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Stasiui Vitaičiui, “Tėvynės” 
redaktoriui, niešti ir liežuvis ir 
pirštai. Jis negali praeiti ne
užsikabinęs už komunistų. Bet 

kada mes jį už tai pakritikuo
jame, tai jis šaukia, kaip už 
liežuvio kariamas, kad komu
nistų spauda jį baigianti ’ nu-- 
kryžiavoti.

------ O-------

Paskutiniame “Tėvynės” nu
meryje (vas. 4 d.) tepa du iš
tisi editorialai prieš komunis
tus. Viename jis laimina bosų 
agento Stolbergo straipsnius, o 
kitame ploja į petį “Naujienų” 
bendradarbiui “Sparvai”, kuris 
nesenai išplūdo komunistus.

O “Tėvynė” juk yra neparti- 
jinės organizacijos prganas. Ji
sai turėtų būti ved A m as nepar- 
tijinėje dvasioje.

----- 0-----
Bet už tai Vitaitis “Sanda

ros” pasakymą, .kad SLA. 'mirš
ta ir kad jį dabar valdo asilai, 
pavadina tik “nerimtu išsišoki
mu”. Įsivaizdinkinte, kaip pla
čiai būtų savo burną atidaręs 
Vitaitis prieš komunistus, jeigu 
komunistinė spauda kada nors 
būtų šitaip apšmeižus ir išplū- 
dus SLA. ir jo vadovybę!

----- 0-----
“Keleivio” redaktoriui nesu

tinka su tūlo Sparvos straips
niu, tilpusiu “Naujienose” sau
sio 26 d. ir nukreiptu prieš ko
munistus ir Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Michelsonas sako: 
“Mums tik keista, kad šitokio 
pobūdžio raštas pateko į 'Nau
jienas', kuomet tinkamiausia 
jam vieta būtų buvus Brookly- 
no ‘Vienybėje’.”

Sparvos straipsniui nurodyta 
labai gera vieta. Deja,; šis 
Sparvos straipsnis nėra pirmu
tinis patekęs į “Naujienas”, 
vietoj į “Vienybę”. Ištiesų ta
sai straipsnis buvo tiktai kopi
ja “Naujienų” editorialų dva
sios ir pobūdžio. O nelaimin
gasis “Sparva” tai “N.” redak
toriaus šešėlis. .»

----- 0-----
William Greenui labai nepa

tinka ir tas faktas, kad Tarp
tautinė Darbo Unijų Federaci
ja veda derybas su Sovietų Są
jungos unijomis dėl apsivieni- 
jimo. Green sako, kad Ameri
kos Darbo Federacija taip grei
tai išmaršuos laukan iš Tarp
tautinės Federacijos, kaip tik 
jon koją įkels Sovietų Sąjungos 
darbo unijos.

Tai ir kvailas ir bergždžias 
grūmojimas.

Chiniečiai gerokai pasimoki
no iš Ispanijos ir Sovietų Są- 
jungos liaudies kovų prityrimų. 
Jie suprato, kad savo armijoje
išdavikų jie negali laikyti, štai Į Anglija pakvietė ir Mus-
nesenai jie nubaudė mirčia 
Shantungo provincijos genero
lą, kuris buvo parsidavęs Japo
nijai. Dabar suėmė kitus try- 
liką armijos viršininkų ir Še- 
šius jau pasmerkė sušaudymui. 

----- 0-----
Taip ir reikia. Jei taip būtų 

iš sykio padarius Ispanijos 
liaudies valdžia, tai ji būtų iš
gelbėjus Ispanijos liaudį nuo 
šio baisaus karo. Vietoj sau- 
jalės armijos generolų kraujo, 
dabar liaudis lieja savo kraują 
upeliais.

—o>—
Labai gerai, kad Sovietų val

džia laiku pastebėjo ir apvalė 
savo armiją ir valdžios organus 
nuo trockistinių parsidavėlių 
užsienio fašistinėms spėkoms. 
Dabar ji daug stripresnė. Hit- 
leriai ir Mussoliniai nebe taip 
drąsūs savo straksėjime prieš 
Sovietų Sąjungą, kai žino, kad _
Raudonijoj Armijoje nebeturi zidentu, virš tu tūkstančiai 
jiems parsidavusių generolų— 
Tuchačevskių, Uborevičių.

Darbo Žmonių 
Dienraštia
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BUVUSIO LIETUVOS PREZIDENTO K. GRINIAUS LAIŠKAS
AUGA KARININKŲ 
PRIEŠINGUMAS 

HITLER1EČIAM
Cenzūra Užgniaužia Žinias 

Apie Bruzdėjimą Armijoj
Berlin, vas. 4.—Ne tik 18 

Vokietijos generolų, bet 
bet daug pulkininkų ir ofi- 
cierių sujudo prieš Hitlerio 
“pagonišką” propagandą ar
mijoj ir prieš persekiojimus 
krikščionių tikybos. Kita 
karininkų subruzdimo prie
žastis, tai kad vienintelis 
buvęs Vokietijos maršalas 
gen. von Blomberg, karštas 
Hitlerio pakalikas, apie 60 
metų amžiaus, apsivedė Su 
“prasčioke” savo sekretore 
Erika Gruhn, 28 metu, dūk- z v z

teria masažisto (ar kaip 
pirmiau buvo pranešta, sta
liaus).

Oficierių sujudimas dėl 
to privertė Blombergą pasi
traukt iš karo ministerio 
vietos. Tuoj po to atsistaty
dino ir vyriausias armijos 
komandierius gen. von Frit
sch.

Nazių cenzūra užgiaužia 
savo spaudoj žinias apie ne
ramumus armijoj ir konfis
kuoja ateinančius užsieni
nius laikraščius, kurie apie 
tai rašo.

Prancūzai, Anglai Skan
dins Jūrų Piratus

/ 
Roma irgi “Kovos” prieš 

Jūrinius žudikus
Paryžius. — Francija pa

siuntė 30 karinių laivų, o 
Anglija 40 gaudyt ir skanr 
dint fašistų submarinus pi
ratus, kurie užpuldinėja ir 
gramzdina bepusiškų šalių 
prekybos laivus Viduržemio 
Jūroj ir vandenyse ne toliau 
kaip už trijų mylių nuo Is
panijos pakraščių.

solinį datyvaut ablavose 
prieš tuos jūrinius žudikus. 
Mussolinis išreiškė ' neva 
“pritarimą.”. Tuom jis tik 
nori paslėpt faktą, kad tai 
Italijos submarinas paskuti
niu laiku nuskandino Ang
lijos prekybos laivą “Endy
mion,” su kuriuo žuvo ketu
ri Anglijos piliečiai ir 7 ki
tataučiai.

J. L. LEWIS TINKA Į 
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

PREZIDENTUS

• Washington. — Kai Colo
rado vice-gubernatorius Fr. 
Hayes, narys Jungtinės 
Mainierių Unijos, išreiškė 
viltį, kad J. L. Lewis, uni- 

I jos pirmininkas, galės kada 
tapt Jungtinių Valstijų pre- 

delegatų griausmingai jam 
pritarė.
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Kodėl Dr. K. Grinius, Buvęs Lie
tuvos Prezidentas, Pasirašė po 
Amnestijos Įstatymo Sumanymu

Konsti-

Meldžiamasis pone 
Redaktoriau! z

Pasinaudojęs 22 
tucijos straipsniu, aš buvau 
pasirašęs po amnestijos įs
tatymo sumanymu, kuris, 
kai prisirinks 25,000 parašų, 
žada būt įteiktas seimui 
svarstyti. Kai parašams 
rinkti lakštai pradėjo kur
suoti, tai saugumo depart- 
mento agentai ir šiaip kai- 
kurie gyventojai paabejojo, 
ar tikrai tuose lakštuose 
mano parašai padėti. Ban
džiau “Liet. Žiniose” ir “XX 
amžiuje” pranešti trumpai, 
kad taip, ir kad aš savo ran
ka fenai pasirašiau. Deja, 
tuos dienraščius cenzūruoją 
organai mano laišką nepra
leido, gal dėl to, kad. nebuvo 
smulkiai paaiškinta, kodėl 
aš po amnestijos įstatymo 
sumanymu pasirašiau.

Šiuo kartu noriu duoti 
tuo reikalu kai kurių paaiš
kinimų. Kas skaito valdžios 
leidžiamus Lietuvos statis
tikos metraščius, tas galėjo 
juose pastebėti, kad mūsų 
suimtieji kasmet prasėdi 
įvairiose vietose apie pus-

100 Negrų Kariauja už 
Ispanijos Respubliką

Taip Praneša Garsus Ame
rikietis Dainininkas

Paryžius. — Plačiai pa- 
skilbęs negras dainininkas 
amerikietis Paul Robeson, 
sugrįžęs iš Ispanijos respu
blikos, staptelėjo Paryžiuj. 
Jis Ispanijoj dainavo * liau- 
diečių apkasuose.

Paul Robeson praneša, 
kad po respublikos vėliava 
kariauja daugiau kaip 100 
negrų liuosnorių, dauguma 
iš Jungtinių Valstijų, bet 
yra negrų kovotojų ir iŠ’Ku
bos ir iš Anglijos Vakarinių 
Indijų.

Respublikiečiai aukštai 
gerbia atmintį negro advo
kato Oliverio Law iš Chica- 
gos, kuris pernai krito mū- 
šyj su fašistais "prie - Bru
nete.

Naziai Vis Kiečiau Slopina 
Krikščionių Bažnyčias

' Berlin. — Nazių valdžia 
■uždraudė 53-ms protestonų 
kunigams sakyti pamokslus, 
29-nis išvijo iš parapijų ir 
17 kunigų pasiuntė į kon
centracijos stovyklas už tai, 
kad jie nepritaria nazių fi
losofijai. >

Hitleripinkai 
kelias katalikų 
ganizacijas.

uždarė dar 
jaunimo or-

antro milijono parų, kas 
valstybei atsieina skaitant 
valdžios nustatyta taksa 
po 3 litus parai, apie pus
penkto milijono litų. Tai 
mūsų neturtingai valstybei 
nemaža našta.

Teismai ir kitos baudžia
mosios įstaigos kasmet nu
baudžia netoli 9 tūkstančių 
žmonių. Kalėjimų tuštėjimo 
nematyt. Atbulai, rodos, kad 
yra linkinio suimtųjų skai
čiui augti.

Mūsų kalėjimai perpildy
ti, o kai kad net prikimšti. 
Juose nevienas uždarytas 
gauna džiovą, proto ir kitų 
ligų. Vadinasi daug žmonių 
pasidaro invalidais ir išėję 
iš kalėjimo būna nedarbin
gi. Kiti pabuvę kalėjime iš- 
tvirksta, pasidaro išdavikai,, 
provokatoriai, visuomenės 
atmatos, parazitai.

Pataisyt žrnogų kalėjime 
pas mus dar nepajėgia. Ne
daug jie gelbsti ir kovoje 
su valstybės griovikais. Kai 
kuriose šalyse kalėjimai tuš
tėja, bet pas mus nepastebi
me. Čia gaL kalti baudžia-' 
mieji statutai ir apskritai 
neracionalūs įstatymai, o 
gal pati visuomenė.

■ Turi būti to reiškinio rim
tų priežasčių. Statistinės ži
nios turėtų priversti susi
pratusius žmones susirūpin
ti, kad su kalėjimais ir bau
dimais—ne viskas pas mus 
yra tvarkoje./Iki bus įsta
tymai pakeisti, kaip palia- 
tyvas galėtų čionai sunkiai 
pakenčiamą buitį pagerinti

Užsidarė Didysis Mainierių 
Unijos Suvažiavimas

Washington. — Pasibaigė 
pažangiausias ir didžiausias 
istorijoj suvažiavimas Jung
tinės Mainierių Unijos. Ja
me dalyvavo 2,009 delegatai.

Užbaigbš kalbą pasakė 
unijos prezidentas John L. 
Lewis, CIO pirmininkas. Jis 
sveikino Mainierių Uniją 
kaipo CIO, industrinių uni
jų organizavimo, nugarkau
lį, kaip finansinį, taip dva
sinį.—Mainierių Unija da
bar turi per 600,000 narių.

Lewis, išreiškė gilią padė
ką delegatams, kad jie taip 
remia “mūsų valdžios ir 
žmonių programą, kuri sie
kia išlaikyt nepaliečiamą re
spubliką ir visuomenines, 
ekonomines ir politines 
•sės Amerikos žmonių.”

tei-

Šiandien gal bus lietaus. 
—N. Y. Oro Biuras. /

Vakar temperatūra 45. 
Saulėtekis 7:05; saulėleidis 
5:16.

amnestijos įstatymas, kuris 
pas mus jau labai senai bu
vo išleistas.

Manydamas, kad šis ma
no paaiškinimas padės po 
minėtu amnestijos įstatymo 
sumanymu parašams rinkti 
ir pagreitins to įstatymo 
svarstymą, prašau poną Re
daktorių atspausdinti šį ma
no laišką jo redaguojamame 
dienraštyje.

Prašau priimti mano pa
garbos žodžius.
(pasirašo) K. GRINIUS.

Teko patirti, kad tokio tu
rinio raštą gavo įvairių 
dienraščių ir žurnalų redak
cijos. Kadangi dėl tam tikrų 
priežasčių šis svarbus ’ žy
maus Lietuvos veikėjo ir 
buvusio prezidento pareiški
mas nepasiekė mūsų visuo
menės, todėl mes jį atspaus
diname atskirai, idąnt visa 
Lietuvos liaudis išgirstų bu
vusio prezidento daktaro K. 
Griniaus žodį tokiu svarbiu 
reikalu, kaip Amnestija po
litiniams kaliniams.

Pasirašiusieji po amnesti
jos įstatymo sumanymu.

Kaunas, 1937, spalio mėn.

Šaltis Sustabdė Trupėjimą Ledo Lyties, 
Kur Randasi Keturi Sovietų Mokslininkai

Trys Sovietiniai Ledlaužiai Grumiasi per Ledų Jūrą 
Gelbėt Juosius; Skrenda Pagelbon Lėktuvai ,

Maskva. — Gerėja viltis 
išgelbėt. ' keturis Sovietų 
mokslininkus nuo dalies su
skilusio šiaurių ledyno. Jų 
vadąš Ivan Papanin per ra
dio praneša, kad vėjai ten 
aptilo ir oras atšalo iki 4 
laipsnių aukščiau zero, pa
gal Fahrenheit termometrą. 
Taigi šala ir drūtėja ledo 
lytis, ant kurios yra tie mo
kslininkai su savo stovykla 
ir šunim vardu “Linksmas”.

Ta lytis dabar turi 160 
pėdų ilgio ir 100 pločio. Ji
nai yra nuplaukus per 1,000 
mylių z nuo šiaurių Poliaus. 
PlaukiojanČioji mokslininkų 
stovykla randasi Jau arčiau 
100 mylių nuo mažos salos 
San Mayen, kur gyvfena ne
didelė norvegų kolonija.

Geografinis lyties punk
tas dabar—74.08 laipsnis 
šiaurinės platumos ir 16.30 
laipsn. vakarinės ilgumos— 
apie 150 mylių į rytus nuo 
Greenlandijos.

Ledlaužis “Murmanetz” 
visais garais skrodžia, ledus, 
briaudamasis linkon plau
kiančios stovyklos. Pirmiau 
buvo pranešta, kad jam pa
siekt sovietinius mokslinin
kus telikę tik 60 mylių; da
bar pasirodo, kad dar 150 
mylių.

