-stačiatikių, panaikino sa
vo sutartį su popiežium.

puolimus itališki bombinin- 
kai vien Barcelonoj išžudė 
300 nekariškjų žmonių ir 
sužeidė 600. i

Bombarduoįdami Tarrago
na prieplauką, jie rimtai su- 
•žeidė Anglijos prekybinį lai
vą “Thorpebess”, užmušė 
bent du anglus jūrininkus ir 
sužeidė septynis. Penki kiti 
to laivo jūrininkai nežinia

Cairo, Aigiptas. — Kara
lius Farouk, 17 metų am
žiaus, apsivedė su gražuole 
Farida Zulficar, gydytojo 
dukteria, 16 metų. Pagal 
mahometonų religijos tai
sykles, mergaitė tiesioginiai 
nedalyvavo šliūbe. Ją atsto
vavo jos tėvas. Jis užklausė 
karalių:

—Ar sutinki vest mano 
dukterį?

—Taip,—atsakė karalius.
Tada abudu prie liudinin

kų pasirašė dvi kopijas ve
dybų sutarties. Tai ir buvo 
šliūbas.

Tuo tarpu Farida tik per 
tankias groteles žiūrėjo į 
savo šliūbą, visiškai nesiro- 
dydama publikai. Kaip tik 
kontraktas tarp tėvo ir ka
raliaus buvo pasirašytas, ji
nai užsitraukė sau ant veido 
užlaidą, vadinamą “jašma- 
ką.” Nes pagal mahometo
nų religinius papročius mo
teriai nevalia parodyt savo 
veidą jokiem pašaliniam vy
ram.

Jaunavedžių pagarbai bu
vo iššauta 101 kanuoliu šū
vis.

Leidžia Rodyt Chicagoj Judj 
Apie Nazius

Chicago, Ill. — Miesto 
cenzorių komisija buvo už
draudus rodyt judamąjį pa
veikslą pavardintą “Nazių 
Vokietijoj 1938 Metais.” Bet 
policijos komisionierius All- 
man atmetė uždraudimą ir 
leidžia rodyt tą judį, labai 
negardu hitlerininkams.

kur dingę, matyt, taipgi žu
vę.

Per 12 valandų Mussolinio V
lakūnai tris kartus atakavo 
Valenciją, išmesdami tuzi
nus bombų į tas vietas, kur 
daugiausia žmonių gyvena. 
Pagaliaus, liaudiečiai prieš- 
orlaivinėmis kanuolėmis nu
vijo bombininkus.

Barcelona.—Ispanijos ka
ro ministerija pripažino, 
kad fašistai užėmė strategi
nes El Muleton kalvas į 
šiaurius nuo Teruelio.

Liaudiečius ten atakuoja 
200 itališkų ir vokiškų lėk
tuvų ir dauguma gen. Fran
co artilerijos.

Oro mūšiuos liaudiečiai’ 
nukirto 10 fašistų lėktuvų 
ir prarado 4 savo lėktuvus.

Kunigas .Žada Tapt ‘Dieviš
ku’, Nieko Nevalgydamas
Memphis, Tenn. — Visus 

1937 metus episkopalų ka
tedros kunigas dekanas I. 
H. Noe nieko daugiau ne
valgė, tik orindžius su žie
ve. O šiemet nuo sausio 2 
d. jis visai nieko neėmė bur- 
non apart gurkšnio vyno ir 
komunijos laike mišių. Jis 
planuoja per ištisus metus 
nieko daugiau nevalgyti ir 
negerti.

Tas dvasiškas svajotojas 
sako, kad per badavimą pats 
jo kūnas galėsiąs pasidaryt 
“pilnai dievišku čia jau ant 
žemės,” ir tvirtina, kad ba
daujant “dievas duodąs jam 
tveriamąją stiprybę.”

Bet kunigo Noe vyskupas 
J. M. Maxon, kaip ir parapi- 
jonai, mato, kad “dieviška
sis” kunigėlis sudžiūvęs 
kaip šaudas ir visiškai nu
silpęs. Tat vyskupas dabar 
ir pašalino jį iš dekano pa
reigų katedroj.

MUSS0L1NIS URMU SIŲS NAUJAS
SAVO ARMIJAS PRIEŠ ISPANIJĄ

-------------------------------------------------------—0 _______

CHINIJA TIESIA MILŽI
NIŠKUS VIEŠKELIUS

Hankow. — Chinija tiesia 
milžiniško ilgio vieškelius į 
Sovietų pasienį, į Burma ir 
Indo-Chiną, idant jais par- 
sigabent karo reikmenų 
prieš Japoniją.

Daugiau kaip 1,000,000 
chinų sušilę darbuojasi prie 
tu vieškeliu.

Roosevelt Šaukia Mažus 
Biznierius Pasitari

Washington. — Po pasi
tarimų su didžiaisiais fab
rikantais ir bankininkais, 
prezid. Rooseveltas šaukia 
atstovus mažųjų ir viduti
nių biznių pasikalbėt apie jų 
reikalus ir kaip galima bū
tų sumažint nedarbą ir pa
gerint biznį šalyje.

Dar nėra žinios, ar bus 
skiriama valdiškų paskolų 
vidutiniams ir smulkiems 
bizniams.

CIO Ragina Kovot Prieš 
Darbo Įstatymo Darkymą
Washington. — Republi- 

konai ir atžagareiviai de
mokratai kongresmanai ir 
senatoriai stengsis taip pa
keist Nacionalį Darbo San- 
tikių Įstatą, kad būtų su
mažinta teisės darbininkam 
ir jų unijom, o duota plates
nė valia samdytojams.

CIO direktorius J. Bro
phy šaukia visas industrines 
unijas kovot, idant įstaty
mas nebūtų taip sudarky
tas.

Cairo, Aigiptas. — Per 
minių susigrūdimą laike ka
raliaus Farouko vedybų 
tapo gatvėse sužeista 150 
žmonių.

Reikalauja Nepriimt Hague 
Sėbrą Į Senatą

Paterson, N. J. — Darbi
ninkų Nepartijinė Lyga 
renka parašus po peticija- 
prašymu, kad, Jungtinių 
Valstijų senatas z atmestų 
Johną Miltoną, kurį New 
Jersey valstijos gubernato
rius Moore paskyrė senato
rium. Nurodo, kad Milton 
dalyvavo visose suktybėse 
Hague’o, Jersey City cariš
ko majoro.

Milton buvo tarpininkas 
Hague’ui, kuomet Hague 
pirko už šimtus tūkstančių 
dolerių dvarus ir t namus 
“nežinia iš kur” gaunamais 
pinigais.

ATMUŠĖ NUO BARCELO
NOS FAŠISTŲ 

LĖKTUVUS

Barcelona, Ispanija, saus. 
21.—Respublikiečiai prieš- 
orlaivinėmis kanuolėmis at
mušė ir nuvijo būrį fašis
tų lėktuvų, atskrendančių 
vėl bombarduot šį miestą.

Paryžius. — Mussolinis 
prirengia laivus 182,000 to
nų įtalpos iš viso gabent 
naujas italų armijas karui 
prieš Ispanijos respubliką, 
kaip sužinojo pasitikimas 
francūzų laikraštis “Oeuv
re”.

Daugmeniškam savo ka
reivių vežimui Ispanijon 
Mussolinis užsisakė ir Vo
kietijos laivų. Jie bus lydi
mi šarvuotlaiviu ir kitu ka- c *-

riniu laivu. € *■ ------ 1----
Anglų Darbiečiai Skelbia 

Boikotą Japonijai
London. — Anglijos Dar

bo Unijų vyriausia taryba 
reikalauja, kad Anglija ir 
kitos Tautų Lygos šalys pa
skelbtų boikotą prieš bet ko
kią prekybą su Japonija.

UŽMUŠTAS BOMBA, KU
RIA NORĖJO SLSPROG- 

D1NT JAPONŲ LAIVĄ 
Seattle, Wash. — Du vy

rai taikėsi bomba susprog- 
dint Japonijos laivą “Hiye 
Marų.” Bomba netikėtai 
sprogdama užmušė vieną, 
sakomą kanadietį mokytoją.

Kitas kanadietis G. Par
tridge, 22 metų, išliko gyvas 
ir tapo areštuotas. Laivas 
nepažeistas, bet skubiai iš
plaukė iš šio uosto.

ŽMOGŽUDIS ANDERS 
PAGROBĘS DAR 

PORĄ ŽMONIŲ
St. Paul, Minn., saus. 21. 

—Peter Anders, kuris pa- v 
grobė fabrikantą C. S. Ros- 
są ir nušovė jį ir savo sėb
rą žmogvagį, prisipažįsta, 
kad jis pagrobė dar porą 
žmonių Wisconsino valsti
joj-

Valdžios agentam Anders 
dabar parodė, kur jis palai
dojo Rosso ir savo sėbro la
vonus ir kur paslėpė $30,000 
iš $50,000 pinigų, kuriuos 
išgavo iš fabrikanto našlės, 
žadėdamas sugrąžinti jai 
vyrą.

VEŽA J SOVIETUS DID
ŽIAUSIĄ LĖKTUVĄ 

PASAULYJE

New York. — Atlėkė di
džiausias vanden-lėktuvas 
pasaulyje? kurį Sovietų Są
jungai pastatė Martin fab
rikas, Baltimorėj. Tas lėk
tuvas, sveriąs 63,000 svarus, 
gali vežt 46 keleivius, apart 
įgulos narių. Jo apačioj įbu- 
davota “valtis” leidžia lėk
tuvui ir vandeniu plaukti.

Jis bus dalimis išskirsty
tas ir neužilgo išvežtas į So
vietus.

Meksikos didieji biznie
riai per spaudą tebekursto 
savo tautiečius prieš žydus.

ORAS
N. Y. Oro Biuras šian

dien numato lietų.
Vakar temperatūra 35. 

Saulėtekis 7:16; saulėleidis 
4:59. ’
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Chinijos Liaudis Nebesitraukia, bet 
Puola Priešą

Linksmesnės ir drąsesnės žinios iš Chi
nijos pradeda plaukti į visus pasaulio 
kampus. Šiaurinėje dalyje ypač Shansi 
provincijoj, Chinijos armija, kurios ge
riausius būrius ęudaro buvusios raudono
sios armijos skyriai, pradeda ne tik at
silaikyti, bet jau drįsta lipti žiauriam 
priešui ant kulnų. Jau kelįose vietose 
chiniečiai esą skaudžiai supliekę japonus 
ir atsiėmę keletą miestų. Chinijos armi
ja jau turinti ir orlaivių. Ji jų nemažai 
pirkus Sovietų Sąjungoje.

Tarpt autine Apžvalga
Kovos Ispanijoj

Ispanijos liaudis uždavė skaudų smūgį 
fašistams Teruelio kišeniuje. Iki 5 d. 
sausio fašistai ten neteko per 20,000 ka
reivių. Liaudiečiai išmušė virš 4,000 fa
šistų ii’ per 6,000 suėmė į nelaisvę. Aiš
ku, kad apie 10,000 fašistų buvo sužeistą. 
Liaudiečiai ten iki minėtos dienos suėmė 
4,800 šautuvų; 211 kulkasvaidžių; 97 ap
kasų kanuoles; 30 lauko kanuolių; 300 
trokų ir tūkstančius baksų su amunici
ja. Jeigu prie to pridėti tų, kad 7 d. 
sausio Teruelyj pasidavė 40 aukštų ofi- 
cierių, 180 žemesnių komandierių, 6,000 
kareivių ir fašistų falangistų*, tai fašis
tų nuostoliai bus nemažiau 25,000.