FAŠISTŲ KANUOLĖS PER 3 VALANDAS 
DIDŽIAIS ŠOVINIAIS NAIKINO MADRI

DĄ, BET MAŽAI ŽMONIŲ UŽMUŠĖ
..........................................-...................- -............................... ■ 11 "B ______ ______

Chinai Užginčija “Didelius” 
Japonų Laimėjimus

Shanghai, vas. 4.—Japo
nai skelbiasi, .kad žygiuoją 
pirmyn linkon Hwaiyuano, 
30 mylių į vakarus nuo savo 
užimto Pengpu, ir giriasi 
dideliais laimėjimais.

Chinų vyriausybė užginči
ja tokius japonų t laimėji
mus; parodo, jog per savai
tę tapo užmušta bei sužeis
ta 3,500 japonų Pengpu 
srityje. Sako, kad chinų at
sikirtimas prieš japonus 
Tientsin-Pukow fronte visai 
nenusilpnėjo.

400,000 chinų armija už
kerta kelią japonams iš 
šiaurės susisiekti su Japoni
jos armijomis Nanking- 
Shanghai srityje.

JAPONŲ NUOSTOLIAI
CHINIJOJ

Tokio. Japonijos karo 
ministeris Sugiyama sako, 
kad kare prieš Chiniją žu
vę 20,000 japonų.

(Jis kokis 7 sykius suma
žina japonų nuostolius.)

profesorium O. J.
Ledlaužiai vežasi

Grumiasi per storus ledus 
ir antras, didesnis Sovietų 
ledlaužis “Taimir”. Taipgi 
leidžiasi kelionėn tvirčiau
sias sovietinis ledlaužis “Je- 
rmak” su 
Šmidtu. 
lėktuvų.

Be to 
pagelbon 
stiprūs dvimotoriniai lėktu
vai vadovybėje komandie- 
riaus I. T. Spirino.

prirengta skristi 
mokslininkam du

Negras Atstovas Pirmininka
vo Francijos Seimui

Paryžius. — Negras at
stovas Gratien Candace iš 
Gąudeloupe buvo išrinktas 
pradžioj dabartinės seimo 
sesijos kaip vienas seimo 
vice-prezidentų. Jis yra ga
bus kalbėtojas.

Vasario 3 d. jis pirminin
kavo Francijos seimo posėd
žiui. Vice-prezidentų rinki
muose jis gavo didžiausią 
balsų daugumą.

Naujame ministerių kabi
nete negras* atstovas G. 
Monnerville yra kolonijų 
vice-ministeris.

Madrid, vas. 4. — Fašis
tų kanuolių šoviniai iš prie
miesčių vakar užmušė 20 ci
vilių žmonių Madride.

Liaudiečiai Vengia Žudyt 
Žmones Fašistų Miestuose
Madrid. — Fašistų pat

rankos didžiausiais iki šiol’ 
šoviniais įnirtusiai bombar
davo Ispanijos didmiestį 
Madridą dviem atvejais per 
dieną.

Generolo Franco artileri
ja iš Guadarramos kalvų, 5 
mylios į šiaurvakarius nuo 
Madrido, daužė ir degino 
miestą per tris valandas. 
Šūvius taikė į patį Madrido 
centrą ypač tuo laiku, kai 
gražiame ore gatvės buvo 
pilnos civilių žmonių, vyrų, 
moterų ir vaikų. Bet, išgir
dę pirmus šūvius, žmonės 
greit subėgo į saugumo vie
tas, ir tik keletas liko už
mušta.

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos ministeris pir
mininkas dr. Negrin sako, 
kad valdžios lėktuvai bile 
kada galėtų išdaužyt fašistų 
valdomus miestus, SalamAn- 
ca, Seville ir kitus; bet gai
lisi civilių žmonių.

Negrin priminė, jog fašis
tų valdomame plote 80 gy- 
ventojų iš kiekvieno šimto; 
pritaria respublikai; bet,, 
girdi, mes nenorėtumėm žu
dyt nė 20 procentų tų civilių 
gyyentojų, kurie seka fašis
tus.

Anglija ir Francija tuo 
tarpu stengiasi paveikt gen. 
Franco, kad jis nebombar
duotų užfrontės miestų.

EXTRA'
Daugelis Sužeista Rumuni* 

jos Fašistų Mūšyje su .
Policija

Bucharest, Rumunija, va
sario 4. — Fašistų “geleži
nė gvardija” maršavo teriot 
'žydus. Policija pastojo fa
šistam kelią. Mūšyje su po
licija tapo sužeista 50 fašis
tų ir daugelis policininkų.

FAŠISTŲ LĖKTUVAI PA
SKANDINO ANGLIJOS 

PREKYBOS LAIVĄ 
Barcelona, Ispanija, vas. 

4.—Du itališki lėktuvai Is
panijos fašistų, atskridę iš » 
Balearick salų, du kartu kul- 
kasvaidžiais apšaudė ir bom
bardavo Anglijos prekybos 
laivą “Alrica.” Trys iš fa-- 
šistų paleistų penkių bombų u 
pataikė į laivą ir nuskandi- • • • • • : 4. •no jįjį.

Keli iš 25 jūrininkų su
žeisti. Tūli patys valtele iš
plaukė; kitus iš vandens iš
gelbėjo Ispanijos respubli
kiečiai. * “»

Sofia, Bulgarija, vaš. 4.- 
Fašistuojanti valdžia suė
mė 120 įtariamų komunis-
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J Japonijos Fašistai Apsiriko ir 
Gali Nudegti Nagus

Japonijos imperialistai apsiriko Chini- 
joj. Jie manė, kad į kelias savaites jie

I
 paklupdys tą šalį ant kelių ir privers 

prašyti taikos. Atsitiko priešingai. Jau | 
; • septyni mėnesiai eina karas ir dabar pa

tys Japonijos imperialistai mato, kad ka
ras ,bus ilgas.

Sovietų Sąjungos karo specialistai N. 
Liachov, B. ševelev ir S. Sergėjev daro 
šešių mėnesių karo apžvalgą. Jie visi įsi
tikinę, kad galų gale Chinija karą laimės.

Liachov daro palyginimą tarpe dabar
tinio Japonijos—Chinijos karo ir Japo
nijos karo su Rusija 1904-1905 metais. 
Tada vienu kartu Japonija karo fronte 
turėjo 430,000 kareivių, o dabar prieš 
Chinija turi 750,000. Tada per visą karą 

, Japonija neteko užmuštais ir sužeistais 
200,000 kareivių, o dabar tik į 6 mėne
sius neteko 100,000. Tada pusantrų metų 
karas atsiėjo 2,300,000,000 janų, o dabar
tinis karas jau Japonijai atsiėjo 2,600,000,- 
000 janų. Tadą vienos dienos karo vedi
mas atsiėjo 3,600,000 janų, o dabar at
sieina 5,000,000. Kaip matome, tai da
bartinis karas Japonijai daugiau reika
lauja kareivių, pinigų ir didesnius nuos
tolius neša. Gi Japonijos iždas veik tuš
čias. Žinoma, ji pinigų vieton į kitas 

.-šalis išveža iš Chinijos jos gerybes ir
I tuo kiek savo finansų padėtį pagerina.
Į Karo Frontai ir Partizanai

Japonijos imperialistai iš dviejų pusių 
pradėjo pulti Chipiją ir todėl susidarė 

k du frontai. Vienas yra šiaurių frontas, 
kuris tęsiasi nuo Tsingtao prieplaukos 
iki Paotow ir turi apie 1,100 kilometrų

Į (750 mylių) ilgio. Kitas—Shanghajaus 
? frontas, kaip kokis milžiniškas lankas 

nuo Hangchow prieplaukos per Wuhu, 
Luchow iki Taichow, turi 650 kilometrų 
(400 mylių) ilgio. Japonijos imperialis
tai viską daro, kad tuos abu frontus su
jungus per Suchow gelžkelių centrą, bet 
jau virš mėnesio laiko eina kovos ir to 
jie negali atsiekti.

Ypatingai Japonijos imperialistams 
nesiseka šiaurių fronte, kur buvusi Rau
donoji Armija vartoja gudrią taktiką ir 
Japonijos armijos užfrontėj išvystė sėk
mingą partizanų veikimą. Partizanai 
puola gelžkelius, susisiekimo kelius, ma

žesnes armijos grupes ir net miestus. 
Japonijos imperialistai bijosi toliau kaip 
20 mylių nuo kelio atsitolinti, nes juos 
sunaikina partizanai. Ant kiek yra "di
delis partizanų veikimas, paliudija tas 
faktas, kad Japonija buvo pasiuntus Pei-1 
pingo sritin 20,000 kareivių partizanus 
naikinti. To neužteko. Dabar antru kar
tu ten vėl pasiuntė 20,000 kareivių su 
kanuolėmis. Apskaitliuojama, kad par
tizanų yra apie 200,000, kurie pasidalinę 
bent į 250 atskirų didesnių ir mažesnių 
grupių terorizuoja Japonijos armijos už
frontę.

Chinija Stiprėja
Japonijos imperialistai griebėsi tero

rizavimo Chinijos liaudies, lėktuvų pa- 
gelba bombarduodami miestus ir žudy
dami civilius žmones. Bet tas ne tik ne- 
nupuldė chiniečių ūpo, bet dar daugiau 
juos apjungė kovai prieš užpuolikus.

Chinijos armija ne tik nesunaikinta, 
bet'stiprėja. Japonijos karo “strategai” 
manė, kad lengvai sumuš, apsups chinie- 
čiuš ir juos sunaikins. Atsitiko kas kita. 
Šanghajaus fronte veikė 300,000 Japoni
jos kareivių, apie 40 karo, laivų ir iki 
700 karo orlaivių. Teritorija pilna eže
rų, užlajų ir upių, kur Japonijos armija 
ir laivynas turėjo kelias progas apsupti 
chiniečius. Bet niekur tas nepavyko. Chi- 
niečiai visur tvarkoj pasitraukė išsiga
bendami ginklus.

Kuomintango (Chiang Kai-sheko) val
džia karo pradžioj turėjo 148 divizijas 
pėstininkų; 48 brigadas specialės armi
jos; 26 pulkus artilerijos; 5 pulkus ka
riuomenės inžinierių; apie 400 orlaivių. 
Viso ši armija turėjo iki 1,500,000 karei
vių ir oficierių.

Atskirų provincijų generolai turėjo 60 
divizijų ir brigadų, kurios bendrai suda
rė iki 700,000 kareivių ir oficierių. Rau
donoji Armija savo eilėse priskaitė 150,- 
000 kovotojų ir 200,000 partizanų. Tokia 
tai buvo jėga pradžioj. Dabar Pietų Chi- 
nijoj yra išlavinta iki 700,000 vyrų nauja 
armija, kuri apginkluota iš užsienio gau
tais ginklais.

Chinijos artilerija nors ir nėra vieno
da, bet didžiumoj naujos konstrukcijos. 
Dabar Chinija namie gaminasi nemažai 
kulkasvaidžių, šautuvų, amunicijos ir 
lėktuvų.

Chinijos orlaivininkai gerai kovoja. 
Jie nuo pradžios karo jau sunaikino dau
giau 100 Japonijos orlaivų.

Bruzdėjimas Japonijos Armijoj
Chinijos liaudies kova yra sunki. Ja

ponijos imperialistai gerai prisirengę ka
rui. Bet Japonijos kareiviuose jau dabar 
pradeda pasireikšti nepasitenkinimas. 
Japonijos imperialistai bijo vežti sužeis
tuosius į Japoniją, nes tarpe giminių ky
la nerimas, todėl Mandžurijoj įrengė li
gonines, kur sužeistuosius gydo. Šangha
jaus fronte pasireiškė Japonijos kareivių 
bėgimas į chiniečių pusę. Jeigu Chinijos 
valdžia daugiau demokratinių laisvių 
įveš, daugiau persekios Japonijos šnipus, 
baus pardavingus generolus, kiečiau lai
kysis kovoj, tai nėra abejonės, kad Ja
ponijos imperialistai karą pralaimės ir 
bus išgrūsti iš Chinijos.

KĄ IŠTIESĘ! SAKE 
POPIEŽIUS?

Tai ką gi iš,tiesų popie
žius Pijūš. XI pasakė Frak
cijos vyskupams apie komu
nistų ištiestą ranką katali
kams? Ar popiežius liepė 
ją paimti, ar griežtai at
mesti? Į šiuos klausimus vi
saip atsakinėja lietuvių ka
talikų spauda, tuo tarpu ar 
nenori, ar bijo paties po
piežiaus pareiškimą pa
skelbti savo skaitytojams.

Mes gi paduodam popie
žiaus parėiškipią ištisai. O 
jis skamba sekamai:

Ištiestoji Rarika
✓

I. Ar mes galimė ją paimti?
Franci jos katalikai dažnai 

girdi apie ištiestą ranką. Ta 
ranka, kuri yra mums iš
tiesta: ar mes galime ją pa
imti? Mes labai norėtumė-
me. Mes abelhai neatsisako
me paimti ištiestą * ranką. 
Bef mes niekada neprivalo
me paimti ištiestos rankos 
tiesos nenaudai. Tiesa yra 
Dievas, o Dievo negalima 
paaukoti (išsižadėti).
II. Kodėl mes ją turėtumė
me paimti.

Tie, kurie kalba apie iš
tiestą ranką, aiškiai neišsi
aiškina tuo klausimu. Juose, 
jų kalboje, yra maišymosi ir 
neaiškumų, kurie turi būti 
nušviesti. Todėl hies paimki
me jų ištiestą ranką tuo tik
slu, kad atvesti juos prie 
Kristaus mokslo. Bet kaip 
mes juos atvesime prie to 
mokslo? Ogi išryškindami jį 
ir praktikuodami (gyvenda
mi) jį visame kame, kas yra 
gero.
III. Per labdarybę.

Skelbimas tiesos nedaug 
telaimėjo Kristui. Tiesos 
skelbimas-nuvedė Kristų ant 
kryžiaus. Labdarybės pagel- 
ba Jis laimėjo pasekėjus ii* 
patraukė juos sekti Jį. Kito 
kelio lairhėjimui jų mums 
nėra. Pažiūrėkite į misio
nierius. Kokiu būdu jie at
verčia pagonis? Ogi gerais

LIETUVOS ŽINIOS
ŽEMAIČIŲ PLĖŠIKUI K. KA
TARSIUI MIRTIES SPREN

DIMAS PATVIRTINTAS

Sausio 10 d. Apeliaciniai rū- 
Imai, pačiam rūmų pirm. J. 

Gudauskiui pirmininkaujant, 
sprendė keletą didelių baudž.

Kaip žinoma, praėjusiais 
į metais, yasarą, A. Panemunės 

’ kurorte pas savo giminaitį kri- 
j) mihalinės policijos valdininkai 

\ suėmė pavojingą Žemaitijos 
^plėšiką Kazį^ Kataržį, kuris 
huo, 1936 m. lapkričio mėn. 

I /4vairiose Žemaitijos vietose 
į ginkluotas padarė 12-ką plė- 

I j Šimų ; du apiplėšimus padaryti 
jam padėjo Jefremas Emelja- 

iJj/novas.
Šiaulių apygardos teismas 

Kataržį nubaudė mirties baus- 
i mė, o Emeljanovą 8 metais 

sunk, darbų kalėjimo. Katar- 
| žis nubaustas mirties bausme 

dėl to, kad beplėšdamas vie-

ną žmogų nužudė, o kelis 
žmones kėsinosi nužudyti, gra
sino.

Kataržio trumpas plėšikavi
mo laikas panašus į kriminali
nį romaną.

Teisme jis pasisakė, kad 
esąs bemokslis, bet, būdamas 
įsimylėjęs, savo merginai ei
lėraščius rašydavęs.

Kataržis netoli Kauno, Pa
žaislio valsčiuje, turėjo mergi
ną, pas kurią ateidavo. Ir keis
čiausia, kadz Kataržis policijos 
jau gaudomas ir persekioja
mas atėjęs prie Pažaislio pas 
savo merginą svečiavosi ir kar
tu su juo buvo yieriaš policB 
jos nuovados viršininkas, kuris 
nežinodamas, su kuo turi rei
kalo, net piršlio pareigas bu
vęs pradėjęs eiti.

Kai vienąsyk Kataržis pa
grobė (apiplėšdamas) dolerius 
ir neturėjo kur jų išsikeisti-, 
tai jis per savo mylimosios tė
vą įdavė tam. nuovados virši

ninkui, kuris dolerius ir iškei
tęs į litus. z

Kai Kataržis buvo suimtas, 
tai be Ėmeljanovo su Ratar- 
žium į kaltinamųjų suolą bu
vo pasodintas ir Kataržio mer
ginos įmylimosios- tėvas ir nuo
vados viršininkas.

Kataržio merginos tėvas su 
nuovados viršininku apygardos 
teismo nubausti po tris mėne
sius papr. kalėjimo; merginos 
tėvas su ąpyg. tėismo sprendi
mu sutiko, o nuovados virši
ninkas t padavė apeliacijos 
skundą ir Rūmuose kartu su 
Kataržiu ir Ėmei j ano vu sėdo į 
kaltinamųjų suolą.

Paskutiniame žodyje Katar
žis verkdamas7 prašė pasigailė
ti, mirties sprendimą pakeisti.

Emeljanovas taip pat verkė, 
jis esąs vienuolikos vaikų tėvas 
ir maitintojas.

EMIČRAČIJA 1937 METAIS

KAUNAS.—1937 m. iš Lie
tuvos emigravo 976 žmonės 
(1936 m. 1707 žmonės, 1935 
m. 1911 žmonių).

Praėjusias metais iš.Lietu-

kiek jūs parodysite jiems, 
kad niekur kitub negalima 
rasti tokio labdarybės šal
tinio.
V. Kas liečia paaukojimą 
(atšižadejiriią)

Pabrėžkite šį punktą. Mes 
žinome, kad šiuo reikalu jūs 
ir jūsų pasekėjai jaū daug 
veikiate (darbte). Bet jūs 
turite daryti daugiau ir ge
riau, eikite taip toli, kol ne
reikia dtsižadeti Dievo. Jūs 
dar - nepamiršote švento 
Ambrozo, prašančio net par
duoti šventąsias vazas, 
idant pagelbėti varguoliams.

Popiežius Pijus XI.
(Iš “Catholic Workers”.)
Vadinasi, popiežius įsakė 

Franci jos katalikams paim

ti komunistų ištiestą ranką, 
žinoma, jis sako, kad nega
lima tos rankos paimti tada, 
kada komunistai reikalauja 
nuo katalikų atsižadėti die
vo. Bet juk komunistai, 
kviesdami katalikus į ben
drą frontą už varguolių rei
kalus, už socialinį teisingu
mą, ir nereikalauja katali
kus atsižadėti dievo, bei ti
kėjimo. Mes nuolatos pabrė
žiame, kad mūsų vienintelis 
tikslas šiandien apvienVti 
visus darbo žmones kovai už 
socialinį teisingumą. Religi
jos klausimo mes nestatome 
kaipo sąlygos komunistų su 
natalikais' bendradarbiavi-

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
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Nauji Ledlaužiai
Sovietų Sąjunga—išbūdavo j o 

visą eilę milžiniškų ledlaužių 
— “Josif Stalin,” “Lazar Ka- 
ganovič,” “Molotov” ir dar 
kelis. Jie yra daug galingesni 
už “Krasiną”, iki šiol buvusį 
galingiausį ledlaužį. -

“Josif Stalin” turi 106 met
rus (345 pėdas) ilgio, 23 me
trus pločio ir 11,000 tonų 

j įtalpą. Jis už “Krasiną” yra 
■ant 10 metrų ilgesnis ir 2 me
tru platesnis. Jo šonai apsiūta 

150 milimetrų plierto siena. 
Ledlaužis turi tris jėgos ma
šinas, kiekvieną po 3,300 ar-

mo. To paties files reikalau- kliu jėgos, tai yra bendrai 
jame ir iš katalikų pusės. 9,900 arklių jėgą. Jis puikiai 
Tiktai tokiuo supratimu mes 1 įrengtas, kad patogu būtų įgu-
ir galime dirbti bendrą dar
bą, idant palengvinti darbo 
žmonių gyvenimo naštą.

Ką šiuo klausimu turi pa
sakyti lietuvių katalikų 
spauda ?

lai ir mokslininkams atlikti 
įvairius tyrimo darbus.

Naujas Dirižablis
Sausio 15 dieną prie Mas

kvos buvo išbandytas dešimtas 
Sovietų Sąjungos oro laivas

PASAULINES ŽINIOS
Belgijos Politikas Siūlo 
Pasauliui Ūkinę Sutartį

Washington. — Paul van 
Zeeland, buvęs Belgijos mi- 
nisteris pirmininkas, atsiun
tė savo raportą Amerikos 
užsieninei ministerijai, nu
rodydamas, kaip, jo supra
timu, galima būtų pagerint 
biznio reikalus pasaulyj.

Van Zeeland siūlo štai 
ką: Jungtinės Valstijos, An
glija, Franci j a, Vokietija ir 
Italija tūrėtų žymiai suma
žini muitus, -kurie dabar 
imami už dirbinių įvežimą 
iš vienos šalies į kitą. Pas
kui ir kitos valstybės turėtų 
padaryt panašias muitų pa
liaubas. Tūrėtų būt panai
kinti apribojimai daugio 
įvairių produktų įvežimų iš 
vienos šalies į kitą ir tvir
tai nustatyta vieno krašto 
pinigų vertė lyginant su ki
to.

Žymėtina, kad tas Belgi
jos politikas dvi fašistines 

l šalis priekin išstatė, o pra- 
! žiūrėjo Sovietų Sąjungą, 

darbais, kuriuos jie išplečia [nors Sovietai yra toks dide
lis veiksnys ūkiniame pa
saulyje.

aplink save.
IV. Labdarybės šaltinis.

Jūs laimėsite tuos, kurie 
yra komunistinio mokslo su
vilioti, tik tiek, kiek jūs pa
rodysite jiems, kad tikėji-

KOVA PRIEŠ SIFILI

Washington. — Šalies
Sveikatos Dienoje vas. 2 d.

‘ " ■ buvo atlaikyta 3,000 susirin-
taus yra įkvėpėjai asmenis- kinių, prakalbų, paskaitų 
kos gerovės ir gerų .darbų. įvairiuose miestuose kovai 
Jūs tą pasieksite tik tiek, prieš lyties ligą sifilį.

1 mas į JKristų ir meile Kris-

Naziai Urzgia prieš Amerikos 
Laivyno Stiprinimą

Berlin. — Hitlerinė spau
da keiksnoja Jungtinių Val
stijų admirolą W. D. Leahy, 
kuris kongresinė j komisijoj 
pritarė prezidento Roosevel- 
to programai, reikalaujan
čiai $800,000,000 ekstra ka
ro laivynui stiprint.

Kas naziam labiausia ne
patinka, tai kad admirolas 
Leahy priminė, jog Vokieti- 
jos-Italijos-Japonijos sutar
tis “prieš komunizmą” taip
gi yra atkreipta prieš de
mokratines šalis.

Leahy suprato, kad visų 
tų trijų fašistinių kraštų 
laivynai galėtų kariškai su
sijungti prieš Ameriką.

_____________ r

PANČIAKŲ IR SKRYBĖ
LIŲ TRUSTAI

Washington.—Smulkiųjų 
biznierių suvažiavime daly
vaujantis Max Meyer iš 
New Yorko sako, kad didie
ji biznieriai - monopolistai 
smaugia net moteriškų 
skrybėlių mažuosius fabri- 
kantėlius ir krautuvininkus.

Per paskutinius aštuonis 
mėnesius stambieji dažyto
jai moteriškų pančiakų (ko
jinių) nubankrūtavo ketvir
tą* dalį visų smulkiųjų dažy
tojų New Jersey-Philadel
phia srityje, kaip parodė S. 
A. Goodman iš Passaic, 
N. J.

(dirižablis) “SSSR-B-10.” Jis 
skrajojo su šešiais žmonėmis. 
Bandymai gerai pavyko, šis 
oro laivas turi 3,600 kubiškų 
metrų įtalpą. ‘ Jis skiriamas 
moksliniams tyrimo reikalams.

Plaukiojantis Dokas
Nikolajevske baigė budavo- 

ti didelį plaukiojahtį doką. Jis 
įrengtas pagal paskutinį tech
nikos pasiekimą. Į doką įpluk 
do laivą, uždaro, iš jo išvaro 
vandenį ir tada pataiso povan
denines laivo dalis. Paskui vėl 
laivą išleidžia į jūras. Vasario 
mėnesį šį doką vilks du laivai 
į Vladivostoką, Tolimų Rytų 
laivynui.

Klausiniai ir Atsakymai
Klausimas:

Aš labai mažai tedirbu, 
tik (ris ar keturias dienas 
į savaitę ir nedaug tėuždii- 
bu? Ar tokie žmonės pagei
daujami Komunistų Parti
jai ir kiek aš turėčiau duok
lių mokėti?

Bostonietis.
Atsakymas:
Taip, drauge, jūs esate la

bai pageidaujamas Komu
nistų Partijai, kaip ir kiek
vienas klasiniai sąmoningas 
darbininkas. Barti jus rei
kia tik. už tai, kad iki šiol 
nematėt reikalo jon įstoti. 
Dabar įstokit be jokio ati
dėliojimo.

Kažin kodėl yra simpati- 
kų, kuriuos pakalbinus sto
to ti partijon, sakosi mažai 
tedirba, todėl negalį parti
jon įstoti. Tai yra labai 
klaidingas nusiteikimas.

vos emigravo: į Argentiną 296 
žmonės, Braziliją 39, Pietų 
Afriką 155, Kanadą 39, Uru
gvajų 58, š. A. V. 288, Kubą 
8, Meksiką 17, Palestiną 50, 
Paragvajų 20, Niufūndlandą 
4, Boliviją i ir Australijon 1.

AR NEKRIKŠTYTAS GALI 
BŪTI LAIDOJAMAS kAfA- 

LIKŲ KAPINĖSE?

Kupiškio apylinkėje yra la
bai daug laisvamanių. Lais
vamaniai priversti naudotis 
bendromis tikybinėmis kapifrš- 
miš.

1935 m. bal. 12 d. Kupiškio 
vai., Pakėtdrių kaime mirė 
Albino Sirhoriavičiaus kelioli
kos Savaičių jokiai tikybai ne
prašyta dtikrelč. Simonavi- 
Čius mirusią dukrelę bę jokių 
bažnytinių apeigų palaidojo 
greta savo sesers ir kitų arti
mųjų Kupiškio katalikų kapi
nėse. .

Praėjus, kuriam laikui, apie 
tai sužinojo klebonas, kuris 
Simonavičių apskuridė teismo 
organams. Esą, pagal Kano
nus įžęista bažnyčia ir nekrik

što lavoną iš šventintų katali
ką kapinių reikia pašalinti.

1935 m. liepos 19 d. Kupiš-. 
kio apylinkės teismas nagri
nėja šią bylą ir Simonavičių 
už nekrikštytos dukters palai
dojimą katalikų kapinėse pa
gal Baudž. Stat. 73 str. 1 dal. 
ir 554 str. nubaudė 9 m,ėn. pa
prasto kalėjimo ir jį įpareigojo 
minėtą kūdikio lavoną iš tų 
kapinių pašalinti, o jam to nc- 
vykdant, pavesti policijai tai 
atlikti nuteistojo sąskaiton. Si- 
monavičiųs vietoje buvo sulai- 
kytasj bet P. Vaitekūnui įne
šus piniginį iižštktą, paleistas.

SimoriHviciuš tokiu Kupiškio 
apylinkės teismo sprendimu 
nepasitenkino ir jį apskundė 
Panevėžio apygardos teismui.

1936 m. gegužės 13 d. Pa
nevėžio ąpygkrdbs teismas 
sprendimą patvirtino, kvalifi
kavo SiinoriaviČiaus ntisikalta- 
mą darbą B. St. 554 štr., bet 
bauštft| Sumažini) iki 2 savai
čių paprasto kalėjimo.

Panevėžio apygardos teismo 
sprėhdimą Simohąvlčius aps
kundė Vyt, Tribiinoiūi, kuris 
Simonavičiaus skundą išžiūrė

jęs, vadovaudamasis Baudž. 
St. 174 str., nusprendė Pane
vėžio apygardos teismo spren
dimą panaikinti ir grąžino by
lą Panevėžio apygardos teis
mui iš naujo spręsti. Vyr. Tri
bunolas rado, ' kad laidojant 
paminėtą kūdikį nebuvo pa
liesti kitų karstai, o'tokio la
vono palaidojinias, aišku, nė
ra bažnyčios įžeidimas.

Panevėžio apygardos teis
mas naujai išžiūrėjęs šią bylą 
Simonavičių išteisino. >

Prie bylos buvo pridėtas 
Kupiškio valsčiaus savivaldy
bės pažymėjimas, iš kurio ma
tyti, kad Kupiškio katalikų 
kapinės yra senos, jose laido
jamiems .naujiems lavonams 
kasant duobes ardomi seni 
karstai ir tt. Dėl tokios tvar
kos piktinasi Visa tikinčioji, ir 
netikinčioji Višūbmenė, bet už 
tai niekam bylos nekeliamos 
ir niekas .nebaudžiamas; Ne
krikštytasis kūdikis liko, kur 
palaidotas, ir apie jo iš ten 
iškr&ustyiną niekas debesuką 
gaivos.

Tai ne pirmaš įvykis. Tokių 
ir panašių yra daug.-' Taktai

Kadangi nežinome, kiek 
jūs uždirbate, tai negalime 
tikrai pasakyti, kiek duok
lių turėtumėte mokėti. Da
bartinė partijos duoklių 
skalė yra tokia:

Bedarbiai moka 10 centų 
į mėnesį;

Šeimininkės taipgi temo
ka po 10 centų į mėnesį.

Darbininkas, kuris teuž
dirba iki 11 dolerių į savai
tę, drba iki 47 dolerių į mė
nesį, irga temoka 10 centų 
į mėnesį.
Kurie gi uždirba iki 26 dol. 

į savaitę, tie jau moka po 50 
centį į mėn.

Po stiklais auginant dar
žoves, jos greičiau auga, 
jeigu ten laikoma čieli ci
buliai, ar česnakai, bet silp
niau auga, kai jie supjaus
tyti.

rodo, kdd kol iiėra civilės me
trikacijos, ne tik su gimimais, 
bet ii- su mirimais reikalas ne
tvarkoj. F. žl.