Mūšiai buvo baisiai žiaurūs. Sausio 10 
dieną vien La Muela kalno pusę, kurią 
fašistai valdė, bombardavo 25 liaudiečių 
batarėjos (100 kanuolių) ir 65 karo lėk
tuvai. Teruelį atsiėmė ispanai, tik vėliau, 
kaip rašo Herbert L. Matthews (sausio 4 
dieną) ten buvo patraukta Tarptautinė 
Brigada ir jos tarpe amerikiečių Lincol- 
no-Washingtono batalionas. Šis batalio
nas atmušė fašistų atakas Siera Polome- 
ra ir Villaba Baja fronte. Jo atsargoj 
stovėjo kanadiečių Mackenzie—Papenau 
batalionas. Amerikiečiai neteko vieno 
draugo užmuštu ir 9 sužeistais. Sako, 
kad dabar jie gerai išsilavinę ir kulkas
vaidžių ugnimi visai sunaikino vieną fa
šistų kuopą.

Matote, kad Tarptautinė Brigada pri
buvo jau Teruelį užėmus, bet fašistai nuo 
pradžios mūšių kelis kartus per radio 
gyrėsi, būk jie tą brigadą visai iškirtę. 
Dar vienas fašistų didelis melas.

Teruelio atėmimas skaudžiai atsiliepė 
į fašistų simpatikus, ypatingai Anglijoj. 
Ponas Hanson W. Baldwin, kuris mėgsta 
daryti apžvalgas, vis “varažija”, kad fa- 

>7šistai laimės. Jis sa.ko, kad fašistai turų 
^400,000 kareivių, 500 karo lėktuvų; 250* 

tankų ir labai gerą artileriją. Liaudie- 
čiams jis duoda 500,000 kareivių; 250 
tankų ir 37ūkaro lėktuvus. Fašistams jis 
priskaito iki 40 įvairių karo laivų ir 
100 apginkluotų prekybos laivų.

Žinoma, jis nežino tikrų fašistų spė
kų, nei liaudiečių, bet tik daro prileidi- 
ntus. Prie to, jis viską apskaitliuoja se
nu buržuaziniu supratimu. Jam vienas 
liaudiečių kareivis yra lygus vienam fa
šistui, arba dar mažiau, nes “prastai la
vintas”. , Vienas lėktuvas yra lygus vie
nam fašistų lėktuvui. Bet tikrumoj taip 
nėra. • Liaudietis kareivis, kad ir pras
čiau lavintas, yra kovingesnis už fašistą, 
po prievartą atvarytą kariauti. Liaudie
tis žino, už ką jis kariauna.

Bet dabar liaudiečiai ir nėra prasčiau 
lavintų Tas ponas nuolatos fašistams 
priskaito daugiau lėktuvų, bet visi beša
liški korespondentai jau daugelį kartų 
aprašė, kaip liaudiečių lėktuvai skaudžiai 
lupo fašistų lėktuvams kailį. Mes sakome, 
kad dabar Ispanijos liaudis yra kur kas 
galingesnė, kaip ji buvo pradžioj karo, 

į Jau virš metai laiko fašistai niekur ne- 
išlaimėjo pamatiniame fronte. Priešin- 

L^gai, jie pralaimėjo prie Madrido, Jara-

mos, Guadalajaramos, Brunetės, Balche- 
tės ir Teruelio frontuose.

Karas Chinijoj
Jau virš pusė metų eina karas Chini

joj. Chinijos liaudis vis daugiau apsi
jungia kovai. Kuomintango valdžia įsi
tikino, kad komunistai yra geriausi Chi
nijos apgynėjai ir pašaukė buvusius 
Raudonosios Armijos vadus į svarbesnes 
pozicijas. Tuo kartu apvalė savo armiją 
ir užfrontę nuo vokiečių ir italų “karo 
patarėjų”. Vien 87 vokiečius aukštus ka
rininkus pavarė laukan. Italus lakūnus 
patsai Mussolinis atšaukė iš Chinijos.

Kada Chiang Kai-sheko valdžia karia
vo prieš Sovietų Chiniją, tai jam galėjo 
tikti vokiečiai ir italai fašistai. Tada jie 
jam ištikimai tarnavo. Bet kada dabar 
Chiniją užpuolė Japonija, Vokietijos ir 
Italijos fašistų talkininkė, tai aišku, kad 
tie “karo specialistai” dirbo ne Chinijos 
naudai, bet Japonijos. Jau vien tas fakt 
tas, kad pagal Mussolinio įsakymą italai 
lakūnai grįžta namo, parodo, jog jie ar
mijoj tarnavo prieš Chiniją. Iš tokių 
“žvalgų” nieko gero negausi.

Ateina žinių, kad Chiniją gaunanti ka
ro lėktuvų iš Franci jos, Anglijos, Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Sąjungos. Sako
ma, kad pati Chiniją namie pasidaro 
kasdien po 3—4 karo lėktuvus. Manoma, 
kad greitu laiku ji turės per 1,000 pirmos 
rūšies karo lėktuvų. Gali kilti klausimas: 
tai kodėl jie neveikia prieš Japonijos ar
miją?

Tiesa, dabar chinų karo lėktuvai retai 
pasirodo. Bet jie karts nuo karto bom
barduoja japonų karo laivus, lėktuvų lau
kus ir kareivius. Sako, kad kelis Japoni
jos karo laivus nuskandino. Bet galima 
suprasti, kad chinai laikosi Sovietų tak
tikos. Jie neaikvoja po biskį mažas lėk
tuvų jėgas, bet jas kuopia dideliam smū
giui. Taip buvo ir Ispanijoj. Pradžioj 
fašistai turėjo 10 karo lėktuvų prieš liau
diečių vieną. Kada Ispanijos liaudiečiai 
užtektinai sukuopė lėktuvų, tai tada, už
davė fašistams smūgį oro mūšyje, o pas
kui dar skaudžiau juos supliekė, bombar
duodami jų aerodromus. Galimas daik
tas, kad prie to rengiasi ir chinai.

Viduryj sausio chiniečiai pradėjo kon- 
tr-atakas ant japonų šiaurėje ir apsupi
mui Nankingo. Tiesa, chinai . nemažai 
pralavino naujų karo jėgų ir geriau juos 
apginklavo. Bet veikiausiai dar nebus 
vystoma didelis kontr-ofensyvas. Sovietų* 
karo specialistai mano, kad dabar chinai 
laikosi teisingos taktikos: užduoda japo
nams smūgį, kur yra proga, ir sugabiai 
pasitraukia, ši taktika yra teisingiausia, 
kol bus užtektinai sukuopta gana prala- 
vintų karo jėgų. Buvusios Raudonosios 
Armijos karo taktika šiaurėj daugiau
siai pridarė japonams žalos. Vystymas 
partizanų veiklos japonų užfrontėje ir 
lanksti taktika fronte sulaikė Japonijos 
mechanizuotas jėgas.

Kas Naujo Kitur?
Anglijos imperialistai sako, kad už me

tų laiko jie turės 12,500 karo lėktuvų. 
Garsiai šaukia prieš Italijos fašistus, ku
rie per radio kursto Anglijos kolonijų 
gyventojus Afrikoj ir Azijoj prieš ang
lus. Tolimuose Rytuose Japonija vis dau
giau stumia anglus iš rinkų. Anglijos 
imperialistai drūtina karo laivyną ir 
skelbia manevrus.

Italijos fašistai neapmokėjo Sovietų 
Sąjungai už aliejų ir už sugadintus So
vietų laivus Italijos prieplaukose. Sovie
tai sulaikė jiems mokėjimą už jų tavorus. 
Italijos fašistai siunčia karo misiją Ja- 
ponijon. Mussolinis sako, kad jis buda- 
vos dar didesnį karo laivyną.

Vokietijos fašistai daugiau susiartino 
su Rumunijos ir Jugoslavijos fašistais. 
Jie vis daugiau įsigali Dunojaus upės pa
kraščiais. Rumunijoj susidarė fašistinė 
Gogos valdžia.

Franci joj pergyventas naujas valdžios 
krizis. Francija budavos 2 didelius šar
vuočius po 35,000 tonų įtalpos, kad ne
nusileidus Italijai. Atsisako ant toliaus 
ginkluoti Rumuniją, Jugoslaviją ir Len
kiją, kurios vis daugiau sėbrauja su Vo
kietija.

Sovietų Sąjungoj pasibaigė posėdžiai 
visuotinu balsavimu išrinkto Vyriausio 
Sovieto. Pagrūmota Japonijai, kad bus 
prieš ją pavartota aštresnė politika, jei
gu ji nesiliaus provokavus karą ant Man- 
džurijos sienos.

Jungtines Valstijos karo laivynui pa
skyrė $553,266,500 sekantiems metams. 
Bus budavojama daug naujų karo laivų. 
Orlaivynųi skiriamos didelės pinigų su
mos. Vien jūrų karo laivynas greitai tu
rės 2,150 karo lėktuvų. Už $37,556,000 bu- 
davoja karo laivynui 12 greitų aliejaus 
pristatytojų. Robert Fechner, CČC direk
torius, sako, kad CCC kempėse yra ka-

Šis Raštas Statytas Nauja 
Intertype Mašina

Naujoji Intertype (raid- Conn.; J. Rusiackas, Brook- 
žių rinkimui mašina) jau lyn, N. Y.; V. Jonauskas, 
dirba. Ant jos yra statytas 
šis raštas. Pradžia darbo 
puiki. Mašina eina gerai, 
darbininkams ji patinka. 
Nors yra prie jos daug dau
giau komplikacijų, negu 
prie senesnių to paties iš
dirbinio mašinų, tačiau 
“Laisvės” raidžių rinkėjai 
yra gerai išsilavinę ir jie 
greit pripras tą mašiną tin
kamai valdyt. Lauksime 
spaudos darbų iš organiza
cijų ir biznių.

Su pastatymu, privedimu 
elektros, geso ir kitų reika
lingų ' dalykų, ta mašina 
“Laisvei” kainuos visai arti 
$7,200. Jau esame už ją įmo
kėję gerą pluoštą pinigų, 
bet dar mokėsime kas mė
nuo po $70 per penkerius 
metus. Tačiau tokios maši
nos “Laisvei” reikėjo ir

Bloomfield, Conn.; J. Kle- 
mont, Coalwood, W. Va.; D. 
J. Burnett, Canterbury, 
Conn.; A. Yenčauskas, Bro
oklyn, N. Y.; P. Bugailiškis, 
Rochester, N. Y.; Jonas Ur
bonas, Donora, Pa., ir J. S. 
Raynis, Philadelphia, Pa.

Po 50c. aukojo šie drau
gai: Juozas Žebrauskas, Co
leman, Canada; Peter Fray- 
er, Summerlee, W. Va.; Jo
nas Galminas, Dearborn, 
Mich.; Ed. Kmieliauskas, 
Hartford, Conn.; Vincas 
Dovidaitis, Wilmington, De- 
lav.; Peter Cox, Dorchester, 
Mass., J. Weber, Williams
port, Pa., A. Mathews, Mc
Donald, Pa. Frank Petronis, 
Perth Amboy, N. J. ir Mrs. 
Ona Tamolonis, Simsbury, 
Conn.