“L. ž.”
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(Tęsinys iš pereitos savaitės Meno Skyriaus) Auksinis amžius indusų dramos buvo maž
daug tarp ketvirto ir devinto šimtmečių po 
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“Draugiškai,
"Jos Grigaliūnas, 

ALDLD 95-tos kp. sekr.“

Po
Choras perstatys operetę 
ta.

puslapis Trečias
... .......................  .f „a, -

i n i r i ai 11A ir
Eglaite ir Mergaite

Girioje augo, bujojo eglaitė jaunutė, 
Žiemą-vasarą žaliavo taip, kaip jos močiutė; 
Stiebėsi aukštyn viršūnė ir mažos šakutės, 
Tartum siekė į padangę, kur mirga žvaigž

dutės.
Bet kirvis jos laibą, tiesų liemenį pakirto... 
Suvaitojus iš skausmo eglaitė pavirto.
Palikus draugus medelius ir gimtinę savo, 
Toli pas saumylius žmones, į miestą keliavo.
Su blizgučiais, barškaliukais žmonės ją dabino, 
Trumpai su ja pasidžiaugę, metė ant šiukšlyno. 
Plieninis beširdis kirvis pakerta eglaitę, 
O santvarka kapitalo—beturtę mergaitę.
Ne vieną, kuri, kaip gėlė, pradeda žydėti,— 
Skurdas, kaip kad kirvis, verčia parsidavinėti. 
Jų likimas, kaip eglaitės: kuomet išnaudoja— 

. Išmeta jas ant šiukšlyno, paspiria su koja... 
Raguotis.

Profesorius Ben. Brown yra dramos-litera- 
tūros profesorium ir direktorium Brown’s 
Universiteto Teatro, Providence, R. L Jis 
lankėsi Sov. Sąjungoje ir ten studijavo me
ną, o ypatingai dramą bei vaidybą. Kaipo 
dramos-literatūros profesorius ir plačios eru
dicijos žmogus, p. Brown dažnai kalba Amer. 
įvairiose šviesuomenės sueigose. Neseniai jis 
kalbėjo taip vadinamo Dvidešimto Amžiaus 
Kliubo pokily ir dėstė ten savo pažiūras apie 
Sov. Sąjungos teatrą, čia paduodu keletą iš
traukų iš jo kalbos.

—Teatras Sov. Sąjungoje nėra vien tik 
pasilinksminimo priemonė. Jis yra dalis 
mokslo sistemos. Jis yra auklėjimo priemo
ne ne tik pradinėse mokyklose, bet ir univer
sitetuose. Teatro tikslas ten yra ne vien tik 
linksminti žiūrovus, bet ir stimuliuoti juos 
prie konstruktyvių siekių ir tikslų. Teatro 
pagelba ten skiepijama sveika mintis ir pro
gresas,—sako prof. Brown.

Apie Amerikos teatrą prof. Brown išsi
reiškė :

—Dabartinis Amerikos teatras neiš^ilaiko 
dailės rėmuose. Vyriausiu jojo tikslo motyvu 
yra pelnas, kuomet Sov. Rusijoje scenoje rodo
mi tik tokie veikalai, kurie turi aktualę moks
lo vertę. Senoviškas, buvęs konservatyvus te
atras, dabar pasitraukė nuo scenos. Dabar
tiniai vaidinimai muša į konstruktyvį tašką. 
Jų teatrai turi skaitlingas grupes aktorių, ku
rie lavinami pažinti ne tik jiems paduotų vai
dint personažų charakterius, bet ir patį tų lai
kų gyvenimą, kuriuose tie charakteriai, išsivys
tė. Tarpe direktorių ir aktorių sugyvenimas 
gana harmoningas.

—Įžangos kainos,—sako prof. Brown,—yra 
daug aukštesnės negu pas mus; bet jų teatrai 
visados užsipildę žmonėmis, 
kad ten žmonės nenaudoja 
kitokiems lepumams. Jie 
bilių ir šilkų; jų atliekami 
vartojami teatrų bilietams.
cialiai įsteigti teatrai dėt vaikų žemiau 17 me
tų amžiaus, kur daugiausia yra supažindina
ma su gamta,—užbaigė prof. Brown.

Jaunutis.

O tai yra todėl, 
tiek daug pinigų 
neperka automo- 
pinigai būna su- 
Ir tenai yra spe-

“V r a-a” V adovybei—U ra-a Visiem

Draugas Anykščių Svečias savo rašiny “At
virai Kalbant“ pasakė daug karčios teisybės, 
bet ne su viskuo, kas ten pasakyta, galima su
tikti.

Tiesa, kad mūsų mokytojai £iek-tiek apmo- * 
kami ir garbės jiem tenka,, bet čia tai jau 
ne jų kaltė, arba koks ten nusidėjimas. Juk 
mes patys jiems mokestis nustatome ir moka
me. Taipgi mes patys teikiame jiems garbę, 
kuomet manome, kad jie tos garbės reikalingi. 
Na, o pas mus yra įsigyvenęs paprotys, kad 
jeigu ką pagyrė ar pagerbė Petras, tai jau tą 
patį padarys ir Baltrus ir Jonas. Pavyzdžiui, . 
jeigu kokie dainininkai ar dainininkės padai
navo kokiame parengime, tai jie “šiūr“ bus 

' kviečiami į kelius parengimus net per visą se
zoną. O kiti bus pamiršti, kad jie randasi 
ant žemės kamuolio. Pavyzdžiui, A. Viš- 
niauskas yra geras baritonas ir daug sykių 
mūsų parengimuose padainavęs tik už kelionės 
lėšų apmokėjimą, o ar dažnas jis mūsų pa
rengimuose? O publikai juk labiau patikty 
netaip dažnūs, ir tie patys dainininkai su 
tomis pačiomis dainomis. '

Bet eisime prie minties, ar nereikia rtira“ 
direkcijai. Gal būt, kad tūli mūsų draugai 
korespondentai perdaug kredituoja mokytojus. 
Bet dar nėra pasaulyje tokio kampelio, kur 

būtų direkcija pastatyta užpakaly. Tie drau
gai korespondentai, šaukdami “ura“ už di
rekciją, turi mintyj, kad vadovybė-direkcija 
yra grupės atstovu, turi pirmenybę, o šau
kiant “ura“ už pirmenybę, reiškia “ura“ be 
išimties visiems.

Manau, kad kaikurie d. Anykščių Svečio ke
liami dalykai turėtų būt rišami organizacijų 
bei grupių susirinkimuose, o ne per spaudą.

Paprastas Narys.

Vasario 27 d., 1938 m., lygiai 10 vai. ryte, 
Ukrainų Svetainėj, 101 Grand Street, Brook
lyn, N. Y., įvyks LMS IlI-čio Apskričio me
tinė konferencija.

Kad konferencija eitų geroje tvarkoje ir 
duotų daugiausia naudos meno ir kultūros ju
dėjimui, tai LMS III Apskričio Komitetas nu
tarė ją laikyti su referatais-paskaitomis. Lai
kas taip pat padalinta minutėmis, ši konfe
rencija turi būt skaitlinga. Kiekvienas vie
netas turi išrinkti pilną skaičių delegatų—po 
1 nuo organizacijos ir po 1 nuo kiekvienų 10 
narių. Į konferenciją kviečiami ir svečiai, ne 
delegatai, skaitlingai dalyvauti.,

DIENOTVARKIS
1. Konferencijos atidarymas, ,
' dienotvarkio priėmimas ... 10 min.

Trumpa Peržvalga Dramos ir Teatro Istorijos
JONAS VALENTIS

ROMA. Tuoj po pusės, trečiojo šimtmečio 
pirm Kristaus gimimo, graikų politika ir mi- 
litarizmas jau nebuvo ’toks svarbus daiktas 
romėnų akyse, nes romėnai tuo laiku buvo 
lygūs toj srityj su graikais; tik graikų kul
tūra, viešpataujant karaliui Aleksandrūi Di
džiajam, buvp išplėtusi savo ribas po visą ci
vilizuotą pasaulį.

Romėnai buvo praktiški žmonės savo gy
venime, geri diplomatai ir politikai; bet jie 
buvo ir dideli kitų pamėgdžiotojai, anaiptol ne 
originalūs. .

Romėnų dramos istprijoj mes randam tik 
tris svarbius dramos rašytojus: Plautus, kai
mietis, iš Umbrian kaimo; jis rašė trečiam 
šimtmetyj pirm Kristaus. Antras— Terence, 
carthagenietis, vergas, kuris. rašė antram 
šimtmetyj pirm Kristaus. Trečias—Seneca,
gimęs mieste/,Cordova, Ispanijoj; jis rašė pir
mam šimtmetyj pirįrfi Krišt^^. Q^lrmjejk du 
rašytojai paėmė graiką komedijas -- ir vėliau 
tragedijas ;įr; perrašėtiš^empė jas.-ant sąvo i 
kurpalio. Bet jos, veikiausiai, nepasirodė (ant į 
romėnų scenęs ^pirmam; šimtmetyj . pirm Kris- ■ 
taus.' Viena/ dėįl to, lead jos buvo- Idbai blogai \ 
perrašytas, (į ąntra -4-“jbš (buvo ’me'apsakomai ( 
vulgariškds. >. Šenecos; tragedijojtusų jų* ii- ( 
gaiš monologais, hors irlabai puikiąL para-• 
šytos, bet negalėjo sužavėti romėnų audienci
jos, nes jie buvo pripratę žiūrėti cirko arba 
gladiatorių tarpusaviu žudynių ir vėliau 
krikščionių žudymo—visa tai romėnams buvo 
smagiausios pasilinksminimo valandos.

Per aštuonis šimtmečius ar daugiau, kaip 
istorija rodo, buvo tamsiųjų amžių gadynė— 
tikybinių karų gadynė, ir dramos vaidinimas 
tuomet buvo veik visai išnykęs.

Vėliau, viduramžiuose, vėl prasidėjo dra
mos gadynė; jos vaidinimas prasiplėtė ne tik 
pas romėnus, bet ji yėl pražydo ir kitose šaly
se. Tas laikotarpis yra žinomas kaipo ro
mantizmo laikotarpis.

INDIJA. Indija savo tradicijomis yra visai 
skirtinga nuo Vakarų Europos šalių. Ir jos 
drama yra labai skirtinga nuo europiečių. 
Nors mums labai mažai žinoma, nuo kada 
indusų drama prasidėjo, tačiau istorija turi 
davinių, kad indusų drama galėjo prasidėti 
maž-daug apie 400 metų po Kristaus.

Indusų genijus dramaturgas Kalidosa parašė 
gražiausią indusų dramą “Shakuntala.“ Veik 
visi jų veikalai buvo lyrinio pobūdžio, pilni 
meilės ir jie visuomet baigdavosi linksmai. In
dusų dramoj visi tipai buvo skirtingi huo grai
kų komedijos ir tragedijos; joje kultūra taip
gi buvo skirtinga nuo graikų. Verta paminė
ti dar vieną indusų veikalą, kuris vertas ,aty- 
dos, ,tai “Mažas* Molio Vežimėlis.“ ši drama 
yra legendinė, apie karalių Shudraką. Ją 
parašė irgi Kalidosa. Kaddngi ši drama jau 
nėra taip tipiškai indusinė, tai ji buvo vaL 
dinta ir New Yorko mieste, Neighborhood 
Teatre, sezone 1924-25 metų.
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CHINIJA. Ne anksčiau kaip aštuoniolik
tam šimtmetyj Vakarų Europa pradėjo suži
not apie chinų dramą. Mes dar ir dabar ma
žai turime į kitas kalbas išverstų chinų dra
mų. Ir visai nenuostabu, kad chinų moderni
nė drama mažai skiriasi nuo “auksinio am
žiaus“ — dvylikto ir trylikto šimtmečių po 
Kristaus. #

Chinų dramoj 'yra sena ir tikra tradicija, 
kurios jie dar ir šiandien laikosi. Pavyzdžiui, 
jie laikosi teorijos, kad kiekvienam veikale tu
ri būt įvestas moralizmas, ir drama būtinai 
turi baigtis linksmai. Taipgi yra draustina 
scenoj dramą vaidinti, jei joje yra vaizduo
jamas karalius.

Chinų geidausi veikalai yra tie, kuriuose 
perstatomas f jų kasdieninis gyvenimas legen-/ 
dinėj būtybėj. Chinų dpąma turi daug pla
tesnę-pažvalgą savo subjekte, negu indusų'ar
ba gfaikų; drama. ’•j / \
■’Chinų -scenos patvarkymo ,įr ■ veikalų pa

statymo teorija yra visai skirtingai nuo mū
siškių teatrų. Jie scenerijų -vartoja daug 
mažiau negu Šheakespear’o'laikuose. Chinam 
žiūrovams būdavo paliekama (įsivaizdinti da
lykus/ kurių scenoj visai nėra; pavyzdžiui, 
upes, girias, kalnus, laukus ir tt.; scenos tvar
kytojas vaikščiodavo po sceną, kai aktoriai 
vaidindavo, ir jiems prinešdavo visko, kas tik 
vaidinime būdavo reikalinga. Audiencija sce
nos tvarkytoją turėdavo įsivaizduot nemato
mu, ir todėl jis būdavo apsivilkęs juodu ap
siaustu.

JAPONIJA. Kas liečia japonų veikalų tu
rinius ir jų scenoj pastatymus, jie veik nieku 
nesiskiria nuo chinų dramos. Japonų dramoj 
yra du ypatingi tipai—vienas aristokratiškas, 
o antras populiariškas. Aristokratiškam sky
riuj yra veikalas vardu ^Ne.“ Tikslas veikalo 
“Ne” yra ne orientališkumo atpasakojimas, 
nes /jame nėra jokios istorinės reikšmės, nei 
dramatiškos sudėties; vienatinė jo mintis— 
pagaminti nepermatomą vaidintuvę (image). 
Sudėtis veikalo “Ne“ yra tokia, kad jis dau
giausia būna tragiškas arba arti tragedijos. 
(Veikalas neturi parašytų žodžių, kaip mū
siškiai veikalai.)

Dramoj “Ne“ yra choras iš šešių vyrų,^ 
kurie laike vaidinimo visada būna ant sce
nos, kaip graikų choras tarnaudavo savų dra
mų scenose, šią japonų " dramą “Ne“ gali 
įvertint bei jąja gėrėtis tik tie, kurie yra ge
rai susipažinę su japonų dailiąja literatūra.

Japonų tradicinė populiariškoji drama pra-^ 
dėjo vystytis pradžioj septyniolikto'šimtmečio/ 
kuomet kunige vardu Okune pabėgo iš šintos 
šventyklos ir pasistatė teatrą mieste'Kioto ; 
tas teatras išvystė du kelius: vienas—tai vai- : 
dinimas dramų su gyvais aktoriais, o antras— | 
su negyvais (puppėt). Tai už tai šitas sky
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rius yra vadinamas populiariškąja drama. 
Pradžioj šį teatrą lankė didžiūnai, nes darbo 
liaudžiai jis buvo neprieinamas.

Tuo pat laiku Francijos ir Anglijos teatruo
se ėjo peštynės tarp dviejų klasių publikos—- 
tarp aristokratų ir paprastos liaudies. Ne po 
ilgo šie vaidai persimetė ir į Japoniją. Ir to
dėl japonų valdžia uždraudė karininkams ir 
kareiviams neštis kardus į teatrą—jie turėjo 
palikt juos už durų. Dėl to samurai (vyčiai) 
geriau pasirinko neit į teatrą, negu kardus 
palikt už durų. Samurai buvo labai įtakin
gi liaudyj ir jų nelankymas teatro žymiai pa
kenkė popuiiariškai dramai.