Širdingiausia dėkuojame 
džiaugiamės ją įsigiję. Da-1draugams už puikią paramą 
bar “Laisvės” spaustuvė yra 
moderniškiausiai įrengta 
lietuvių spaustuvė Ameriko
je. Galime atlikti visokius 
spaudos darbus greit ir gra
žiai.

Išmokėjimu šios mašinos 
rūpinasi visi širdingi darbi
ninkų judėjimo rėmėjai, visi 
apšvietą branginanti žmo
nės. Štai kol^ų laiškelių 
gauname reikale pirkimo 
mašinos:

Freeland, Pa.
“Draugučiai! Tariu šir

dingą ačiū už nesulaikymą 
siuntinėjimo “Laisvės”. Da
bar, šiame laiške rasite čekį 
už $10. Pasilaikykite už 
“Laisvės” prenumeratą me
tams, o restį tąi aukoju se
kamai: Intertype išmokėji
mui $2.50, Ispanijos demo
kratijos gynimui $1 ir Agi
tacijos fondui $1. Su geriau
siais linkėjimais jums,

K. Lakickas.”

taip svarbiame momente ir 
džiaugiamės draugų atydu- 
mu. Tik priminėme, kad 
reikia tuojau įmokėti $1,200, 
ir dovanos tuojau pradėjo 
plaukti. Gražu ir smagu!

Didelė parama mašinos iš
mokėjimui bus bazaras, ku
ris įvyks 11, 12 ir 13 dd. va

kario. Visi privalome rūpin
tis, kad jis pavyktų.

P. Buknys.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
PAGAMINO 14,670 

MAŠINĖLIŲ
Leningrade fabrikas, gaminan

tis spausdinamas mašinėles, 
1937 metais padarė 14,670 ma
šinėlių.

BAIGIA GEJ4KELJ
Naujas gelžkelis vedamas tar

pe Gurevo ir Kandagačo miestų. 
Jau 157 kilometrai kelio nuties
ta.

atvyko iš Panevėžio, nužudė 
Garliauskienę ir vėl traukiniu 
grįžo į Panevėžį. Nelaimingoji 
tik metai, kaip ištekėjusi ir 
paliko 6 mėn. vaikutį. Piktada
rys dar apiplėšė butą.

Nukrito Garvežys
PAGĖGIAI. — XII. 20 d. 22 

vai. grįžusio iš Tilžės traukinio 
į Pagėgius garvežys važiuoda
mas ant duobės išvalyti kūryk
lą, nupuolė nuo bėgių. Kadangi 
nupuolė ant pačios valymo duo
bės, tat daug laiko ir žmonių 
reikėjo jam pakelti. Buvo iš
kviestas iš Klaipėdos greitosios 
pagalbos traukinys. Ant bėgių 
garvežys užkeltas buvo tik 21 
d. 9 vai. ryto.

kus. Iš Rokiškio į Alizavą 65 
klm. ir susisiekiYnas tik arkliais. 
Kai vargonininkas išrašė met
rikus ir jie buvo nunešti į kle
boniją klebonui pasirašyti, kle
bonas atsakė neturįs laiko, turįs 
svečių; girdi, telaukia. Kai buvo 
paaiškinta, kad S. atėjo iš toli, 
vistiek klebonas nesutiko pasi
rašyti dėl laiko stokos. Jei bū
tų civilinė metrikacija, nereiktų 
žmonėms taip vargti.

Sudegė Malūnas
ROKIŠKIS. — Gruodžio vidu

ry Pandėlio m. sudegė “Žalgi
rio” garinis malūnas, kuriame 
buvo įrengti vilnų verpimo, vė
limo ir karsimo skyriai. Ugnyje 
žuvo visos mašinos ir daug ūki
ninkų turto, nes buvo daug pri
vežta vilnų ir milų. Malūno sa
vininkas vokietis. Malūnas ir 
mašinos buvo senos. Turtas ap
draustas. Gaisro priežastis aiš
kinama.

Pasirašyta Lietuvos—SSRS 
Prekybos Sutartis

MASKVA. — Elta. “Tasso” 
žiniomis, gruodžio 23 d. Mas
kvoje buvo pasirašyta Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos prekybos 
sutartis 1938 metams. Sutartį 
iš Lietuvos pusės pasirašė Lie
tuvos pasiuntinys Maskvoje Bal
trušaitis ir Užsienių Reikalų 
Ministerijos Ekonominio De- 
partmento direktorius Norkai- 
tis, o iš Sovietų Sąjungos pusės 
užsienių prekybos komisaro pa
vaduotojas Merekalovas ir So
vietų Sąjungos prekybos 
vas Lietuvai šapiro.

Jaunalietuviai Kultūrnešejų 
Rolėj e

Ar žinot naujieną? Jaunalie
tuviai neša šviesą ir kultūrą į 
Lietuvos kaimus! Taip neseniai 
rašė “Jaunoji Karta.” Ji peikia 
kunigus, kam tie kovodami su 
jaunalietuviais kliudo plisti per 
Lietuvą šviesai ir kultūrai.

čia tai numeris! Iki šiolei 
jaunalietuviai, jei pačiups kai
me jaunuolį skaitantį laikraštį 
ar knygą tuoj pradėdavo kibti: 
“Ko gi tu toks apsiskaitęs? Ko
dėl į jaunalietuvius nesi rašai? 
Mes tau parodysim... ” Išmauk
ti arielkėlės, padaryti skanda
liuką, tai jaunalietuviai pirmi 
meistrai, bet su kultūra.... ne, 
su kultūra jie nieko bendro ne
turėjo ir neturi. Nebent jie 
skaito už kultūrą neseniai jau
nalietuvių išdaužytus “Kuntap- 
lio” redakcijos langus.

U

atsto-

PatiCivilinė Metrikacija 
šaukiasi Įstatymo

ROKIŠKIS. — Gruodžio 22 d. 
pil. S. iš Rokiškio nuvyko į 
Alizavą išgauti šliūbui metri-

Jaunalietuviai reikalauja iš
leisti įstatymą, kuriuo būtų 
tvarkoma dengiami stogai, lūs- z 
nų naikinimas ir tt., ypač prieg 
didžiųjų plentų ir geležinkelių. 
Jaunalietuviai dideliai susirū
pinę Lietuvos išvaizda. Mat, ke
liais ir geležinkeliais pravažiuo
ja daug užsieniečių, diplomatų 
ir kitokių tipų, kuriems fašistų 
valdžia, kaip nuplikęs bajoras 
nori pasirodyti iš traukinių 
langų matomais puikiais na
mais ir sodeliais.

Ponai jaunalietuviai, dėl lūš
nų nugriovimo jūs labai rūpi
natės, bet kada pradėsit rūpin
tis’’-pačiais šių lūšnų savinin
kais. •'

Danielson, Conn.
“Brangūs Draugai! Malo

nėkite atleisti už pavėlavi
mą atsinaujinti ‘Laisvės’ 
prenumeratą. Šiuomi pil
siančiu Money Orderį sumo
je $10. Iš tos dešimtinės at
siskaitykite už ‘Laisvės’ pre
numerata metams, o liku- 
sius panaudokite kaipo au
ką nuo manęs ‘Laisvės’ rei
kalams. Draugiškai,

M. Valentiene.”
Tai gražiai skambą laiš

keliai ir gana stambios au
kos. Aišku, jog tas atkreips 
atydą ir kitų materialiai ge
rai stovinčių žmonių. Nes 
pirkimas šios mašinos ir jos 
išmokėjimas yra reikalas vi
sos pažangiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės.

Draugas J. Dambrauskas, 
iš Athol, Mass, aukojo $1.50.

Po vieną dolerį aukojo 
draugai: Alfonsas Skirmon- 
tas, Brooklyn, N. Y.; J. An
kstumas, New Britain,

OPERETĖ “ŠARVUOTIS 
POTEMKIN”

Sovietų Sąjungoj Didysis Te
atras jau pradėjo vaidinti ope
retę “šarvuotis Potemkin.” Ji 
pagaminta vadovybėj kompozi
toriaus Olesio čiško. Operetė 
turi didelio pasisekimo. Vaiz
duoja 1905 metų jūreivių suki
limą.

LIETUVOS ŽINIOS
šiurpi žmogžudyste

ROKIŠKIS. — Gruodžio mėn. 
22 d. savo bute buvo atrasta 
žiauriai nužudyta Rokiškio aps
krities savivaldybės vaikų prie
glaudos vedėja Garliauskienė. 
Jos vyras buvo “Maisto” b-vės 
bekonų priėmimo agentas ir tą 
naktį buvo išvykęs tarnybos rei
kalais. Moteriai buvo durta pei
liu į galvą ir peiliui galvoj už- 
lūžus, buvo kirviu sukapota. 
Policija skubiai pradėjo sekti 
piktadario pėdsakius, ir pikta
darys buvo suimtas Panevėžy
je, žmogžudys irgi buvo “Mais
to” tarnautojas ir drauge su 
nelaimingosios vyru dirbo prie 
jo padėjėju. Paskutiniu metu 
jie buvo susipykę. Piktadarys

riniai išlavinta 2,300,000 jaunų vyrų. Wa
shingtone 209' balsais prieš 188 bal
sus atmetė Ludlowo bilių, kuris reikala
vo, kad ši šalis be referendumo negalėtų 
karo skelbti. Šis bilius yra naudingas 
fašistams agresoriams, nes tada jie visai 
nepaisytų Jungt. Valstijų. Ir taip Japo
nijos imperialistai jau daug kartų skau
džiai įžeidė šios šalies žmones.

Jie Aukoja Savo Gyvybę, o Mes 
Būkime nors Jų Draugais

• Labai gražiai auga Lincolno Bataliono 
Draugų organizacija. Jon stoja daug 
ateivių ir daug amerikiečių. O šios orga
nizacijos tikslas paremti amerikiečius ko

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Aš apsivedžiau 
no žmona gimus 
Ar man teikiama kokios nors 
privilegijos?
ATSAKYMAS:

Tokia palengvinta pilietystė 
(be pirmų popierų) teikiama 
tik ateiviui, kuris apsivedė su 
Amerikos piliete po gegužės 24 
d., 1934 m., arba kurio svetim
tautė žmona tapo pilietė po ta 
diena.
KLAUSIMAS:

Aš gerai žinau, kad atvykau į 
šitą šalį 1899 m., bet apart me
tų, aš nieko daugiaus nepame
nu, nei dienos, nei laivo vardo. 
Man sakė, kad jeigu galėčiau 
pristatyti darodymą, kad aš 
tais metais atvykau, tai galė
čiau tapti piliečiu be atvažiavi
mo certifikato. Iš ko tokis da- 
rodymas susideda?
ATSAKYMAS:
■ Jeigu pameni, kur ištikro gy
venai 1900 m., tai Suv. Valsti
jų Census Bureau gal galėtų 
patikrinti tavo apsigyvenimo 
vietą iš cenzo rekordų.