Kas Remia L. M. S-

DRAMA VIDURAMŽIUOSE. Veik per 
tūkstantį metų Europos teatrai buvo uždaryti. 
Krikščionybė negalėjo galutinai sunaikinti 
liaudyj pagoniškumo ir primityvių protėvių 
tradicijų. Liaūdis vistiek savo tradicines pa
vasario ir rudens šventes turėjo. Jei nebūtų 
šventyklos su savo vadais įsikiŠusios į liaudies 
norą vaidinti jų pačių gyvenimą, tai gal bū
tų išsivysčius skirtinga liaudies drama nuo 
jos vieton užgimusios misteriškos, stebuklin
gos, morališkos ir būtų buvus tikra, vidur
amžių drama.

Dramas bei komedijas pradėjo vaidinti bū
riai susispietę prie šventyklų (kaip mes va
dinam, bažnyčių). Krikščionys pradėjo vai
dinti Kristaus ir jo pasekėjų gyvenimus, ži- 
'noma, jų vadovai buvo daugiausiai kunigai 
ir jie veikalus rašė sau tinkamus vaidinti. 
Visose tų laikų šventyklose pamaldos buvo lai
domos lotynų kalba, taigi ir veikalai buvo vai
dinami lotynų kalba. Todėl paprastai liau
džiai tie veikalai buvo nesuprantami; žiūro
vai turėdavo tik sekti aktorių judesius ir jais 
bandyt suprast1 veikalo reikšmę.

Tautiška drama tais laikais dar nebuvo.- ži
noma. Krikščionių politikai sustiprėjus, po 
visas šalis pasipylė jų agentai su savo miste
riškais ir pilnais burtų veikalais ir pasivadino 

nuo 
taip 

per-

J Lietuvių Meno Sąjungos C. 
K. atsišaukimą finansinės pa
ramos meno ir kultūros plėti
mui, kąikurios mūsų broliškos 
organizacijos ir draugai širdin
gai atsiliepia, žemiau talpina
me mums prisiųstus laiškus or
ganizacijų bei atskirų mūsų rė
mėjų prisiųstas pinigų sumas. . 
Štai jų laiškai.
“Brangūs draugai'

“Atsakydama^ j jūsų laišką, 
kas link parėmimo LMS, kartu 
siunčiu ir “Money Orderį“ Ver
tės $5.85. Mūsų kuopos susi
rinkime draugai numatė būtiną 
reikalą paremti prakilnią orga
nizaciją ir paaukojo sulig išga
lės. Tą matysite aukų blankoje.

Mūsų draugai entuziastiškai 
sveikina Meno Sąjungą ir linki 
jai pakelt meną ir kultūrą iki 
aukščiausio laipsnio Amerikos 
lietuvių darbininkų tarpe.

Aukojo sekamai: L. Skuncik, 
P. Maskaitis, J. Sakackis, K. 
Sangaitis, P, Kirdeikis, J. Gau- 
je, H. Varnelis, P. Kersanckis, 
K. Martinkus po 50c.; P. Dar
gužis 30c.; S. žastautas, P. 
Maseckas, K. Miškūnas, J. Gri
galiūnas po 25c. ir M. Valun- 
ta 5c.

trubadūrais. Jie keliavo su vaidinimais 
miesto į miestą, nuo kaimo į kaimą ir 
jie nešė dramą žmonijai.

Dramai ir jos vaidinimui besivystaųt, 
statymas veikalų iš šventyklos tapo Išmes
tas, nes žmonės norėjo, kad jų gyvenimas bū
tų vaidinamas,> ir nuo tada prasidėjo papras
tų piliečių dalyvavimas vaidinimbose.

Pradžioj dvylikto šimtmečio prasidėjo žy
mėjimas tautų rubežių. Anglija buvo pir
miausia žinoma kaipo geografiniai atskira 
valstybė visoj Europoj. Anglijos piliečiai pa
ėmė į savo rankas tų laikų dramą, taip pat 
ir šventųjų veikalų vaidinimą. Vėliau pas 

juos užgimė naujas dramos reiškinys,'— jie 
ėmė vaidinti ne tik kalėdinius ir velykinius 
veikalus, bet ir visą žmonijos istoriją. An- 

• glijoj susitvėrė įvairios grupės dramom bei 
> komedijom vaidinti ir jos paplito po visą ša

lį. Tuom laiku Anglijoj teatro namų dar 
nebuvo; pas juos buvo .'važinėjimo gadynė; 
jų teatrai buvo vežimais vežiojąmi ir jiems 
buvo lengva-nusivežti teatrą, kur tik jie norė
jo; žmonės tais laikais neidavo veikalų žiūrėti 
toliau nuo savo namų, tai už tai teatrą atvež
davo pas jų namus.

Svarbiausios iš Anglijos teatralių grupių 
buvo šiais vardais: Chester, York, Coventry, 
Towneley, Wakefield, Newcastle. Tie grupių 
vardai paeina nuo tų vietų, kur jos buvo su
tvertos? Nors tos grupės buvo religinio po
būdžio, bet jos paėmė vaidint ir svietiškus 
veikalus. Newcastle grupė pastatė scenoj 
komediją “Nojaus Pati,“ kuri buvo gana vul- 
gariško pobūdžio ir sukėlė nemažai skandalo 
ant Anglijos scenos. x

Tuo pačiu laiku Anglijoj ir visoj Europoj 
vyravo idėja skiepyti į žmonių min.tis mora
lybę. Ir tų laikų rašytojai ėmė rašyti veika
lus apie garsiųjų aktorių gyvenimus. (Nes 
tais laikais aktorių skaitė labai nemorališ- 
ku žmogum; ir tas įsitikinimas dar ir šian
dien yra užsilikęs pas tūlus žmones, kad vi
si aktoriai yra nemorališki, žmonės.) Ant 
scehos pradėjo rodyt žmonėms tų aktorių vi
sas nedorybes, kad įskiepyti žiūrovams mora
lybę.

Tie misterijos ir moralybės veikalai buvo 
k labai ilgi ir nuobodūs. Tarp tų veikalų buvo 
įskverbta ant scenos ir keletas tuščio turinio 
farsų; jie buvo daugiau vulgariški, negu ko
miški. Didžiuma tų farsų bei komedijų į An
glijos teatrą buvo atvežta iš Francijos ir Ita
lijos. Jų turiniai daugiausiai rėmėsi ant ly
tiškumo. Tų laikų rašytojai vistięk laikėsi 
tų pačių tradicijų, kaip graikų komedijų ra

šytojai arba romėnų Plautus ir Terence. Ge
riausias viduramžių farsas buvo francūzo 
Pierre Pathelin. . ,

(Tąsa sekamo j skyriaus laidoj.)

Drg. Julė Jurgaitienė, LDS 
65 kp. rast., iš Wis., prisiuntė 
$4.40 surinkus ant blankos.

Aukojo sekamai:
J. Jurgaitienė ir A. Russull 

po 50c.; J. F. Rack, R. Putman, 
Z. Pūkis, V.' Naruševičius, J 
Wababcius, J. Kvetkauskas, P 
Segei ir F. Bewan po 25c.; A 
Kaladis ir A. Lorint po 20c; P 
Latoze, A. Bubelis, O. Jeseliū- 
nas, M. Borden po 15c.; W. Ma- 
tuzienė, Ch. Kiselis, Borden ir 
Al Lisneck po 10c.

Kuopos, Aukavusios iš Iždų
ALDLD 84 kp., Paterson, N. J., 

duoklės ............ $5.00
LDS 75 k., Pittston,' Pa: . , ’2.00 
LDS 66 k., Hudson, Mass 2.00 
LDS 63 k., Benld,‘.III. ... 2.00 
ALDLD 47 kp., Montreal,

Canada ......................... 2.00
ALDLD 217 kp., Winnipeg,

Canada .............  1.00
ALDLD 31 kp., Auburn .. 1.00

Lietuvių Meno Sąjungos CK 
širdingai ačiuoja aukojusiems. 
Taipgi prašo kuopų ir draugų,, 
kurie gavo laiškus ir blankas 
parinkt aukų arba paaukot iš 
iždo pagal savo išgalę. '

K Draugiškai,
Liet. M. Sąj. C. Kom.

ii,Queen Elizabeth” Laivas 
Būsiąs Puikesnis už. 

“Queen Mary”

London. — Abelnai jau 
užbaigtas statyt ir ant van
dens nuleistas naujas Ang
lijos keleivinis didlaivis, ku
ris būsiąs gal ‘ dar puikes
nis negu “Queen Mary”. Jis 
bus pakrikštytas “Queen 
Elizabeth,” naujos karalie 
nes vardu.

Ne Mina, o Submarinas Pa 
skandino Anglų Laivą

Barcelona, Ispanija.—An
glijos prekybos laivas “En- 
dyniion” buvo nuskandintas 
tikrai submarino torpeda, 
nors Italijos fašistai pasa
koja, būk jis užplaukęs ant 
povandeninio sproginio-mi- 
nos ir taip žuVęs.
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Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo

Norwood, Mass prieplauką nuo priešo. Ad
mirolas C. C. Bloch yra vy
riausias manevrų komandie- 
rius.

prirengtais pietais. Pavalgius 
skanius pietus ir pailsėjus, bu
vo laikomos dainavimo pamo
kos. Dainavimas sekėsi neblo
gai. Būtų geriau, kad būtų 
daugiau rimtumo laike pamo
kų. O ypač, kuomet rengiamės 
prie koncerto 20 d. kovo 
(March) ; laikas trumpas, o 
dar reikalinga daug dainų iš
mokti. Turime visi nuoširdžiai 
lankyt pamokas ir mokintis.

Choras, padainavus, turėjo 
trumpą susirinkimą, kur buvo 
raportuota, kaip eina prisiren
gimas prie koncerto. Nuo 
kviestų dainininkų dar ne nuo 
visų gauti atsakymai. Komisi
ja rinkimui skelbimų ant pro
gramų, savo raportą laiko 
slaptybėj; bet teko sužinoti, 
kad jau turi surinkę apie šim
tą dolerių. Jos nori padaryt 
visus “surprais.” Po susirinki
mėliui choristai smagiai šoko 
iki vėlumos. Visi su geru ūpu 
išsiskirstė į namus. Jeigu visi 
taip kooperuosime, — turėsime 
ir daugiau tokių smagių pa
rengimų. O je, “Laisvėj” įvy
ko stambi klaida kas link mū
sų . rengiamo koncerto. Data 
turėjo būt ne 3 d. kovo, bet 
kovo 20 d., 3-čią valandą po 
pietų. Tai buvo “Laisvės” klai
da. Turėtų visi įsitėmyti tą 
dieną kaip Worcesterio, taip 
ir apylinkių kolonijų lietuviai. 
Tai bus nepaprastas koncer
tas. Korespondentas.

Dideli Amerikos Karo, Laivy
no Manevrai Vakaruose

/ Apšvietą Mylinčius Norwoodo 
Lietuvius

čia gražiai gyvuoja ir plačiai 
veikia apšvietoje Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 9 kp. Narių turi 
45; tai gražus būrelis mylinčių 
apšvietą. Bet toli gražu nepa
kankamai. Kuomet Norwoode 
yra apie tūkstantis lietuvių, o 
turėti tik 45 ndrius apšvietos 
organizacijoj, tai yra per ma
žas nuošimtis. Todėl mums, 
kaipo seniems nariams, yra bū
tinas privalumas pakalbinti sa
vo draugus ir drauges stoti j 
ALDLD 9 kuopą, kaipo apšvie
tos ir kultūros nešėją lietuvių 
darbo žmonių tarpe'. ALDLD 
per, savo gyvavimo 22 metus 
jau yra išleidus 42 įvairias kny
gas; apart knygų, eina trimė- 
nesinis žurnalas “Šviesa,” ir na
riai tą literatūrą gauna už ma
žą metinę mokestį—tik už $1.- 
50. Todėl visus “Laisvės” dien
raščio skaitytojus ir šiaip ap
švietą mylinčius kviečiam ateiti 
į ALDLD 9 kuopos susirinki
mą, kuris atsibus šį sekmadie
nį, vasario 6 d., Lietuvių Sve
tainėj, 2 vai. po pietų, ir būsit 
maloniai priimti. Taipgi, jau 
esanti ALDLD nariais susirin- 
kim 
keti 
tus.

San Diego, Calif.—Jung
tinių Valstijų karo laivyno 
manevruose dalyvauja 98 di
deli ir mažesni kariniai lai
vai ir 260 lėktuvų.

Manevrai daromi kaipo 
pratimai apgint San Diego

Istanbul. — Turkijos pre
zidentas Kemal Ataturk da
lyvavo atidaryme fabrikų 
dirbtiniam šilkui gamint 
Gemlike.

(Tąsa)
Praslinkus porai dienų nuo Petrelio su 

Viliu susitikimo, vienas to žvejų laivo 
darbininkas, kuris taipgi buvo kare ir 
buvo gesuotas ir grįžo labai nervuotas 
bei žiaurus, susipešęs'su užveizda su
gurino visų “kompanų” nosis, užbadė 
akis išliuosavo visiems trims krūminius 
dantis ir išdūmė^ o Petrelis užėmė jo 
vietų ant laivo.

Petrelio kupra, kaip jau esame kalbė
ję, nepakeitė jo veido išraiškos bei ūgio, 
nepažeidė ir jo vikrumo. Prieg tam dar, 
prie jūros nuo pat kūdikystės užaugęs, 
galima sakyti, jūrose gimęs, buvo geras 
ir drąsus plaukikas. Todėl jis ir tą darbą 
su mielu noru priėmė, nors jau iš anksto 
žinojo, kad iš to uždarbio kaip tik bus 
galima pragyventi.

Žvejų gyvenimo kelias, kaip ir dauge
lio sunkaus darbo milžinų, buvo klotas 
ne rožėmis, bet visokiomis piktžolėmis. 
Žuvies perkupčiai organizuotai skuto lai
vų savininkėlius, o šie taip pat susitarę 
skuto savo darbininkus, kurie nebuvo or
ganizuoti į uniją, bet organizuotai jautė 
savo išnaudojimą, organizuotai visi var
go ir badmiriavo.

Petrelis su dėde, patys sau gaspado- 
riaudami ir gaspadiniaudami ir nei cento 
randos už šėtrą nemokėdami, nesulygi
namai geriau gyveno už tuos nelaimingus 
žvejus, kurie tiek pat uždirbdami turėjo 
maitinti ir dengti savas šeimas.' Dėdė 
dar galėdavo ir už lūpos užpilti vieną 
kitą degtinės stikliuką. Kartais ir gerai 
įsilinksminęs grįždavo, anot jo paties iš
sireiškimo—“Iš Amerikos parvažiavau, 
sūnau !”

Petrelis ant tiek įsidrąsino ir taip ap
siprato su jūra, kad nuo laivo šokdavo 
tiesiai į banguojančią jūrą, ir plaukdavo 
nuo valtelės prie valtelės nieko neboda
mas. Jis karstydavosi į laivo stiebus ir, 
tarsi voras, laipiodavo virvėmis. Dėdė, 
nors ir gėrėdavosi tokiu jaunuolio vik
rumu bei drąsa, bet, ar tai vengdamas 
kokios nelaimės, ar tik taip sau kartais 
ir subardavo jį. O atsidėkodamas dėdei 
už rūpinimąsi juom, Petrelis atsakydavo 
tik padėkos šypsena lūpose ir užuojauta 
pačiam dėdei savo veide.