Pasiųsk laišką į “Bureau of

1923 m. Ma
gioje šalyje.

the Census, Department of the 
Interior, Washington, D. C.,” 
su informacijomis, kur gyve
nai, kuomet 1900 cenzas buvo 
imtas.
KLAUSIMAS.

A teisybė, kad naujas įstaty
mas apsunkina išdavimą apsi
vedimo leidimų Amerikoje?
ATSAKYMAS:

Gal tamsta kalbi apie įstaty
mą, kuris dabar veikia New 
Yorko valstijoje? Neapsunkina 
išgavimo apsivedimo leidimo, 
bet pagal jį apsivedimas gali 
įvykti tik už 72 vai. po išdavi
mui apsivedimo leidimo. Calif., 
New Jersey, ir Texas turi pa
našų įstatymą, kuomet Connec
ticut, Massachusetts, Michigan, 
Pennsylvania ir kitose valstijo- 
se reik laukti penkias dienas po 
padavimo aplikacijos iki išda
vimo. Tikslas tų įstatymų yra 
sustabdyti per greitus apsive- 
dimus.

votojus Ispanijoje. Kaip žinote, jų tarpe 
yra nemažai ir lietuvių jaunuolių.

Be to, jau keletas kovotojų sugrįžo. 
Kai kurie iš jų yra sužeisti. Jų mes ne
galime apleisti. Mes turime juos gražiai 
sušelpti. Tai irgi labai svarbus darbas, 
kurį pasiėmė Lincolno Bataliono Drau
gai.

Dar nedaug lietuvių tėra įstoję į šią 
organizaciją. O reikėtų, kad tūkstančiai 
jų priklausytų. Duoklė nedidelė—tiktai 
vienas doleris metams. Už tą dolerį dar 
gauni gražų ženklelį su laisvės varpu.

Nereikėtų, atrodo, nei raginti. Visiems 
Ispanijos liaudies simpatikams, visiems 
amerikiečių kovotojų draugams ir prie- 
teliams reikia stoti į Lincolno Bataliono 
Draugų organizaciją.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
M. Tylūnui, South Boston, 

Mass. — Jūsų “Pastaba mūsų 
darbuotojams,” drauge, vargiai 
galėtų nešti naudos, jeigu ją 
“L.” ir įdetume. Tokios pasta
bos daryti daug naudingiau ant 
vietos, susirinkimuose. Laikraš
tį užpildyti barimais ir rūgo- 
nėmis negalime. Netilps.

Felix Bogana, Waterbury, 
Conn. — “Mašinų Gadynė” 
spaudai netinka. Pirm rašant 
eilėraščius, būtinai reikia mo
kėt netik pačią kalbą, bet ir ei
lių rašymo taisykles. Rašykite 
žinutes iš darbininkų gyveni
mo. Būsime dėkingi.

T. P. Vargaugiui, Philadel
phia, Pa. — Apie tą patį daly
ką įdėjome kito korespondento 
pirmiau prisiųstą pranešimą. 
Ačiū už rašinėjimą.

*
1
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Smuikorius*
Tėvas sūnui skambio klevo 
Davė smuiką; smičių baltą— 
Ašutinį. Deryt stygas 
Jis mokėjo—Griežti juo dar 
Negalėjo. Sūnus tėvą 
Klausinėjo, kur jis mokės, 
Kaip pradėjo griežti smuiką? 
Tėvas sūnui vis nesakė. 
Vieną kartą vaikas širdo, 
Kai išgirdo griežiant tėvą 
Savą smuiką. Rankoj jojo 
Smuikas verkė ir vaitojo. 
Vaikas griebė smuiką savo, 
Smičium stygas vis brūžavo, 
Ir jau mąstė, kad surado 
Tikrą raktą. Bet kai tėvas 
Griežt nustojo ir daina ta 

• Žavingoji kužkur dingo. 
Tėvas garsiai sukvatojo. 
Vaikas grojo įsisprendęs, 
Net liežuvį sau prikandęs, 
čirpė, spiegė smuikas jojo. 
Vaikas pykčiu netrivojo, 
Kad negali dar pagriežti.

* —Jei tu nori būt smuikoriu,
Reikia eiti net r gojų, 
Laukti velnio ten per naktį. 
Reikia perpjaut mažą pirštą 
Ir krauju jam parašyti, 
Kad parduodi dūšią savo. 
Taip išmoko grot ne vienas, 
Kas tik naktį drįsta vienas 
Eiti gojun kipšo laukti. 
Vaikas mąstė ir galvojo: 
“Dievui dūšią atiduoti? 
“Ar verčiau išmok smuikuoti:”' 
Jis nusprendė būt smuikorium. 
Jis, , tamsios nakties sulaukęs, 
Kepuraitę sau atsmaukęs, 
Greit nuėjo linkui gojo. 
Ten prie ąžuolo stipsojo. 
Kai apuokas suvaitojo, 
Vaikas smarkiai sudrebėjo, 
Bet nebėgo, vis stovėjo, 
Laukė kipšo pakantriausiai. 
Kaimynų gaidžius aiškiausiai 
Garsiai giedant jis išgirdo 
Ir ant savo tėvo širdo, 
Kad taip puikiai jį apgavo, 
Apie velnius primelavo. 
Prakaito lašus nušluostęs, 
Jis per žolę lig prijuostės, 
Pro palšus rūkus, per pievą 
Grįžta sau ramus prieš dieną. 
Nuo to laiko jis daugiau 
Netikėjo kipšam jau! ' 
Smuiką griežė nuo ausies.

Pranas Kartus. 
Sausio 19, 1938.
♦Pagal P. G. pasakojimą.

Albertas Volffas Apie Šių 
Dienų Muziką

žymusis francūzų dirigentas Albertas Volf
fas, kuomet lankėsi Lietuvoje, tenykščius 
spaudos atstovus painformavo aktualiais šių 
dienų muzikos klausimais ir papasakojo įdo
mių dalykų iš savo gyvenimo ir patyrimų. 
Čia paduodu jo svarbesnius išsireiškimus, pa
reikštus spaudos atstovams.

—Koncertuodamas įvairiuose kraštuose į 
savo repertuarus parinkdavau modernistus, 
—sakė A. Volffas.

—Man būdavo didžiausias džiaugsmas, 
kad jie turi pasisekimą. /

Publika, ypač elitas, visuomet šiltai ir su 
entuziazmu priimdavo modernistų muziką. 
Tai truko iki to laiko, kol muzikoje moder
nizmas neliko pernelyg agresyvus. Visur tas 
atsitinka, kai naujovininkai išeina iš ribų. 
Juk nemaža buvo jaunų muzikų, kurie kon- 
struavo pasiutusius laiptus. Paskiau tie laip
tai skandalingai griūdavo ir likdavo tik vie
na pakopa. Tą pakopą paėmę pavyzdžiu, 
kiti vėl statė tuos pačius nepatvarius laiptus. 
Tokie muzikų bandymai apvylė moderniz
mu besidominčią publiką.

Tačiau gyvenimas eina pirmyn ir moder
nizmas negali mirti. Tik klausytpjams rei
kia visu atsargumu parinkti modernistų kū
rinius. šiek tiek aprimus visokių bandymų 
laikui, diena po dienos moderniąja muzika 
susidomėjimas auga, ir atrodo, kad busimo
ji tendencija muzikos pasaulyje—tvarkingas 
modernizmas.

Paklaustas kokia jo nuomonė apie klasi
kinę muziką, atsakė:

—Klasikinė muzika visada yra įdomi. De
ja, daugelis šių dienų klasikų užmesti, čia 
yra dirigentų kaltė. Nemaža jų yra tokių, 

kurie apvažiuoja didžiąją dalį pasaulio su 
ta pačia programa. šiandien daugiausia 
dominuoja Bethoveno ir Wagnerio kūriniai.

Paklaustas ar yra muzikos krizė, ir ar 
radijas žmones atpratins nuo muzikos ir kon
certų lankymų, šis didis muzikas pareiškė:

—Ne. Muzikos krizės nėra. Taip pat 
neteisinga mintis, kad radijas kenkia muzi
kai. šiandien visas žemės rutulys sukasi 
muzikos bangose. Radijo tiek jau išplito, kad 
įvairiausių sluoksnių gyventojai jo bangomis 
gali pagauti muziką. Visa tai tik ugdo mu
zikos pamėgimą, žmogus, per radiją išgir
dęs įdomų dalyką, visuomet steigiasi nueiti 
į patį koncertą. Aš, kai tik būnu Paryžiu
je, kas savaitė diriguoju radijofone ir visa
da esu įsitikinęs, kad kas kartas muzika su
sidomėjusių skaičius auga.

Pasaulinio karo metu Albertas Volffas bu
vo karininku ir net karo lakūnu. Na, o juk 
muzika nekaip derinasi su motoro dūzgimu. 
Ryšyj su tuom spaudos smalsuoliai A. Volf- 
fui pastatė klausimą.

—Taip, buvau karo lakūnas ir esu Pran
cūzijos garbės legijono ordeno kavalierius, 
—nusišypsojo A. Volffas.—Pasaulinio karo 
pradžioje buvau slaugytoju. Paskiau pada
viau prašymą, kad priimtų į aviaciją. Skrai
dyti lėktuvu greit išmokau ir vienerius me
tus buvau instruktoriumi. Tada lėktuvų mo
torai nebuvo tokie stiprūs ir būdavo galima 
su bendrakeleiviu susikalbėti ir dainuoti. Ku
rį laiką teko viename lėktuve skraidyti su žy
miu francūzų tenoru Devrijies. Jis buvo pi
lotas. Kartais mudu padangėje ir uždainuo
davome, o kai su viršum iš 2,000 metrų aukš
čio staiga leisdavomės žemyn, tai pro įvai
rius lėktuvo varžtus stūgaujanti oro slinktis 
sudarydavo tikrą simfoniją.

P. B.

Senas Kūnu, Bet Jaunas 
Dvasia

Didis Sovietų rašytojas M. Gorkis visados 
imdavo savo kūriniams charakterius iš pa
ties gyvenimo. O ypač jo kūrinių herojai—gy
vi, iš gyvenimo herojai, štai, pavyzdžiui, jo 
puošniame romane “MOTINA” matome per
sonažą Povilą Vlasovą, kurio asmenyje apra
šytas tikras gyvenimo herojus, kuris yra gy
vu dar ir šiais laikais. Romane “MOTINA” 
M. Gorkis ^ovilo Vlasovo asmenyje aprašė 
veik visą gyvenimą darbininko P. A. Zalo- 
movo.

Dabar Petras Andrejevičius Zalomovas yra 
jau senas amžium, bet jis’ jąunąš'dvasia, ir 
džiaugiasi, kad sulaukęs žilos senatvės, gyve
na šalyje, kuri; tariant jo paties žodžiais, “vi
siems davė teisę laimingai gyventi.”

Senelis P. A. Zalomovas prisiuntė “Komso- 
molskaja Pravdą” redakcijai Maskvoje savo 
susirašinėjimo su komjaunuoliu Jokūbu Gri- 
gorovu, Ypatingosios Rytų Armijos kariu, ko
piją. štai ką jiedu viens kitam rašė.
Miestas SUDŽA,
Kursko srityje,
P. A. ZALOMOVUI.

Aukštai gerbiamas Petrai. Andrėjevičiau. 
Aš labai mėgstu didžiojo sovietų rašytojo A. 
M. Gorkio veikalus. Ypatingai man brangi A. 
M. Gorkio apysaka “Motina.” Vaizduodama is
torinius faktus, ji nurašyta nuo gyvų herojų, 
kurie gyvena ir džiaugiasi mūsų laikais. Man 
yra žinoma, kad jūs gyvenate Sudžos mieste, 
bet visiškai nežinomas jūsų gyvenimas ir vei
kimas praeityje, jei neskaityti romane “Mo
tina.”

Jeigu jums nesunku prisiminti, parašykite 
keletą eilučių apie tai. Parašykite, kaip jūs 
dabar gyvenate, kaip jūsų ir jūsų senutės 
motinos, Anos Kirilovnos, sveikata.

Jūsų puikus gyvenimas džiugina mus, ka
rius. Už mūsų tėvų darbus—puikius ir švie
sius — mes nepagailėsim nei savo sveikatos, 
nei dargi pačios gyvybės.

Su komjaunuoliškais linkėjimais Jokūbas 
Grigorjevičius Grigorovas.
Komjaunuoliui Grigorovui Jokūbui 
Grigorjevičiui nuo
Zalomovo Petro Andrėjevičiaus.

Gerbiamas d. Grigorovai! Jūsų laišką aš 
gavau gana senai, bet vis neturėjau galimybės 
jums atsakyti. Jūs prašote, kad aš keliomis 
eilutėmis aprašyčiau beveik visą savo gyveni
mą. Aš neturiu tokio stebuklingo talento, kad 
išpildyt šitą jūsų norą, bet galiu jums pra
nešti, kad keturios dąlys mano atsiminimu tu
ri įeiti į knygą “Zalomovų šeima,” kuri ne
trukus pasirodys spaudoje.

Aleksiejaus Maksimovičtaus Gorkio iniciaty

va ir pagal jo planą Gorkio mieste bus iš
leista knyga pavadinta “Gorkio srities dabar
tis ir praeitis.” Į šitą knygą taip pat turi įeiti 
mano atsiminimai, pradedant nuo įstojimo į 
Kurbatovo mašinų statybos fabriką, 1892 me
tais Nižnij-Novgorode, ir baigiant teismu už 
politinę Sormovos darbininkų demonstraciją 
1902 metais gegužės 1 dieną.

Mano motinai Ainiai Kirilovnai Zalomovie- 
nei 5 spalio suėjo 88 metai. Ji labai nusilpo, 
ir jai gręsia visiškas aklumas. Jai pasiliko tik 
50 procentų matymo vienoje akyje, bet greitai 
ir tai ji praras. Ir visgi ji dar kalbasi su jau
nimu, pasakoja jam apie niūrią praeitį, kada 
dargi pradinis raštingumas didžiulei darbo 
žmonių daugumai buvo neįkūnijama svajonė. 
Ji kviečia jaunimą pilnai išnaudoti visas tas 
didžiules galimybes mokslui, kurios pasidarė 
realios visiems be išimties po sovietų valdžios 
ir socializmo laimėjimo.

Aš pats taip pat invalidas, jau senai nete
kau darbingumo ir gaunu personalinę pensi
ją. Sunkiausia mano liga, tai širdies ir sme
genų arteriosklerozas. Dėl pastarosios ligos 
man labai sunku užsiimti protiniu darbu, labai 
sunku rašyti. Man uždrausta bet koks fizinis, 
nervinis ir protinis darbu apsidėjimas.

Į palepinę revoliucinio marksizmo darbinin
kų organizaciją aš įstojau 1892 metais, bū
damas penkiolikos metų, ir nuo to laiko buvau 
persekiojamas caro šnipų ir žandarmų, pas
kui gaidamakų ir denikiniečių (baltieji Rusi
jos pilietinio karo metais.) Mane tris kartus 
nuteisė mirti, keletą kartų žiauriai sumušė. 
Aš Visasąjunginės Komunistų (Bolševikų) 
Partijos narys ir tai laikau pačiu aukščiausiu 
ir atsakomingiausiu titulu, kokį kada nors tu
rėjau.

O dabar man norisi pasakyti keletą žodžių 
dėl jūsų laiško.

Jūs rašote: “Už savo tėvų darbus—puikius 
ir šviesius—mes nepasigailėsim nei savo svei
katos, nei dargi pačios gyvybės.”

žmogaus gyvenimo vertingumas yra ne pra
gyventų metų skaičiuje, o sumoje tų teigia
mų pastangų, kurias jis išeikvojo darbo žmo
nijos paliuosavimui nuo dvarininkų ir kapita
listų išnaudojimo, išeikvojo komunizmo užka
riavimui visam pasaulyje.

Yra tokia kalrnikiška pasaka. Atlėkė aras 
pas varną ir ėmė prašyti, kad tas išmokytų jį 
pragyventi tris šimtus ir tridešimt tris metus. 
Varnas atsakė: “Gyvenk taip, kaip aš, ir tu 
gyvensi tiek pat, kiek aš gyvenu.” Aras nu
skrido kartu su varnu ir kartu, su juo nusi
leido ant dvokiančios dvėselienos. Varnas su 
pasigardžiavimu ėmė ryti šitą dvėselieną, bet 
aras tarė: “Tu gyveni tris šimtus ir trisde
šimts tris metus, bet maitiniesi dvokiančia 
dvėseliena. Geriau aš gyvensiu tik trisdešimts 
ir tris metus, bet nesimaitinsiu dvėseliena.”

Aš vien tik eilinis darbininkas komunistas, 
bet aš maitinausi tik vienu gyvu Markso ir 
Engelso ir jų- genialinių tęsėjų — Lenino ir 
Stalino mokslu, ir todėl mano gyvenimas tur
tingas kovų laimės pergyvenimais, mūsų ša
lies proletariato pergalės laimės pergyveni
mais, kurių pakaktų dešimtims žmonių.

Mano gyvenime buvo daug kankinančių sun

Cleveland, Ohio
Sėkmingos Ralph Bates 

Prakalbos
Sausio 9 d. City Club sve

tainėj kalbėjo žymus novelis- 
tas Ralph-Bates. Jis yra taip
gi kapitonas Tarptautinės 
Brigados. Tema kalbos bu
vo : “Kaip karas baigsis Is
panijoj ?” šiam mitingui Ci
ty Club svetainė buvo per 
maža. Apie porą šimtų turė
jo grįžti — netilpo. Novelis- 
tas-kapitonas Bates labai ryš
kiai ir entuziastiškai nupiešė 
visą Ispanijos liaudies kovą 
su fašistais, išaiškindamas, 
kaip beginklė ir neprityrusi 
Ispanijos liaudis pradžioj ka
ro daug aukavo gyvasčių 
prieš gen. Franko lavintą ka
riuomenę, maurus ir kitus in- 
terventus; kaip iš karto Is
panija buvo pasidalinusi į 
grupių grupes ir partijų par- 
tijasr/neturėdama geros orga
nizacijos ir vienos karinės va
dovybės. Fašistai betgi bu
vo apgalėti didmiesčiuose ir 
Madridas pasidarė “No Paša- 
ran!” Dabar, po 18 mėnesių 

kovos ir didelių kovų, Ispani
jos liaudies valdžia, po va
dovyste Negrin’o ir vienos pas- 
tijos, kuri yra žinoma visoj 
Ispanijoj, tapo suorganizuota 
tokia jau galinga karinė spė
ka, kuri užtikrina Ispanijos 
liaudies laimėjimą prieš fa
šistus. šiandien Teruel lai- f
mėjimas yra didžiausiu smū
giu ne tik gen. Frankui, bet 
lygiai Hitleriui su Mussoliniu. 
Sovietų Sąjunga daugiausiai 
gelbsti parduodama ir aukau
dama Ispanijai būtinus daly
kus.

Nurodė, kad ne tik milita- 
riai lojalistai padarė didelę 
pažangą, išbudavojo 800,000 
galingą armiją, bet ir šalies 
ūkyj ir kultūros lauke lygiai 
taip pat.

Labiausiai Ispanijos liaudį 
skatina prie kovos ir daduo- 
da energijos tarptautinis dar
bininkų solidarumas ir jų pa
rama. Tos paramos reikia ir 
dabar. Toji parama žymiai 
sutrumpins laiką ir sumažins 
aukų skaičių kovose su fa
šistais. Juo labiau lojalistus 
remsime, tuo greičiau fašis

kumų ir sunkių bandymų, bet nei vieno jų aš 
nemainyčiau ant ilgo, ištaigingo ir be liūde
sio buržuazijos gyveninio, kuri gyvena iš dar
bo žmonių išnaudojimo.

Mūsų laimė — bolševikų laimė — didžiulė 
todėl, kad mes įdėjom į kovą už proletariato 
diktatūrą, į kovą už pasaulinę komuną visą sa
vo gyvenimą. Tai, ką socializmo priešai laikė 
“beprasmėmis svajonėmis”, laikė pasakomis,' 
dabar pasidarė tikrenybe, ir komunizmo lai
mėjimas visam pasaulyje neišvengiamas lygiai 
taip pat, kaip ir saulės patekėjimas ryte.

Viena dabartinio, tikro laisvo gyvenimo die
na yra brangesnė už dešimtis metų beteisaus, 
vergiško gyvenimo prie carizmo ir kapitaliz
mo. Aš laimingas, kad dagyvenau iki šių die
nų. Bet tą minutę, kada aš vienas, su vėliava 
rankose, su džiaugsmu nuėjau prieš kareivių 
kuopą, kurie bėgo prieš mane su atkištais dur
tuvais, aš dargi negalvojau apie tai, kad 
štai dabar, šią sekundę, mano gyvenimas ga
li baigtis ir aš nepamatysiu šviesios gyveni
mo ateities, f mane tada žiūrėjo penki tūks
tančiai Sormovo darbininkų, ir aš savu noru 
ėjau mirtin.

Jūs suprantate? Juk jei mane tada būtų pa
kėlę ant durtuvų, tai aš pats būčiau virtęs 
raudona vėliava, ir dešimtis tūkstančių būtų 
nuėję pąskui tą- vėliavą. Būtų užgesus ma
no gyvybė, užtat dešimtys tūkstančių žmonių 
dar labiau įsiliepsnotų šventos neapykantos iš
naudotojams ugnimi, ir brangiai užmokėtų ka
pitalistai už mano nužudymą! Ta mirtis nešė 
savyje gyvybę: būčiau žuvęs aš vienas, bet 
mano žuvimas kokia tai, tegu menkute, laiko 
dalele būtų pagreitinęs darbininkų klasės lai
mėjimą. O už tai negaila atiduoti ne tik vie
ną, bet ir dešimtį gyvybių, jeigu tik jos pas 
mane būtų buvusios.

Ir tais tolimais laikais aš galvojau ir jau
čiau taip, kaip galvoja ir jaučia visi komunis
tai ir komjaunuoliai.

Kiekvienas mūšis; kad apginti feocializmo 
šalį, yra aukščiausia laimė komunistui.

Man prisiuntė knygą “Gyvenimas praside
da.” Ir šitoj knygoj aš perskaičiau puikius, 
ugningus žodžius. “Kada mes ginsim savo tė
vynę, mes ginsim ją iki paskutinio atodūsio. 
Jeigu mūšyje mums nuplėš kojas, mes šliau- 
žiosime, bet naikinsim priešą. Jeigu išmuš 
šautuvą, mes dantimis perkąsim priešo gerk
lę. Mes parodysim, kaip mes mokam mokėti 
už duotą mums teisę gyventi.”