Tankiai juodu atlankydavo ir Džiakis 
su nauju automobilium ir niekados ne 
su tuščiomis. Nors tai buvo ir blaivybės 
laikotarpis, bet visuomet atsiveždavo ir 
butelį senobinės. Petrelis visai mažai ger
davo, tai dėdei tas eidavo ant sveikatos, 
nes jis išgerdavo ir už Petrelį ir pasiges
davo Džiakio, jei tas kurį sekmadienį pa
sivėluodavo ar visai neatvažiuodavo.

Džiakis pasigyrė, kad jis dabar jau 
įsikūręs, gaunąs reguliarę algą ir su liu- 
terijomis nebeturįs reikalo užsiimdinėti, 
o ant galo pridūrė: “Velniai žino, kas 
su manim yra. Be liuterijos negaliu iš
kęsti, kaip tas vilkas nedainavęs ir tiek. 

*-*~**Kaip tik neprikišu kokiam pilvūzui re
volverį prie pilvo ir neduodu jam išriši
mo bent vieną kartą ant mėnesio, pasiu
tusiai pradedu negaluoti. Pasidarau bai
siai nervuotas, negaliu ramiai miegoti 
naktimis ir nerandu sau vietos dienomis. 
Kaip tik kokį vampyrą apvalau nuo nūo-{ 
dėmių, ligą kaip ranka atima. Tai savo
tiškos antdrapanės,” užbaigė jis.

Jeigu eidavo kalba apie moteris, meilę, 
šeimynišką gyvenimą ir tam panašius da
lykus, Džiakis pabrėždavo: “Paskutinis 
prakeiktas kvailys būčiau užsikarti bo
bą sau ant sprando! Vesčiausi tik tada, 
jei visas moteris^kokia pavietrė išpjautų, 
bet tai neliktų su kuom ir vestis. Gi pa
kol jas jokia cholera nepjauna, o į karą 
jų neima, tai moteris prilygsta tokiam 
padarui, kurį žmonės ^vadina gatvekariu. 
Vienu išvažiavai, antru parvažiavai, už
simokėjai važiuotę ir užmiršai.”

Už Petrelį Džiakis buvo gatavas šokti 
kad ir į ugnį ar vandenį, jei to būtų rei
kalavęs/ Petrelio likimas. Jis išmokino 
Petrelį valdyti automobilį ir retkarčiais 
pasiimdavo jį sau už šioferį, kada išsi- 
veždavo Petrelį kur pasikiemineti.

Aldonos Išvogimo Komedija
Petrelis nors gyveno ir dirbo žvejų re

spublikoj, bet jo siela ir mintys gyveno 
Žiabrio ūkyje, sekiodamos Aldonos žings
nius ir grožėdamosios jos veido gražu-
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mu. Jis rūpinosi, darė planus, kad tik ją 
iš to pragaro išliuosuoti, parsivežti čia, 
kad nors retkarčiais galima būtų su ja 
susitikti, pasikalbėti, pasidžiaugti ir pri
gesinti savo sielos degantį Aldonos pasi
ilgimo įkarštį.

Jis parašė jai net porą laiškų. O kad 
sumėtyti pėdas, kad nepakliūti atgal į 
prieglaudą ar kalėjimą už išdūrimą Žiab- 
rienei akies, rašė Aldonos dėdės nebu
vėlio vardu. Rašė būk jos dėde gavęs at
sakymą laišku iš prieglaudos, kad ji gy
venanti po tokiu tai antrašu. Todėl jis 
jos dėdė, ir kreipiasi į savo “brangią 
dukrelę Aldutę ir laukia nuo jos atsa
kymo.” O kad Aldona būtų tikra nuo 
ko tas laiškas yra ir kas jame slepiama, 
pasirašydavo:

“Tave mylintis dėdė, Petras Kupraitis.”
Nesulaukdamas nuo Aldonos jokio at

sakymo, Petrelis pradėjo baisiai neri- 
mastauti, nervuotis ir skęsti pats savo 
mintyse. Dėdė tai pastebėjęs, pasiteira
vo, kame to viso susirūpinimo priežastis. 
Ir Petrelis viską jam išsipasakojęs, dar 
pabrėžė': “Aš nežinodamas kas su ja 
nutiko, kad jokio atsakymo neduoda, tu
rėsiu sudurnavoti.”

O dėdė nors ilgai galvojęs ir jokios iš
eities neradęs, paabejojo: “Na, o ką ma
nai, jei tą visą dalyką perduotum Džia- 
kiui? Juk jis vėtytas ir mėtytas, velnio 
neštas ir pamestas, gal rastų išėjimą ir 
šiame sukliuvime?”

“Apie tai ir aš pradėjau galvoti, 
de... Vienintelė išeitis, tai Džiakis. 
taip aš pražūsiu!”

Dėdė net krūptelėjo, tai išgirdęs,
sieloj kas tai pagniužo irzširdį spustelėjo 
gailestis. Nors jis Petrelį ir ramino, guo
dė, darė viltingas išvadas, spėliojimus, 
bet sieloj nei kiek nemažiau gniužo už 
Petrelį.

Tai buvo ketvirtadienio vakaras, kuo
met Petrelis atidengė jam savo sielos pa
slaptis bei širdies troškimą ir jiedu priėjo 
tokio išvedimo. Prisiėjo laukti sekmadie
nio ir Džiakio. Tas laukimas nesvietiš
kai buvo ilgas kaip vienam, taip ir an
tram. Dėdės siela jautė tą patį, ką ir 
Petrelio siela. Abudu slėgė ilgėsis, die
nos tyso į savaites, naktys į mėnesius, 
bet....

Kaip skęstančio laivo keleiviai nu
džiunga neapsakomu džiaugsmu pama
tę prisiartinantį pagelbos laivą, taip nu
džiugo Petrelis su dėde šeštadienio po
pietį, kuomet prie jų šėtros sustojo au
tomobilis ir iš jo iššoko gerai nusiteikęs 
Džiakis!

Džiakis, kaip ir visuomet, neatvažia
vo tuščiomis. Atsivežė butelką kanadeis- 
kos ir kočėlą geros dešros. Susėdo visi 
trys prie stalo ir pradėjo baliavoti. Pet
relis gavęs balsą ir tiesioginiąi nenorė
damas eiti prie dalyko, pradėjo pasakoti 
savo istoriją, kaip jį su Aldona paėmė iš 
prieglaudos, kaip sesuo Agota, kuri čia 
turėjo šunų ir kačių prieglaudą, už dvi
dešimts penkis dolerius jix)du pajaunino 
ant penkių metų, kaip ten atsirasdavo ir 
vėl prapuldavo misteriškas Džimis ir tam 
panašiai. Gi ant galo didėjo:

“Aš Aldonos taip pasiilgau, kad neran
du sau vietos. Kągi tu manai, broli Džia- 
ki? Ar tu negalėtum jos iš ten išvogti?”

“Prakeiktas kvaily!” riktelėjo šis. “Aš 
be tavo klausimo jau apie tai galvoju. 
Tą mergaitę iš ten išvogt, tai man tik 
nusispjaut. Bet aš galvoju apie ideališ- 
kesnį žygį.”

Tai pasakęs, maktelėjo stikliuką deg
tinės, užsidegė cigare tą, atsistojo ir per
ėjęs kelis kartus išilgai kambarį,.vėl pa
siteiravo, tarsi korektuodamas Petrelio 
istoriją:

“Tu sakai, kad ta šunų gaudytoja už 
dvidešimts penkis dolerius pajaunino ju
du ant penkių ihetų, ,ar taip?”

“Taip. Mudu su Aldonu aiškiai tai gir
dė j o va.” .•

“Tu sakai, kad ten rąndasi koks tai 
misteriškas Džimis?”

“Tai tikra tiepa.”
“In tų išdūmei- tai bobai akį-?” ; 

'• SfJeigii jos akis’buvo; tokia kibta, kaip 1 
jos širdis, tai gal? ir išlaikė šakės koto 
smūgį. Bet aš IdJjai abėjdju.”

(Bus dattgiąu)

visi ir pradėkim pasimo- 
savo duokles už 1938 me-

ALDLD 9 Kp. Org.

So. Boston, Mass

pro- 
920 
bus

RADIO
Ncdelioj, vasario 6, radio 

gramas per stotį WORL, 
kilocycles, 9:30 vai. ryte, 
sekantis:

1— Syncopators Orchestra iš 
Southbridge, Mass.

2— Dainininke Marijona Mil- 
tėniūtė iš Brocktono.

Po programo prašome para
šyt laiškelį Ui' atvirutę į stotį 
WORL, Myles Standish Hotel, 
Lithuanian Program, Boston, 
Mass., pranešdami savo įspū
džius.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
F. L, Scranton, Pa. — Dėlei 

vietos stokos, draugo kores
pondenciją prisiėjo sutrumpin
ti. Atsiprašome.

Zavis, Boston, Mass. — Le
nino mirties minėjimo aprašy
mu nepasinaudojome todėl, 
kad kitas korespondentas apie 
tai pranešė pirmiau. Ačiū už 
rašinėjimą.

Jaunučiui, So. Boston, Mass. 
— Apie So. Bostono Piliečių 
Kliubo būsiančią vakarienę ki
tas korespondentas žinią pri
siuntė anksčiau, tai ją ir įtal
piname.

Ačiū už bendradarbiavimą.
Viską Patyrusiam, Nashua, 

N. H. — Esame dėkingi drau
gui už žinučių rašinėjimą. Gai-1 
la, kad nevisus jūsų prisiųstus 
šmotelius galėjome sunaudoti. 
Apie žmonių mirtis ir nelai
mingus įvykius rašant, būtinai 
reikia paduoti tokių žmonių 
vardai-pavardės, kada ir kur 
tas įvyko ir tt. To neesant, ži
nia neturi dktualės vertės.

Apie ALDLD 42 kp. vaka
rienę dalykas perdaug suvė
luotas. Vakarienė įvyko sau
sio 1 d., o aprašymas prisiųs
tas tik dabar. Netilps.

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 
PIRMĄ DIENĄ

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 taj 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 šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. .Užmo
kėkite pastoriui $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 ryt)> iki 4 po pietų.

(Laisvė)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
• (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Worcester, Mass.
Iš Aido Chord Veikimo

Sausio 30 d. Aido Choras- 
turėjo surengęs čiužinejimo 

I pramogą Olympia Parke. Ka
dangi dieha pasitaikė šilta, 

.■ Čiiižiriejimas .buvoL^nėl^atjUg^ 
<r as j k č 1 eU gis b u'y o''' tu •

apsbintas. Pačiužįhęję J cKbįis- 
tai4su^r|žb,' į švėtainV kūrijų* 
b^vb 'Uūkta su geru is pėt nfo- 
teris ir • mėrgihas chbrištėš

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
įniežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
yartokjte Thpmsono NATURAL- 
LAX-HE&B TEA, kuri sutaisyta iŠ 
12-kos Natūralių, piedžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir Sutvarkys 
paįrusius vidurkis. Medicinos ir Na- 
turopathy’ds gydytojai savo", pacien
tams pataria ųuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATUĖALrLAX-ŪERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Minėralių Driiskų, kas 

'būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaūs prisiųskitb $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o meš

Rašykje į.šiafp: A; iĄ *
• ■ ’

1375 E; 18Stų Brddklyh, N. Yj 
REIKALINGA AGENTU

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R, Mizara .

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)

(3)

(4)

CS)

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?

Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 
katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas? v

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Knygelč nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮS1GYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, iinantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

\
Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

W NAUJOJE VIETOJE -®a

L!WUViK4
■^GERIAUSIA DUONASCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn-5^
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
jokių dažų n^i chemikalų. \tfūsų valygyda- 

^iitąųį^sitę pinigų, nesirgšite,' nereikės išmbk&i’įydytojui.
Pristatopie jį .visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 
’ / ir j piviėriiiis namus; taipgi siunčiam ir į kitils miestus.
Tel. Ėvergt-ėėii 7-8538 Sar. V. LUKOŠEVIČIUS

aasaraKaM ■
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Pittsburgh, Pa.
Drg. J. Omano Apsilanky
mas Pittsburghe ir Apielinkej.

Sausio 23 d. drg. J. Orma- 
nas sušaukė LDS jaunuolių 
konferencijų, kuri buvo laiko
ma Fort Pitt Hotel. Konferen
cija buvo šaukiama dėl Olym- 
piados, išdirbimui planų, kaip 
būtų geriau viskų prirengt dėl 
ateinančio LDS suvažiavimo, 
kuris įvyks apie rugpjūčio mė
nesį. Iš paties Pittsburgho tai 
nedaug kas dalyvavo, -bet iš 
Clevelando atvažiavo gražus 
būrys jaunuolių. Buvo malonu 
matyt, kaip Clevelando jau
nuoliai puikiai moka svarstyt 
draugijos reikalus. Garbė tė
vams, kurie išauklėjo darbinin
kiškoj dvasioj sūnus ir dukte
ris. Kadangi Clevelando jau
nuoliai taip pasišventusiai 
moka dirbt, tai ant jų palikta 
didelė dalis darbo atlikt, kurį, 
be abejonės, dirbs kaip ge
riausiai galės. Aš linkiu, kad 
pas juos visuomet būtų toks 
geras ūpas ir energija, kaip 
dabar .

Apart pasekmingos .konfe
rencijos, negalima praleist dar 
viena svarbų dalykų, kuris iš- 
tikrųjų stebėtina. Drg. J. Or- 
manas gavo Ft. Pitt Hotel vel
tui dėl laikymo minėtos konfe
rencijos. Apie 2-rą valandų 
atėjo viešbučio viršininkas, pa
sišaukė J. Ormanų ir sako: 
“Jūs visi, kiek jūs čionai yra, 
esate užkviesti ant pietų kai
po svečiai.’’ Na, kuomet Jonas 
pranešė tokių gerų naujiena, 
tai visi ir numaršavom į val
gomąjį kambarį, kur buvo sta
las specialiai prirengtas. Val
gyt galima buvo pasirinkt kas 
ką norėjo, ir viskas buvo vel
tui. Taipgi “Schenley Ovai” 
parkas gautas veltui dėl Olym- 
piados. Atrodo, k^id viskas ei
na gražiai. Bet mes, Pitts
burgho ir apielinkės draugai ir 
draugės, turim taipgi atlikt 
dalį darbo dėl L. D. S. kaip 
gavime naujų nąrių, taip ir 
dėl ateinančio suvažiavimo. 
Gaila, kad drg. Ormanas taip 
trumpai buvo Pittsburgh© 
apielinkej. Nors ir trumpa lai
kų buvo, bet darbų atliko 
daug.

Iš vietinių jaunuolių turim 
gerų darbuotojų : Arturas Nor
kus, seserys Ormanaitės netu
rėtų atsilikt nuo savo brolio 
Jono. Ištikrųjų, Pittsburghas 
nevisai taip jau biednas vei
kėjais, tik reikia spėkas ge
riau sukoncentruot. Turim pa
tys apsirūpint, kad neatsiliktu- 
me nuo kitų miestų veikime.

E. K. Sliekienė.

naujų narių į kuopų. Tik gai
la, kad čia lietuvių daug ne
gyvena.

Dd. Januliai dar tik nauji 
šios apielinkės gyventojai, o 
pakalbinus juos prisirašyt 
prie kuopos, mielai prisidėjo. 
Tai pilni energijos žmonės. 
Manau, jie bus geri kuopos 
veikėjai.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 12 d., drau
gų Rubių kambariuose. Nariai 
visi privalo dalyvauti. Bus iš
duodami raportai iš ALDLD 
15-to Apskričio konferencijos.