Šiuos žodžius parašė komjaunuolis, šie žo
džiai yra didžioji socializmo šalies tiesa, ša
lies, kuri visiems mums davė teisę laimingai 
gyventi.

P. A. ZALOMOVAS. 
Sudžos miestas.
(“Komsomolskaja Pravda”, 1937. XI. 28.)

Gal tas darbininko P. A. Zalomovo pasakiš
kai didis herojiškumas mažai kam būtų buvęs 
žinomu, jeigu ne geni jale M. Gorkio siela ir 
plunksna, kuri jį įamžino. Didis literatūros 
meisteris M. Gorkis savo “Motinoje” netik 
įamžino darbininką Zalomovą, bet sykiu jo he
roj izmu uždegė šimtų ir tūkstančių darbinin
kų krūtines!

B.

Donora, Pa.
Mirė J. Kučinskas

Sausio 5 d. mirė senas Pilie
čių Kliubo narys Juozas Ku
činskas, sulaukęs 50 metų am
žiaus. Iš Lietuvos paėjo: Bar- 
čių km., Metelių parapijos.

Lietuvoje paliko 3 brolius ir 
2 seserį; Amerikoje paliko vie
ną seserį, Matusevičienę, kuri 
gyveno Donora, Pa. Ji rūpino
si velionio laidotuvėmis.

Velionis Juozas dalyvavo Pa
sauliniame Kare ir buvo 18 mė
nesių Francijoje. Priklausė 
prie Amerikos Legijono, tai jie 
jį ir palaidojo kareivių kapinė
se, Monongahela, Pa. Buvo lais
vų pažvalgų.

Pastaruosius kelis mėnesius 
nedirbo ir prisilaikė pas savo 
seserį.

Lai lengva jam bus pilkoji 
žemelė. D. P. Lekavičius.

ANGLIJOS EX-KARALIUS 
KAIPO ISPANŲ FAŠISTŲ 

PATRONAS
London. — Kunigaikštis 

Windsor, buvęs Anglijos ka
ralius, darbavosi, kad Ispa
nijos valdžia išlaisvintų su
imta fašistą, buvusį diplo
matą X. de Barmejillo. An
glų spauda praneša, kad su 
Anglijos atstovybės pagelba 
jis jau paleistas iš kalėjimo.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro ReumatiŠkus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMA DIENA

tai bus ištaškyti. O abejo
nės tam nėra, sulyg Ralph 
Bates nuomonės.

Susirinkusieji norėjo klau
sytis iar klausytis Ispanijos 
lojalistų kapitono kalbos.

Ir baigus kalbą nenorėjo ei
ti iš svetainės.

Novelistas Bates yra išbu
vęs pirm šio fašistų sukilimo 
Ispanijoj apie dešimtį metų. 
Ispanų kalbą vartoja, kaip ir 
ispanas. Taipgi, apart rašė- 
jo, patapo ne tik gabus liau
dies armijos karininkas-eks< 
pertas, bet lygiai ir gabus 
kalbėtojas. Tą pačią dieną 
(rytmety j) kalbėjo Detroite, 
po pietų—Akrone ir vakare 
— Clevelande.

Aukų surinkta Ispanijos 
liaudies ir jų kovotojų para
mai $321. žmonių buvo apie 
500. Lojalistas.

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

(Laisvė)

Cairo, Aigiptas. — Kara
liuko Farouk sutuoktuvėms 
su Farida Zulficar’aite pa
gerbt paskelbta trijų dienų 
šventė. Vedybų sutarties 
pasirašymas buvo pasvei
kintas 101 kanuolių šūviu.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių ' 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen< 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERfc TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY *ORDER, o mes 
jums per paštą prisųs'ime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

RaŠykte šiaip:
JOHN W. THOMSON 

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ
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vLAISVES BAZARAS
BUS DIDELĖJE SALĖJE

t

Tęsis 3 dienas. Kožną dieną bus dailės programa ir šokiai

Vasario 11,12 ir 13 February F

Laukiame bazarui dovanų nevien tik iš Brooklyno ale ir iš kitų miestų

BAZARAS BUS IDEAL BALLROOM SALEJE
151 Knickerbocker Ave. ir kampas Flushing Ave., Brooklyn

{Šią svetainę telpa apie 2,000 žmonių; gražus steičius programai pildyti

Penktadienį, 11 d. vasario, bazaras pra
sidės 6-tą vai. vakare; Šokiam grieš Mika
lausko orkestrą; programą duos Brooklyno 
Aido Choras. Visiem atsilankiusiem bus 
duodama dovanų gražūs sieniniai kalendo
riai. Kitais vakarais kalendoriai nebus 
duodami vien tik penktadienio vakare. 
Tad norintieji gauti dovanų puikų kalen
dorių, ateikite į bazarą penktadienio vaka
re. Įžanga tik 15c asmeniui.

Šeštadienį, 12 d. vasario, bazaras prasi

dės 5-tą vai. vakare, šokiams grieš Retike- 

vičiaus orkestrą, programą duos garsioji 

artistų grupė iš Philadeiphijos. Jie duos 
operetišką programą. Bus šokių, sotų, due

tų ir dainuos visa grupė. Tai bus nepapras

tai graži programa. Tai ta pati grupė, ku
ri pernai “Laisvės” - bazare sukėlė daug 
ovacijų. Įžanga 25c asmeniui.

Sekmadienį, 13 d. vasario, vaikų diena 
nuo 1 vai. dieną iki penktai valandai. Įžan
ga vaikam veltui. Taipgi bus vaikam duo
dama dovanos ir vaikai galės pirktis gerus 
daiktus nuo 1c ir aukštyn. O suaugusiem 
tai paskutinis vakaras bazaro; šokiams 
grieš George Kazakevičiaus Orkestrą; 
programą duos Sietyno Choras iš Newark, 
N. J. ir Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y. 
Tai bus gražus būrys svečių iš kitų mies
tų. Visiem atsilankiusiem bus duodama 
puiki dovana, kurią paskelbsime vėliau. 
Įžanga 25c asmeniui. , ,

4
>
i

BAZARE BUS DAUGYBES GERŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ
Jie visi bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. ’*

B Visom trim dienom bilietas 50 centų; įsigykite išanksto tą trijų dienų bilietą

Kiekvienas širdingas “Laisves” rėmėjas privalo pasidarbuoti bazarui. Prisidėti su dovana arba padėti 
surinkti dovanp. Reikia lankytis po biznio įstaigas ir namus ir prašyti “Laisves” bazarui dovanu.

Labai laukiame dovaiip iš kitu miestŲ.
J

$

d
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BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
SLA 43 KUOPOJ

So. Bostono SLA 43 kuopa 
(čia yra ir kita, 188 kp. vadi
nama Kubiliaus) yra tur būt 
didžiausia visoje Mass, valstijo
je. Ji skaito 280 narių. Per pe
reitus metus kuopoje mirė 4 na
riai ir 2 išsibraukė. Centrui per 
metus išsiųsta duoki. $4,099.72; 
iš centro išimta apie porą tūks
tančių. Kuopos reikalams per 
metus surinkta $266.61. Bet ir 
išleista kažin kur $146.

Pernai kuopos reikalams na
riai užsidėjo po 10c ekstra, šie
met jau keliamas klausimas, 
kad narius priversti lankyti 
kuopos parengimus, arba mokė
ti pabaudą. Mat, ši kuopa pil
niausioj sandariečių-fašistų 
kontrolėj, čia Mockus — visas 
viešpats. Jis finansų raštinin
kas, jo alga kyla, tai kyla.

Pyksta Ant Januškevičiaus
SLA 43 kuopa nieko rimtes

nio parengti nemoka. Ji pasiten
kina kasmet “paveikslais iš 
Lietuvos”, kuriuos rodo p. Ja
nuškevičius, buvęs SLA Pild. 
Tarybos narys.

Bet Januškevičius ir pernai ir 
šįmet mūsų “tautininkam” iš
kerta šposą: pirmiau nueina po 
bažnyčia ir ten “visą Lietuvą” 
parodo parapijonam, o tik pas
kui ateina (už kelių savaičių) 
parodyti patrijotam.

Taip sausio 16 d. “Gabija” 
statė “Užburtas Kunigaikštis,” 
o Januškevičius bažnyčios skie
pe rodė “Visą Lietuvą.”

Pikta, broliai sandariečiai, ar 
ne ? J-as.

dėjo didžiausias pastangas 
draugus brooklyniečius patęn- 
kinti. Jei kam ka trūko, tai jau 
aš nežinau kur kaltininko be- 
jieškoti. Man dingt — ar tik ne 
perdaug draugai brooklyniečiai 
iš mūs reikalauja? Gal čia yra 
perdideles ambicijos, kaip sako: 
“Kas tai aš!” Bet proletariniai 
menininkai to neturėtų daryti.

Apie šį reikalą aš būčiau nie
ko jau ii- nekalbėjęs, kas pra
ėjo, praėjo. Bet, va, “Keleivis” 
sausio 12 d. dar prisiminė apie 
tai parašyti, o tūlas “Marksis
tas” net “Naujienose” vapalioja 
apie “Kornevilio Varpus.”

Jonas iš Ė.

Los Angeles, Cal., saus. 
20.—Suimta policijos oficie- 
riai Kynette ir Draper, kad 
stengėsi bomba nužudyt de
tektyvą H. Raymondą.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia šokius su 

užkandžiais šeštadienio vakare, 22 d. 
sausio, Darbininkiškų Draugijų Svet., 
774 Bank St. Pradžia 8 vai. vak. 
Gerbiami draugai ir drauges, visus 
kviečiam atsilankyti i šiuos šokius ir 
paremti ALDLD 28 kuopą. — Ren
gėjai. (16-1.8)

I FOTOGRAFAS lt VARPO KEPTUVE
Traukiu paveikslus familijų, ves- II .familijų, ves 
tuvių, kitokią grupių ir pavienių.

A r Neeksko m unikuos ?
Mi-Dėl “Keleivio” red. St. 

chelsono prakalbos Brooklyne, 
kur jis kalbėjo sykiu su “Lais
vės” red. drg. Mizara, P. Tiš
kevičius atpyškčjo j “Keleivį” 
su “atviru laišku” ir ėmė Mi- 
chelsoną mokyt socializmo ir tt. 
ir tt. Bet St. Michelsonas Tiš
kevičiui labai gražiai atsikirto. 
Ne tik gražiai, bet ir teisingai.

Tačiau, grigaitinio socialisto, 
p. Tiškevičiaus, tas nepatenki
no ir jis su “Dar žodis drg. Mi- 
chelsonui” nuvažiavo jau 
“Naujienose.”

O štai norwood iškis “Mark- 
į sistas,” “Naujienų” sausio 12 

d. visai kvailai išeina prieš 
Mass, valstijos draugijų komi
tetą (Lietuvių Kongreso), ku
riam pirmininkauja St. Michel
sonas. Ten jis pritauškė visokių 
nesąmonių, bet, manau, į tai at

isakys pats komitetas. J.