Sausio 8 d., š. m., iš kuopos 
iždo paskirta Ispanijos ko
voms $15.00. Taipgi nariai 
tam pačiam tikslui suaukojo 
$5. Aukojo šie asmenys: po 
$1: A. Grinius ir G. Lumas; 
po 50c: J. Rūbas, J. Petronis 
ir V. Wallen; po 25c: O. Ru- 
bienė, A. Plikunienė, B. Da
rius; C. Kairaitis 20c; LDS 
Jaunuolių kuopa 55c. Viso su
sidarė $20. Farmerys.

Pakeitimai Drg. M. Guo
bos Maršrute Mass.

Valstijoj
“Laisvės” No. 24 buvo pas

kelbtas drg. M. Guobos marš
rutas. Pasirodo, kad drg. M. 
Guoba taip ilgai negalės Mass. 
Valstijoj būti ir todėl pirmes
ni paskelbimą atšaukiame.

Drg. M. Guoba bus seka
momis dienomis ir sekamose 
kolonijose:

Vasario men.:
14 d. — Gardner, Mass.
15 d. Fitchburg, Mass.
16 d., Lowell, Mass.
17 d. — Nashua, N. H.
18 d. — Haverhill, Mass. 
19-20 dd.—Lawrence, Mass.
21 d. — Norwood, Mass.
22 d. — Bridgewater, Mass.
23-24 dd.—Montello ir

West Hanover, Mass.
25-26 dd. — So. Boston ir 

Cambridge, Mass.
27 d. — Worcester, Mass.
Draugės ir Draugai! Prašo

me imtis tuojaus darbo ir 
rengkite prakalbas. Drg. Guo
ba pasakys labai daug naujo 
apie Kanados ir Lietuvos lie
tuvių gyvenimą. Jis nesenai 
buvo Lietuvoj. Imkite svetai
nes, darykite plakatus ir gerai 
garsinkite.

Apie prakalbas tuojaus pra
šome mums pranešti.

D. Lukienė,
ALDLD 7-to Apskr. Sekr.

43 Austin St., 
Worcester, Mass.

Hartford, Conn.
Laisves Choras Veikia

Linksma man matyti, kad 
mes, jaunuoliai, energingai vi
si išvieno dirbam. Laisvės 
Chorų į trumpa laikų sustipri
nome ir sutraukėme daug nau
jų dainininkų. Į pereitas cho
ro praktikas susirinko 43 na
riai, kurie prie pirmiau buvu
sios mokytojos nesilankė dau
giau kaip per tris mėnesius. 
Man rodos, kad tas viskas pri
klauso nuo energingumo mo
kytojo. Mūsų naujas mokyto
jas V. Visockis yra tam, dar
bui tinkamas. Linkime jam ne
nuilstančiai darbuotis mūsų 
Laisvės Chorui!

žymėtina dar ii' tas faktas, 
kad dabartinis choro mokyto
jas atėjo į sugriuvusį chorų; 
bet jis nesėdi rankasi susiė
męs, o dirba! Mes, visi choris
tai padedam jam.

Vasario 6 d. mūsų Laisvės 
Choras rengia koncertų, po 
num. 227 Lawrence St. Pro
grama prasidės 2:30 vai. po 
pietų. Programos išpildyme da
lyvaus vien tik choristai. Mer
ginos sulos vieho akto veikalų 
“Uogautojas” (iš operetės). 
Vyrai sudainuos gražia daina 
iš veikalo “Blinda.” Taip pat 
bendrai visi dainuos išmoktas 
naujas dainas.

Mes tikim,ės, kad į mūsų 
koncertų atsilankys mūsų arti
mieji kaimynai: newhavenie- 
čiai, waterburieciai ir iš kitų 
kolonijų. Mes lauksime, drad- 
gai ir draugės, jūs atsilankant.

Nauja Choriste.

kios dvasios visuomet turite lai
kytis.

Reiškia, choras ir vėl gyvuo
ja.

Mes, “seniai,” sudedame pri
žadų gelbėti jums, draugai jau
nuoliai, visais galimais būdais! 
And I don’t mean maybe!

x Menturis.

Senatorių ir Kongresmanų 
Sekretoriai Reikalauja Ke

liones Lėšų
Washington. — Senatorių 

ir kongresmanų privačiai 
sekretoriai, gaunantieji po 
4-5 tūkstančius algos per 
metus, reikalauja po 10 cen
tų lėšų iš valdžios iždo už 
kiekviena mylią kelionės na
mo ir atgal, taipgi už važi
nėjimus reikalais tų senato
rių ir kongresmanų. Sekre
torių reikalavimas yra įne
šamas kongresui.

Jų samdytojai gauna an
tra tiek daugiau kelionės 
lėšų.

Shanghai. — Viename tik 
mūšyje Pengpu fronte liko 
nukauta 600 japonų, sako 
chinai.

New Haven, Conn.

lių knygutes, kad galėtumėt duokles 
laiku apsimokėti. — Sekr. I .A. V.

(29-30)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. vasario, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Visi na
riai dalyvaukite susirinkime, nes rei
kės prisirengti prie Lenino mirties 
minėjimo 16 d. šio menesio, turime 
ii’ kitų svarbių dalykų svarstyti. — 
Sekr. J. S. Rainys. (29-30)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d., 7 v. v. \Liet. Taut. Na
mo Svet. Visi nariai būtinai turite 
dalyvauti, nes daug naujų ir svarbių 
klausimų yra apkalbėti. — A. Sau
ka. (29-30)

MONTELLO, MASS.
Vakariene ir Šokiai

LDS 67 kp. metinis parengimas 
įvyks vasario 5 d., Liet. Taut. Namo 
Svet. Pradžia 6 v. v. kviečiame iš vi
sos apylinkės skaitlingai atsilankyti. 
Pastaba LDS 67 kp. nariams: Visi 
nariai būtinai turite 'pasipirkti tikie- 
tus ir dalyvauti^ nes ši©, parengimas 
yra metinis. Gaspadorius A. Sauka.

(29-30)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras važiuoa į “Lais

vės” Bazarą, sekmadienį 13 d. vasa
rio. Yra užsakytas didelis busas. 
Grcatneckicčiai norintieji važiuot į 
“L.” bazarą, tai užsisakykite buse 
vietą. 75c asmeniui. Busas išeis nuo 
Kasmočių Svet., kaip 4:30 vai. vak. 
Galite užsisakyti pas Pirmyn Choro 
Komitetą, o ant greitųjų galite pa
šaukti Tel. Great Neck, 2139 F. Klas
tom (29-30)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Chardon, Ohio
Farmerių ALDLD 51 Kuopos 

Veikla
Sausio 15 d. ALDLD 51 kp. 

surengė surpryzo pokilį dėl 
draugės O. Volinavičienės. At- 

'^/kusdami jos ligoje sunkių ir 
nelaimingų padėtį, suėjo gra
žus būrelis draugų ir draugių, 
išreikšdami savo draugiškų 

' užuojautų, su geriausiais lin
kėjimais greito fr laimingo pa
sveikimo.

Draugė Volinavičienė nors 
ir silpna būdama, atsikėlė iš 
lovos ir, prisiartinus prie 
draugų, išreiškė padėkos jaus
mus visiems ir vėl nuėjo lo
von.

žymėtina, kad mūsų kuopos 
gyvavimo istorija palyginamai 
yra dar trumpa, bet mes jau 
atlikome nemažai gražių ir ge
rų darbų. Mes neblogai pasi- 
rodėme su parama mūsų spau
dai, parėmėm Lietuvos politi
nius kalinius ir Ispanijos liau
dies kovas prieš fašizmų. Tai
gi mes čia ant vietos esame 
susirišę draugiškais ryšiais ir 
bėdoje vienas kitų gelbėjame. 
O tai yra tik ačiū tam, kad 
mes turime savo organizacija 
— ALDLD 51 kuopų. Gražiai 
sugyvendami savo tarpe, mes 
labai lengvai . galime gauti

Stamford, Conn.
Parašų J ieškant

Renkant parašus po Ameri
kos Lietuvių Kongreso Centro 
Komiteto išleistomis peticijo
mis, tenka sueiti visokio sviete
lio. Būna tokių žmonių, kurie 
priima ir išklauso gražiai ir be 
didelių aiškinimų padeda savo 
parašų. Būna ir tokių, kurie 
ir nesirašo, bet vistiek pasirodo 
žmoniškais. Bet tenka užeiti ir 
su žvėriškais palinkimais žmo
gysčių.

Sausio 27 d. mums su d. 
Domininku Burba užėjus pas 
tūlų “ponų” skurdžių, teko per
sitikrinti, kad randasi žmonių 
su ne žmonių protu. Pabarški
nus į duris ir įėjus į minėto 
skurdžiaus grįčių, mandagiau
siai paaiškinome savo atsilan
kymo tikslų ir prašėme para
šo. Bet . . . “ponas” skurdžius, 
pažiūrėjęs į peticijų ir ten pa- 
tėmijęs, kad parašai taikomi 
prieš fašistinę Lietuvos valdžių, 
užtariant darbininkus, ėmė mus 
keikti, plūsti ir rodyti duris. 
Einant per duris, tas “ponas” 
buvo jaū bededųs rankų ant d. 
Burbos, kad jį paleidus laip
tais žemyn. Gerai, kad buvo
me dviese, kitaip tas sužvėrėjęs 
“ponas” būtų pradėjęs, peštis.

Patartina visuomet eit dvie
se, tai daug saugiau susitikus 
su tamsos elementais.

AŠ Ten Buvęs.

Arčiau žiūrint į Jaunimą
Apie metai suvirs atgal, mū

sų choras tapo pakrikdytas. 
Tūli vietiniai ir apielinkės 
draugai suvertė visa kaltę griu
vimo mūsų choro ant suvis nie
ko su tubm neturinčių draugų.

žinoma, šie draugai, apkal
tinti už nepapildyta “krimina- 
lystę,” atsakė tylėjimu. Bet 
tdm tikra dalis vyrų jaunuolių 
permatė visa padėtį—ir, su pa- 
gelba choro vado J. P. Latvio, 
tapo palaikyta grupė jaunų vy
rų darbininkų, kurie, nežiūrint 
pakrikimo choro, vis vien lavi
nosi dainuoti, šiandien jau la
bai puikiai jie dainuoja ir, gal 
būt, nesiras kita tokia jaunų 
vyrų grupė Connecticut. valsti
joj, kad taip gražiai sudainuo
tų.

Jie šaukia .kitų kolonijų jau
nus vyrus dainininkus į kon- 
testų.
Merginos Taipgi N eapsileidžia

Suaugusieji draugai ir drau
gės, kuriems ištikrųjų rūpi 
jaunuolių likimas, kartų susi
tarę sušaukė visus jaunuolius— 
vaikinus ir merginas, kad at
gaivinti chorų. Ir mūsų nusi
stebėjimui visi susėdę stidciiha- 
vo keletą dainų taip gerai, ta
rytum jie kasdieh praktikavosi!

Visų ūpas pakilo, prisižadėjo 
chorų palaikyti, kaip ir pir
miau.

Bravo, mūsų jaunuoliai! To

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7527 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN KOHNKE 
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensee No. 
EB 3888. Kas been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7G of 
the Alcoholic. Beverage. Control Law at 1043 
Coney Island Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FOSTER DELICATESSEN and REST. 
1013 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 282 Knickerbocker Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises, 

SAVINI’S RESTAURANT
282 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 
247-240-251 Suydam St.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Kovo 19 d., šeštadienį, lokalas 
TDA rengia prakalbas ir balių pa
minėjimui Paryžiaus Komunos. Mitin
gas bus Slavų Auditorium, 6417 St. 
Clair Avc. Bus geri kalbėtojai. Kal
bės Yetta Land ir R. Onda. šie 
draugai yra geri kalbėtojai ir labai 
gerai žinomi Clevelando darbinin
kams. — I. A. V.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. bus svarbus susirinki

mas, pirmadienį, vasario 7 d., 407 
Lafayette St., 7:30 v, v. Turime 
smarkiai rengtis prie teatro “Gyvieji 
Nabašninkai”, kuris bus sulošta va
sario 12 d. Be to, drg. M. Guoba, at
stovas “Lietuvių Liaudies’.’ laikraščio 
Kanadoj dalyvaus šiame susirinki
me. Turėsime progą su juom susipa
žinti. — Kom. (30-31)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. svarbus susirinkiiųas 

įvyks pirmadieni, 7 d. vasario, 407 
Lafayette St., 7:30 v. v. Kalbės drg. 
Matas Guoba, atstovas nuo “Liau
dies Balso,” Kanados Lietuvių laik
raščio. Todėl bus svarbu išgirsti apie 
mūsų tyroliu kanadiečių veikimą ir 
pasekmes jų darbų. Be to, kuopos 
susirinkimas bus atliktas kaip ir 
prideda. — Kp. Rast. (29-30)

CLEVELAND, OHIO
Pirmadienį, vasario 7 d, įvyks TD 

A. 11 kp. susirinkimas, Liel. Darb. 
Svet., 920 E. 79th Sf., 7:30 v. v. 
Visi valdybos nariai nepamirškite šį 
susirinkimą, nes yra labai svarbus. 
Taip pat visi nariai atsineškite duok-

NEW JERSEY LIETUVIŲ RADIO VALANDOS
PIRMUTINIS v

Koncertas ir Šoki ai
Visus, kurie klausotės ir neklausotės kas sekmadienio 
vakare, nuo 5-tos valandos, iš stoties WHOM Jersey 
City, kviečiame į mūsų Radio Koncertų. Čia išgirsite 

chorų dainų, pavienių, duetų ir kvartetų.
Gera orkestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius 

priė Td buš čerŲ gėrimų ir užkandžių 
Kurie atsilankysite, nesigailėsite •

šis Koncertas ir šokiai įvyksta Sekmadienį

Vasario (February) 13 d., 1938
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

180-2 Ybrk Ave. Newark, New Jersey
Pradžia 6:30 vai. vakare

Visus ir visas kviečia — N. J. Lietuvių Radio Valandos Vedėjai.

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, vasario 6 d. bus mu

zikalus parengimas Lietuvių Svet., 
6835 Superior Ave., 3 vai. po pietų. 
Rengia Jaunųjų Kom. Lyga, šiame 
parengime \ dalyvaus 8 kultūrinės or- 
ganizaijos,.' tarp jų bus ir Lyros Cho
ras. Bus 3 dovanos kontestantams, 
kurio geriausiai atsižymės. Taip pat 
kalbės jaunuolis, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos. Lietuviai mylinti 
išgirsti gerą kalbėtoją, kuris pasa
kys kokia dabar padėtis Ispanijoj ir 
pamatyt gerą programą, atsilanky-, 
kite. įžanga 35c. —I. A. V.

(28-30)

Stephen Aromiskis i
(Armakauskas)
LAISN1UOTAS

GRABORIUS ,
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan jLve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVcrgreen 7-4335

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7-8 vak, 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS
CHRONIŠKOS 

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitus 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios n 
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
Įsistcibęs 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.

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-, 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 >

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
<4*

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
- damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

«■

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 kreipkitės į “Laisvės” ofisą 

ir apsirūpinkite su medum.