PA. G U B E R N ATORIUS 
SIŪLO, KAD VALDŽIA 
ATPIRKTŲ KASYKLAS

Harrisburg, Pa. — Šios

KATALIKAI ŽINO, KĄ 
SKAITYTI

Sausio pradžioj So. Bostono 
kunigai surengė prakalbas, kad 
įpiršus žmonėms skaityt jų 
leidžiamus, laikraščius. Prakal
bose (pobažnytiniam skiepe) 
kalbėjo trys kunigai: Virmau-
skis, Aukštikalnis (misionie- . valstijos gubernatorius Kai
rius: ir Urbonavičius (vyriau-| le žada kreiptis į Amerikos 
sias “Darbininko” redaktorius).

Apart kunigų, už klerikališ- 
ką spaudą agitavo dr. J. Lan
džius ir mokytojas Pr. Galinis.

Kun. Urbonavičius, kaip 
“Darbininkas” praneša, pasa
kęs :

“ . . . kad katalikai būtų susi
pratę, skaitytų savo katalikišką 
spaudą, tai katalikiški laikraš
čiai turėtų po kėlės dešimts tūk
stančių skaitytojų. Tik deja, 
kad mūsų katalikai ne visi re
mia savo spaudą, labai dažnai 
jie prenumeruoja tokius laik
raščius, kurie iš jų pačių juo
kiasi.”

Taigi, taigi ... katalikai jau 
žino, ką daro, šiandien katalikai 
(dar ne visi) jau moka atskirti 
grūdus nuo pelų. Katalikiškoj 
spaudoj (tai yra kuniginėj) jie 
neranda atsakymų į jų dienos 
reikalus. Jie neranda nei žodžio 
apie reikalą organizuotis į dar
bo unijas, kad iškovojus žmo
niškesnį atlyginimą.

Kuniginėj spaudoj, kaip 
“Darb.”, “Draugas” ir kiti, jie 
mato tik kunigų “pikčius” ir vi
sokius garbinimus. Dar, be to, 
randa daug melo, kuris išeina 
į viršų.

Jau kas link pasijuokimo iš 
katalikų, tai kun. Urbonavičius 
be reikalo žmones gązdina. Nei 
vienas rimtas pažangiųjų laik
raštis iš katalikų nesijuokia. 
Net “Maikis su Tėvu” daugiau
siai juokiasi iš kunigų netaktiš
kumo, bet ne iš žmonių.

NESUPRANTAM!
Brooklyno “Aido” Chorui su

grįžus iš Bostono po “Kornevi
lio Varpų,” drg. Mizara Kris
luose parašė, kad aidiečiai Bo
stonu nusivylę, kad jie gerai su
vaidinę, bet nebuvę atsakančiai 
priimti, kaip svečiai.

Išgirdus tą, man, ir kitiems, 
manau, pasidarė nesmagu:

• kaip, kodėl, kas nepatiko? Žino
ma, į tai atsakymo, greičiausiai, 
mes ir nesulauksim. Negi saky- 
sis aidiečiai!

Man žinoma tik teik, kad Me
no Sąjungos 2-ro Apskričio 
draugės-ai, kaip ir bostoniečiai,

valdžią, kad atpirktų kieto
sios anglies kasyklas. Pas
kui valdžia galėtų parsam- 
dyti jas privačioms kompa
nijoms. Tam, girdi, pritaria 
ir dabartiniai kasyklų savi
ninkai.

Telefonas: Humboldt 2-7964

PHILADEPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia didelį balių kuris 

įvyks šeštadienį, 22 d. sausio. Cul
ture Hall, 1144 N. 4th St. Grieš pui
ki orkestrą po vadovyste Charles Ro
man. Prie įžangos tikietų bus duo
damos 4 brangios dovanos. Šo‘ ’ 
prasidės 8 vai. vak. ir trauksis 
vėlai nakties. Širdingai užprašo 
sus dalyvauti šiame parengime 
skirtumo amžiaus LDS 5 kp.

(17-18)

HARTFORD, CONN.
Sausio 21 d., Įvyks A. L. U. 

Kliubo svarbus susirinkimas. Malone- i 
kito visi atsilankyti, nes bus labai 
daug svarbių reikalų. Taipogi bus ra
portas iš praėjusio metinio baliaus 
ir Kliubo visų metų apyskaita. — J. 
A'. P. ‘ (16-17)

P.

iki 
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BRIDGEPORT, CONN.
Teatras, Dainos ir šokiai rengia 

Liet. Jaunuolių Choras. Įvyks šešta
dienį, 22 d. sausio, 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Bus su
lošta Žemaitės 3-jų aktų komedija, 
“Trys Mylimos” kurioje atvaizdina 
atsitikimą Lietuvoj. Visas choras su
dainuos keletą dainelių, vėliaus bus 
šokiai.

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia balių, sausio 22 

d., prasidės 8 vai. vak. Laisvės Cho
ro Svet., 57 Park St. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti. — Kom. (16-18)

BINGHAMTON, N. Y.
Kaip visuomet, taip ir šiemet Kom. 

Partija . rengia masinį susirinkimų 
paminėjimui Lenino mirties sukaktu
ves. Šis masinis susirinkimas įvyks 
penktadieni, 21 d. sausio, Liet. Svet., 
315 Clinton St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bus muzikale programa, trumpos

Ateikite visi. Užkvicčia k^rn. prakalbūlės ir judami paveikslai. Tad 
kvieskite savo 

Atsilankiusieji 
visiem dykai.

Skyrius.

(17-18)

NEW HAVEN, CONN.
Lenino mirties minėjimo masinis 

mitingas įvyks šeštadieni, 22 d. sau
sio, 8 vai. vak. Gražioj svetainėje, 
Troup Junior High School Edgewood 
Ave., ir Beers St. Bus rodomas So
vietų kalbanti‘filmą “We Are From 
Kronstadt”, kalbūs Elizabeth Gurley 
Flynn, unijų vadove. Dainuos Frei
heit Choras. Programa bus gera ir 
įspūdinga. Kviečia New Haveno Ko
munistų Partija visus “Laisvės” skai
tytojus ir darbo klasės mylėtojus da
lyvauti šiame svarbiame parengime.

(17-18) J. D.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Komunistų Frakcija ren

gia labai svarbias prakalbas. Įvyks 
23 d. sausio, Liet. Taut. Salėje, 928 
E. Moyamensing Avė. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Kalbės dd. A. Bimba iš 
Brooklyno ir M. Guoba iš Kanados. 
Koncertinę dalį programos atliks Ly
ros Choras, Merginų Grupė, šokikės 
H. Gardner ir Virginia Vaidžiu- 
lytč. Bus duetų ir solų, padainuos 
Olga Norvaišiūte ir Nellie Statke- 
vičiutė. Rengėjai kviečia visus skait
lingai dalyvauti, nes bus geri kalbė
tojai ir įvairi koncertinė programa. 
Įžangos nebus. — Kom. (16-18)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertą, Ban- 
Kietą, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

DR. J. J. KASKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška apticka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

NAUJOJE VIETOJE -aa

L!WUVI§K4

dalyvaukite 
draugus 
nesigailėsite. 
Ko m.

visi ir 
dalyvauti.

Įžanga
Part. Vietinis

(16-17)

STAMFORD, CONN.
Sekmadienį, sausio 23 d. įvyks 

nino mirties paminėjimo vakaras. 
Bus rodoma judami paveikslai, -“The 
Youth of Maxim,” su amerikoniškais 
titulais. Kalbės Peter V. Cacchione. 
Įvyks Horticultural Hall, Forest ir 
Greyrock PI. Paveikslai bus rodomi 
7:30 v. v. Kviečiame visus dalyvauti.

(16-18)

Le-

WORCESTER, MASS.
Lenino paminėjimo vakaras jvyks 

23 d. sausio, 7:30 vai. A. O. H. Svet., 
Trumbul St. Kalbūs Močiute Bloor, 
ką tik sugrįžusi iš Sovietų Sąjungos 
ir bus rodoma krutami paveikslai, 
vienas iš Maskvos parodos, kitas “Is
panijos širdis,” tai yra kova su fa
šistais, kur daug ir lietuvių padeda 
toj kovoj už 
kratiją prieš 
tija kvicčia

Ispanijos žmonių demo- 
fašizmą. — Kom. 
visus dalyvauti.
(16-18)

Par-

HUDSON, MASS.
Hudsono Lietuvių Organizacijų 

Bendras Komitetas rengia prakalbas, 
Lietuvos demokratijai ginti. Įvyks 
šeštadienį, 19 d. vasario. Pradžia 7 
vai. vak. II. L. Piliečių Kliubo Svet. 
Kalbūs “Laisves” redaktorius A. 
Bimba. Po prakalbų bus šokiai prie 
.Trijų žvaigždžių Radio Orkcstros. 
Viskas bus veltui. (16-17)

Telephone: EVergreen JJ-R770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių* 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokią kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoji: tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parnamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenuo) 

BROOKLYN. N. Y.

.Jonas S
512 Marion St., kanų). Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Iš senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

Stephen Aromiskis |
(Armakanskas) 

, Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Av«. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: JffiVergreen 7-438S

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštu.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. I

GERIAUSIADUONAfž8feACH0LES BAKING
532 Grand St., Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome | visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck Maujer Sts.

Tel. TRObridgc 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kaminas Inman St., 
art* Cenral^Skvžro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakąro 
Nodčliomis ir šventadieniam: 

10-12 ryte
|L==

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

i .................
Siunčiame duonų per paštų į kilns miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Triangle B-3621 

Brooklyn, N. Y.

H

MM

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7178

Brooklyn, N. Y.

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.

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS
R CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ 'SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MEšLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

MM M M M M M M M M M M lift M^MMMM * T

Notary Public Tel. Stagg 2*5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamu kaina
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkite# į “Laisvės’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
» x

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

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

Telefonas EVergrcen 7-1661
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Puslapis Šeštas LAISVE Šeštadienis, Sausio 22, 1938

Anna Colon, tos pat stubos 
gyventoja, skundėsi, kad jos 
mergaites, Anna, 11-kos, ir 
Norma, 8 metų, sunkiai serga 
“šalčiu”:

Lietuvių Komunistų Naujos 
Kuopos Susirinkimas

Dėl tūlų priežasčių lietuvių 
komunistų kuopos steigiamasis 
susirinkimas nukeliamas iš an
tradienio į ketvirtadienį, 27 d. 
sausio, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” Salėj. Kviečiami ne tik 
pasižadėjusieji įstoti, bet ir vi
si norintieji padėti naujai kuo
pai veikime bei plačiau susi
pažinti su jos uždaviniais.

Susirinkimas bus įdomus, 
nes bus labai gera paskaita 
apie leninizmą.

Lietuviu Kom. Frak.

Pamatykite Uždraustą Judi
New Yorke dabar rodoma 

paskilbęs judis “Inside Nazi 
Germany—1938”. Judis pa
garsėjęs visame pasaulyje ne 
tik savo realumu, bet ir kuo
mi, kad Chicagos Cenzorių 
Taryba buvo uždraudus jį ten 
rodyt. Tik Chicagos Civilių 
Laisvių Komitetui pagrasinus, 
kad jis bylą neš į federal) teis
mą, įsikišo policijos komisio- 
nierius Allman ir judis leista 
rodyt.