T

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
•

Įdedame Master-Kraft Oil Burners. į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

• • •

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas šeštadienis Vasario 5, 1938

New Yorko Apielinkes Žinios
Ateities Žiedo Vaiky 
Mokyklos Pramoga
Vasario 6-tą, nedėlios vaka

rą, “Laisvės” Svetainėj, j vyks 
Ateities žiedo Vaikų Mokyk
los naudai rengiamas vakarė
lis^ Turėsime muziką šokiams. 
Programą pildys mokiniai, po 
vadovyste May Ramoškaitės. 
Bus įvairi programa dainų, 
deklamacijų ir kalbų. Vakaro 
pirmininku bus mokinys A. 
Navikas. Turėsime skanių už
kandžių ir gardžių gėrimų.

Prasidės pusė po septynių, 
įžanga 25c.

Kviečiame brooklyniečius ir 
apylinkės draugus paremti tą 
mūsų mokyklos naudai ren
giamą pramogėlę. *

Rengimo Komitetas.

Lietuviu Kliubų Pramogos 
Šį Vakarą

Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bas, kuris yra vienu žymiausių 
kliubų lietuviuose, šeštadienį, 
5 vasario, minės savo 30 metų 
sukakties jubilėjų šauniu ban- 
kietu. Jis bus nuosavam name, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 6 vai., vakarienė — 
7:30. Laike vakarienės gra
ži programa. Bilietas vakarie
nei ir šokiams $1.50, vien šo
kiams — 25c.

Tą pat vakarą Lietuvių De
mokratų Kliubas turės 6-tą 
metinį balių Royal Mansion 
Salėj, 1315 Boston Road prie 
169th St., Brbnx. Įžanga 50c. 
Skelbiama įžanginė ir kitos 
dovanos. Rep.

"laisvės” Bazami Gausiai Plaukia Dovanos

Šiandien Svarbi 
Konferencija

“Laisvės” skaitytojams jau 
žinoma, kaip banditiškai Ja
ponija užpuolė Chiniją net be 
formalio paskelbimo karo. 
Tenka priminti tik tiek, kad 
Japonijos daugiausia ekspor
tuojamu produktu yra šilkas ir 
kad 85% viso Japonijoj paga
minamo neapdirbto šilko iš
siunčiama į Jungtines Valsti
jas. Tas duoda Japonijai 
$170,000,000 į. metus. Tai mil
žiniška suma. Jei Amerika su
laikytų tą sumą, tas suparaly
žiuotų Japonijos karo planus.

Apsvarstymui šio svarbaus 
klausimo i)' išdirbimui veiki
mo planų ir yra šaukiama kon
ferencija šeštadienį, 5 vasario, 
1 vai. dieną, New School for 
Social Research kambariuose, 
66 West 12th St., New Yorke.

Quinn Turėsiąs Pereiti Viešą 
Nagrinėjimą

Miesto Tarybos paskirtas ko
mitetas iš penkių, kuris tyrinė
jo Hugh Quinn, Queens demo
kratą tarybininką, sako, kad 
jie surado Quinn'a neteisingai 
išrinktu-ir skelbia viešą nagri
nėjimą pirmadienio rytą, vasa
rio 7-tą. Quinn rėkia gvoltu 
prieš viešą nagrinėjimą, bet 
vargiai jo išsisuks. Jis labai 
norėtų privatiško nagrinėjimo, 
bet, kaip žinia, dabar Tammany 
žodis nebe viskas, tad prisieis 
ponuliui raust ausis prieš pu
bliką.

Perankstybas Važiavimas
New Yorko važiuotės taisyk

lės nusako, kad vairuotojas,, su
stojęs prieš raudoną trafiko 
šviesą, neprivalo pasijudint iš 
vietos visu šviesos buvimo laiku

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

“Valentine” šokiai 
šeštadienį, vasario 12-tų (Lincoln’o 

dienoj) Adomas Yezavitas ir Orkes
trą rengia “Valentine” šokius, Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280 Union Avė. 
Pradžia 7:30 v. v. ir tęsis iki vėlu
mos nakties. Žmones linksmins dai
nininkas Victor Becker, armonistas 
Jurgis Dh'igenčius ir visiems žino
mas Adomas Yezavitas ir jo Radio 
Orkestrą. Prašome atsilankyti Į virš 
minėtus šokius visi, seni ir jauni. 
Įžanga 35c.

BRONX, N. Y.
Liet. Am. Demokratei Kliubo šeš

tas metinis balius įvyks šeštadienį, 
vasario 5 d. Royal Mansion, 1315 
Boston Rd., arti 169-tos gatvės. 
Grieš labai gerai žinoma orkestrą. 
Įžanga tiktai 50c. Kviečiame jaunimų 
ir suaugusius skaitlingai dalyvauti 
šiame baliuje ir linksmai laikų pra
leisti. — Kom. (28-30)

GARSINKITE^ SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

.......... .......  TJ........ ■■"" 1 --------- - ------------■ ....... y,

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

• •
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,

Išsikepkite ir Pasilaikykite

Šiomis dienomis pradėjo 
gausiai ateidinėti dovanos ir 
pažadai su pranešimais vėliau 
pribūsiančių dovanų. Iki šiol, 
kaip ir reikia tikėtis, didžiuma 
dovanų ateina iš pačių brook- 
lyniečių, tačiau su brooklynie- 
čiais gražiai lenktyniuoja ir 
kitų miestų laisviečiai.

“Laisvės” bazaras įvyks 11, 
12, 13 šio mėnesio, puošnioj 
Idea] Ballroom, Knicker
bocker ir Flushing Ave. Apie 
puikią jo programą ir kitas 
ypatybes plačiau rasite kitoj 
vietoj telpančiame skelbime.

DOVANOS PINIGAIS
Per C. K. Bready, brookly- 

nietį, sukolektuota sekamai: 
C. K. Bready—$2, ir W. Wai- 
cule — $1.

A. Briedis, brook lynietis, 
aukavo $1.

DOVANOS DAIKTAIS
\ J. Mokola ir N. Kulokienė 
(savininkai Ten Eyck Bar & 
Grill, skersai gatvės nuo 
“Laisvės” aukojo 1 galioną 
Port Wine.

Agnes Jurevičienė, Newark, 
N. J., gražų “Wear Ever” ka
vai puodą.

K. Vilktrakiūtė, Chappaqua, 
N. Y., kvepalų setą ir brangią 
rankom siuvinėtą staltiesę.

Elena Gustaitienė, brook ly- 
nietė, surinko 7 kenus konser
vuoto maisto.

M. Klimas, Richmond Hill, 
dvi dideles dėžes “noodles.”

Helen Andruš k e v i č i e n ė 
(Walterio motina) — pyragui 
lėkštę su sidabruotos tacos rė
mais ir paduodamąja plokštu
ke.

ALDLD Moterų 81-mos kuo
pos narės — keliolika setų 
rankom apsiuvinėtų nosinaičių, 
viso 60.

Kaip minėta, ateidinėja 
gražūs pažadai, čion vienas iš 
daugelio šiomis dienomis gau
namų laiškučių :

HARTFORD, CONN.
Bebūnant viename parengi

me, pamačiau grupelę draugių 
ištykėliai ir labai nuoširdžiai 
besikalbančias. Man, kaipo 
mylinčiam ką nors naujo už
girsti, parūpo su atsargumu 
pasiklausyti. Nugi, supratau iš 
jųjų kalbų, kad tariasi padir
bėti ir pasiųsti ką nors “Lais
ves” bazarui. Ir dar viena 
draugė pridūrė, kad mes ne
turime apsileisti kitų kolonijų 
draugėms. Dienraštis apeina 
visiems lygiai, kadangi ir ko
voja už visų darbininkų reika
lus, neišskiriant nei vieno. 
Bravo, hartfordietės I

Mylintis Pasiklausyti.

Draugijų išrinktiem delegatam 
arba valdybom svarbu daly- 
vaut.

Pirmadienį Lietuviu Komu
nistų Kp. Susirinkimas

neigi jai .keičiantis. Neprisi- 
laikymas tos taisyklės yra bau
džiamas taip, kaip ir visai ne
auštoj imas prieš raudonas švie
sas. Tik žaliai šviesai pasiro
džius leista pradėt važiuot.

Trafiko Stotis i(J.”

BROOKLYN LABOR LYCEU1
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847 i

. 

GARSINKITES “LAISVĖJE’'

Draugai Kerai Susilaukė 
Kūdikio

Draugai M. ir E. Kerai, AL 
DLD 138 kuopos nariai, mas- 
pethiečiai, susilaukė kūdikio. 
Draugė Kerienė (Kalvaičiūte) 
yra duktė drgg. Kalvaičių, tos 
pat kuopos narių. Linkime 
draugam Keram, taipgi ir jų 
giminėm didelio džiaugsmo.

Rep.

' Žodis Visuomenei
Sausio 29 dienos bankietas, 

rengtas lietuvių kalbos kur
sams Columbia universitete 
remti — visapusiais pavyko: 
svečiai patenkinti, jų buvo su- 
virš du šimtai, .jų nuotaiku 
kuopuikiausia. Prie visa to, 
kas svarbiausia, ir pelno sti
pendijoms liko.

Šia proga bankieto komite
tas nori padėkoti lietuvių vi
suomenei už skaitlingą atsilan
kymą, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bui ir Kriaučių Unija už para
mą ir Connecticut valstybės 
Profesionalų Draugystei už 
sveikinimus ir $10.00 auką.

Dėkojame ir vietos lietuvių 
laikraščiams, talpinusiems mū
sų pranešimus ir tiems redak
toriams, kurie patys agitavo 
už mūsų pramogą.

Pelno nuo bankieto liko 
$175.00. Tai bus penkios vieno 
semestro stipendijos (po $35). 
Dvi jau sumokėtos, o trys pa-

“Pažadėtoji Žemė 
Williamsburge

Gyvas atvaizdas, kaip įvai
rių šalių persekiojami, skurdo 
slegiami žydai atrado Sovietų 
Sąjungos Birobidžane “paža
dėtąją žemę,” galima matyti 
judyje “A Greater Promise,” 
kuris bus rodoma per tris die
nas New Broadway Teatre, 
246 Broadway, Brooklyne. 
Pirmas rodymas antradienį, va
sario 8-tą.

Judis buvo padarytas pami
nėjimui 2-jų metų Birobidžano 
autonomijos, kas atsiekta dėka 
Sovietų Sąjungos darbinin
kams. Jame parodoma, kad 
tuščia, bet derli sritis tapo žy
dinčiu, apgyventu kraštu.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Rice paskelbė, kad du žmonės 
mirė nuo kiaulienos, užkrėstos 
trichina. Kiti 8 asmenys sun
kiai susirgo , nuo nevirto rūky
to kumpio, kurį jie pirko West 
Side mėsinyčioj. New Yorko 
komisionierius perspėja, kad 
kiauliena visuomet privalo būt 
gerai išvirta.- Visos • nelaimės 
įvyko vokiečių šeimoj.

likta bankietą rengusioms or
ganizacijoms po vieną (kiek
vienai, duota galimybė skirti 
sau patinkamą stipendijantą).

Vardu Lietuvių Profesionalų 
Draugijos, Romuvos Kliubo ir 
Studentų bei Alumnų Kliubo, 

Bankieto Komitetas.

Pirmadienį, vasario 7 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
Svetainėj, 419 Lorimer St., 
įvyks Lietuvių Komunistų 
Kuopos susirinkimas. Lietuvių 
Komunistų Kuopa nesenai su
sitvėrė, o jau turi per 40 na
rių. Visi nariai ir narės kvie
čiami atsilankyti. Taipgi kvie
čiame lietuvius komunistų judė
jimo rėmėjus ateiti ir įstoti į 
mūsų kuopą.

Šiame susirinkime bus svar
stoma, kaip geriau pravesti 
“Laisvės” dienraščio bazaras, 
kuris greitai įvyks. Bus svars
toma, kokį ruošime parengimą 
finansų padarymui. Kuopos 
valdyba jau išdirbo planą iš
leidimui lapelių lietuvių kalba 
bėgamais reikalais. Mes turė
sime ir visą eilę kitų svarbių 
klausimų.

Būkite laiku, nes anksčiau 
pradėsime susirinkimą, tai ir 
daugiau laiko turėsime įvairių 
reikalų aptarimui.

Valdybos Narys.

Dviejų liaudies mokyklų 
mokiniai, Harleme, prisidėjo 
prie protesto prieš kongresą, 
kuris padžiovė lentynon Wag
ner-Van Nuys Anti-Lynphing 
Bilių. ■ ’ '

__________________ ;______ ; i

“Išdykusi Pati” Važiuoja į 
Elizabeth‘s

Sekantį nedėldienį, Lietuvių 
Liaudies Teatro artistai kraus
tysis per New Jersey rubežius.

Newjersieciai šią juokingą 
komediją — “Išdykusi Pati”— 
galės pamatyti rytoj, 6 d. va
sario, Lietuvių Svetainėje, 269 
Second St., Elizabethe, 6:30 
vai. vakare.

Kur tik minėta komedija 
buvo vaidinta, pasekmes turė
jo puikias, salės buvo užpildy
tos publika.

Vaidintojai tikisi, kad ir eli- 
zabethiečiai atsižymės skait
lingu atsilankymu neprasčiau 
už kitas kolonijas.

Atsilankę nesigailėsite! ,
Pasimatysime nedėlioj va

kare Elizabethe.
L. L. T. Sekr.

P. B.

BELMONT
125 W. 48th Street
East of 7th Avenue

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė, priešais 

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubų. 
Tinkamas barzdaskutyklai, saldainių 
krautuvei, grocernei arba graboriaus 
koplyčiai. Žema renda. Adresas: 282 
Union Avė., kampas Stagg St., Broo
klyne. šaukite telefonu: E. Schwartz, 
Triangle 5-9668. (26-31)

PAJ1EŠK0JAM1
Aš, Ona Ruseckiutė, po vyru Veli- 

vienė, pajieškau savo pusbrolio Jono 
Bieliausko, kuris pirmiau gyveno pas 
mane Girardville, Pa. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino kur jis 
randasi, pranešti šiuo antrašu? Ona 
Velivienė, 407 B Street, Girardville, 
Pa. (28-30)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
-------------- -------------------------

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

......................................... '
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
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FOTOGRAFAS
Traukiu' paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

IS aenų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

CHARLES’
, UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius,
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamų kainų i 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienį, 
Vasario 8-tą!

CHARLES FRANCIS DRAKE1
!

Ruošia
Pirmu Kartu Judžiose Perstatoma

RUSIJA MARŠUOJA PIRMYN
' I

Ūžia kaipo gyviausias ir teisingiausias gyvenimo ir veiklumo 
pavyzdis Sovietų Sųjungoje

INVENTED

COOK and HEAT Without Coa
In Your Present 
Stove or Furnace— 
HOTTER - CHEAP- 
HR—No Ashes or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
nt ONE HALF THE COST.
COOKS A M£AL

FOR LESS
Beats any oil burner ever cotton 
out for low cost, perfect per
formance. Bums cheap oil a new fi:’, ^in7o 
way. . without pre-generating Any srove 
or clogging up. Quick Intense range or 
heat by Simple Turn of Valve. ^urhaci 
It ends drudgery and dirt or. Quick HEAT at 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn ot Valvet 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES.

DU AM E phone for free rnUNC demonstration
/ No Obligation

Anyone interested in grettinff 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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, bžėjimui su- 
moterims. Nedė- 
liomis 'a t d a r a s 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

JOHN VALENį

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos 
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS 
Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

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. mTfor gents,

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thun., FriM Sat. and 
Sun. all day and night.