Gi Warner Brothers, New 
Yorke, paskelbė, kad susilai
ko nuo rodymo to judžio savo 
teatruose, kurių turi 425 po 
visą plačią šalį.

Nežiūrint grasinimų, RKO 
Judžių Išsiuntinėjimo Korpo
racija, kuri aprūpina apie 800 
teatrų, siuntinėja filmą visiem, 
rodymo arba nerodymo klausi
mą palikdama išsiristi patiem 
teatrų manadžeriam.

Paties šio didmiesčio cenzo
riaus ranka kol kas nepasiekė 
ir visiems reiktų pasinaudoti 
ta proga, be atidėliojimo pa
matyti judį Embassy—The 
Newsreel Theatre, Broadway 
ir 46 St., New Yorke.

! Už Lietuvos Politinių 
Kalinių Laisvę!

Šiandien ir sekmadienį tęsia
si speeialis vajus rinkiniui pa
rašų už Lietuvos politinių kali
nių paliuosavimą. Kiekvienas, 
kuris tik galėtų dar pasidar
buoti rinkime parašų prašomi 
užeiti pas J. Nalivaiką, Ameri
kos Lietuvių Kongreso Brookly- 
no ir Apylinkės Skyriaus sek
retorių, pasiimti blankų. Jį 
šiomis dienomis rasite “Lais
vės” raštinėj, 427 Lorimer St., 
B rook lyne.

Taip pat turintieji pripildy
tas blankas .grąžinkite jo vardu 
“laisvės” raštinėn, nes su 1 
diena ateinančio mėnesio blan
kus jau turi būti Amerikos Lie- 

i tuvių Kongreso centre, Chica
go j.

Blankose pasirašyti gali ne 
tik patys iš Lietuvos atvyku
sieji lietuviai, bet taip pat ir 
Amerikoj gimusieji lietuvio 
šeimynos nariai.

Moterų Delegatės Sykiu 
Važiuos J Newark?

ALDLD Moterų 81-mos kuo
pos delegatės, važiavimui į 2-ro 
Apskričio konferenciją susitarė 
susieit Hewes Street stotyje 
prie kasos tarp 9 ir 9:30 sek
madienio ryto, 23 sausio. Kas 
norėtų važiuot su jomis kartu 
pribūkite stotin. Konf. vieta: 
180 New York Avė. Ten pat 
bus ir vakarienė. Del.

Gloria Gavo Sauvaldystę
Ga] daugiausia paskilbusi 

“vargšė turtinga mergaitė”, 
Gloria Laura Vanderbilt, nuo 
dabar jau galėsianti matyti ar
ba nematyti savo motiną ir da
ryti, kas jai patinka. Jai su
eis 14 metų ateinantį vasarį. 
Ji paskilbo trys metai atgal, 
kada turtuolė teta Mrs. Whit
ney teismo keliu išgavo tei
sę globoti mergaitę ir jos pen
kis milionus dolerių. Motina 
buvo pripažinta netikusia glo
boti dukterį.

James Duvan, 29 metų, bena
mis, apkabintas apiplėšime per 
J. Trawick, 12 Homy St. Du
van jam persistatęs jūrininku. 
Išsiaiškino, kad jis niekad jūri
ninku nebuvęs ir uz pe^s i stati
nėj imą juomi buvęs" 13-ką sy
kių nuteistas.

Lietuvių Demokratų Balius
Bronxo Lietuviu Demokratu 

Kliubas ruošiasi 6-tam meti
niam baliui. Jis įvyks 5-tą va
sario, šių metų, Royal Man
sion, 1315 Boston Road (prie 
169th St.), Bronx. Puiki or
kestrą grieš lietuviškus ir am
erikoniškus šokius. Prie įžan
gos tikietų duodama dovana, 
taipgi bus kitų įvairumų. Jžan- 

Į ga 50c. Kviečiami vietiniai ir 
j iš apylinkės.

Rep.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pirmadienį, 24 d. sausio įvyks 
Workers Alliance 60 kp. susirinki
mas, 8 vai. vakaro, 28 Graham Ave. 
Prašome visų skaitlingai dalyvauti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tart. M. Unifaciew, Org.

(17-18)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vedusiai pora$ arba pavieniam. 
Garu šildomas, šiltas vanduo. Galima 
matyt savininką bile kada. Kreipki- ( 
tės po num. 261 Hewes St., Brook- j 
lyn, N. Y. (16-18)

Mrs. Andrea Rio, portori.kie- 
tė, kuri, sakoma, turėjus 114 
metų, mirė miegodama savo 
namuose, 9 E. 113th St., N. Y.

Šalčiai Padaugino 
Vargus-Ligas

Temperatūrai nupuolus iki 
penkių virš zero, darbininkų 
dienraščio “Daily Workerio” 
reporteris M. Kantor pasisuko į 
darbininkų kvartalus, New Yor
ke, pažiūrėti, kaip ištiesti jau
čiasi šalčių suspausta biednuo- 
menė. Jis surado būrius ligotų 
kūdikių ir suaugusių. Ir visų 
tų kančių priežastimi buvo tas, 
kad kiekviena iš tų šeimų gy
veno šaltuose, orvalkuotuose, 
nevėdinamuose ir vėjų daužo
muose kambariuose.

Jis apsilankęs pas virš 20 
šeimų ir apibūdina jų vargus, 
čion paduodame porą iš dauge
lio patyrimų:

Prie 231 W. 19th St. Victor’o 
Ruse su žmona ir 8 metų mer
gaite drebėjo savo 4 kambarių 
apartmente, kurį šildė tik ma
žytis aliejinis šildytuvas:

“Aš gavau $5 iš pašalpos 
mergaitės drabužiams,” sako 
Ruse, kitaip ji negalėtų eit mo
kyklon. Galop jie davė mano 
žmonai šiltų apatinių ir dreses. 
čion šalame. šilumos duoda tik 
kelias valandas, bet ir tomis 
taip maža, kad turime šildytis 
aliejiniu pečiuku.”

“Mano vaikai neturi drabu
žių, mano vyras neturi “over- 
kauto,” o čia taip šalta, jog- aš 
nakčia turiu atsikelti ir pakurti 
gasinį pečių, kad vaikai galėtų 
ryte apsirengti ėjimui į mokyk
lą.”

Ji sakė, kad jos dešinėj i ran
ka suimta skausmų: “Aš žinau, 
kad tai nuo šalčio. Daktaras sa
ko. būk tai arthritis. Jei čia bū
tų šilumos, aš žinau, kad man 
nereikėtų.1 kęst.’

Ir taip ištisi sukiužę bildin- 
gai, perpildyti šąlančiomis bied- 
nuomenės šeimynomis. Vieni iš 
jų bando apsišildyti aliejiniais 
pečiukais, kiti gasu, treti tur
gavietėse surinktomis dėžių ske
veldromis ir vaitoja suimti ligų 
nuo peršalimo, alkio ir nesanita- 
riškų sąlygų.

Senutė Žuvo Kurdama Pečiy
Mrs. Mary McKay, 93 Cly- 

mer St., dženitoriaus žmona, 
kaip ir kiti to ir daugelio apy
linkės namų gyventojai, gyve
no šaltame apartmente. Žino
ma, ten taip pat turėjo ir nuo 
viduramžių užsilikusį pečių, 
kuris nelengva užkurt. Besi- 
triūsiant prie jo, senutės dra
bužiai užsidegė ir nuo to ji 
žuvo.

KLAUSYKITE, 
ŽMONĖS!
....AR SVIGZI KIAUŠINIAI 
YRA GERESNI UŽ NUSENUSIUS ? 

KIEKVIENAS SAKO "TAIP"!
ARŠVIEŽI Cl GARĖTAI

Pasirandavoja 3 kambariai gra- ■ 
žiame 2-jų šeimynų name. Pilnai 
moderniškai viskas įtaisyta. Pagei
daujame randauninkų be vaikų. Ren- 
da prieinama. Kreipkitės po nume
riu 54-07—69th Lane, Maspeth, N. Y.

(18-20)

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License 
No. CL-307 lias been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 924—65th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB. Inc. 
921 -65th St.', Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RW298 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 4811 Avenue N., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE APOSTOL 
d-b-a AP Bar and Grill 

4811 Avenue N., Brooklyn, N. Y.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

• •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite'mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

•

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS ,
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITCS “LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA J5USIŽJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

COOK and HEAT Without.Coą
In Yonr Present 
St o t® pt Furnace— 
HOTTER-CHEAP- 
KB—No Aahee or Dirt 
—Twice the Heat Quick 
Bt ONE HALF THE COST.

COOKS A MKAL
FOR LESS

Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burns cheap oil a new Jį;p,Tin?o 
way. without pre-generating Any STOVI 
er clogging up. Quick Intense range or 
heat by Simple Turn of Valve, ’urhacs 
It ends drudgery and dirt of Quick HEAT at 
eoal or wood; ruts fuel bills in Turn of Vaivaf 
half, pays for itself quickly by what IT MATES.

DU AM E PHONE for free FiIUIME DEMONSTRATION
No Obligation

interested in getting: MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing ' HEAT 
KING" Oil Burner.

Local Sales Representative*

KLEEN KOL COAL CO
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

NOTICE is hereby given that License 
No. RW749 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 88 Atlantic Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DOMINGO VIERO CIVIDANES 
& SANCHEZ

88 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RW 751 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6623 Fort Hamilton 
Parkway, Borough of Brooklyn, County of 
kings, to be consumed on the premises.

CARMINE ARCIELLO
6623 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL 6322 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquors at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 621 Chester St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE P. McDERMOTT 
d-b-a Crown Rest. & Bar 

621 Chester St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. GB 10847 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 333 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

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

YRA GERESNI UŽ NUVĖSUSIUS C!GARĖTUS ?

KIEKVIENAS SAKO "TAIP"!
Du Cellophane užvalkalai . . . ne vienas, bet DU . . . saugoja Dvi- 
gubai-Švclnų Old Golds šviežuipą. Du užvalkalai, DUBELTAVAS 
Cellophane, daro pakelį NEPERLEIDŽIANTĮ-ORĄ ... Du užval
kalai, DUBELTAVAS Cellophane, neįleidžia drėgnumo, sausumo 
ir nė jokio kito cigareto gerumo priešo.

Du užvalkalai DUBELTAVO Cellophane, teikia jums FABRIKO- 
ŠVIEŽIO cigaretus; taip šviežius kaip kad višta kiaušinį padeda į 
lizdą. Dvigubai-Švelnūs Old Golds tą ekstra užvalkalą įvedė 1935 
metais. Dubeltavas Cellophane. Dubeltavas įvyniojimas. Užtikrina 
Amerikos rūkytojui tikrai šviežius cigaretus be pakėlimo kaštų.

Old Gold suteikia jums šviežius cigaretus, nepaisant kada ir kur 
jūs perkate juos. At tai klimatas būtų aukštas ar šlapias, ar tai kli
matas būtų drėgnas ar ūkanotas, jūs negalite nusipirkti nuvėsusį 
Old Gold. Tas ekstra užvalkalas yra jūsų garantija,

PRYZINIO 
DERLIAUS 

TABAKAI
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

"CELLOPHANE" 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na
ci jienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Copr. ,1938, by P. Lorlllard Co., Inc.

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and 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.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

( SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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




