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mano ir d. Mizaros vardu du 
doleriu ir skiria juos' išmokėji
mui naujos raidžių‘ rinkimo 
mašinos. Jis sako skaitąs 
“Krislus” ir pastebėjęs juose 
prašymą paramos.

O kaip su kitais “Krislų” 
skaitytojais, kurie da sugyvena 
su doleriu? Kaip jau buvo 
aiškinta, “Laisvei” reikalingos 
visos trys raidžių rinkimo ma
šinos, bet tenka skaitytis su 
dienraščio finansais.

Neužilgo Brooklyne įvyks di
džiulis “Laisvės” bazaras. Ja
me turėtų dalyvauti plačios lie
tuvių masės. Tai bus visų tri
jų dienų iškilmė — visi galės 
turėti gerus laikus ir paremti 
savo dienraštį.

Pennsylvanijos organizuoti 
darbininkai jau diskusuoja bū
simus valstijos gubernatoriaus 
rinkimus. Dabartinis guberna
torius, pažangus žmogus, nega
lės kandidatuot. Jo vieton darbi
ninkai siūlo dabartinį guberna
toriaus padėjėją Thomas Ken
nedy, United Mine Workers 
unijos iždininką. Tojie vietoje 
būdamas Kennedy gerai užtarė 
darbininkus. Earle ir Kennedy 
iššlavė iš Pennsylvanijos terorą 
prieš darbininkus. Už tai jiems 
reikia atiduoti kreditas.

______ į
Ar SLA pažangieji (susitars 

dėl vieno Pildomosios Tarybos 
rinkimų surašo? Brooklyno 
pažangiųjų komiteto originalis 
surašąs, kuris gerai pasirodė 
nominacijoje, turėtų gauti ap- 
vienytą paramą. Tą surašą 
jau užgyrė bostoniečiai. Be
rods nesimato jam opozicijos ir 
iš Pittsburgh© pažangiųjų pu
sės. Būtų labai gerai, kad ir 
“Vakarų Komitetas” jį parem
tų.

Brooklyniškių surašąs yra 
toks:

Bagočius, prezidentu 
Mažiukna, vice-prezidentu 
Gugis, iždininku 
Miliauskas, sekretorium 
Dr. Stanislovaitis, daktaru 

kvotėju
Martin (Marcinkevičius), iž

do globėju
Mikužiūtė, iždo globėju.

Labai dideliam pavojuj atsi
dūrė Sovietų Sąjungos keturi 
mokslininkai, kurie buvo apsi
gyvenę tiesiai ant šiaurinio aši
galio. Jų ledinį lytį vanduo 
nešė ir nešė. Pagaliau ji at
plaukė į šiltesnį vandenį ir pra
dėjo skilti. Jie gali žūti. Jiems 
mirtis žiūri tiesiai į akis. Bet 
jie drąsūs ir drąsina Sovietų 

, liaudį, kad perdaug neširūpin- 
tų.

Tuo tarup Sovietų valdžia 
skubiai siunčia tris ledlaužius 
mokslininkus išgelbėti. Bet ar 
pavyks juos pasiekti laiku? Ar 
bus galima prie jų laivu pri
plaukti?

O jei laivu nebus galima 
juos pasiekti, tai ar orlaivis be
galės nusileisti ant apdužusios 
mažos lyties?

Scripps-Howard laikraščiai 
nusvilo nagus su tais trockis- 

. tiniais Stolbergo straipsniais 
prieš komunistus ir CIO. Jie 
susilaukia protestų iš visos pla
čios Amerikos. Beveik visos 
CIO unijos tuos straipsnius jau 
atmetė ir pasmerkė. Visi sako, 
jog tai nuodai, kurių reikia 
saugotis. CIO spaudos direkto
rius Len De Caux vadina Stol- 

• bergą renegatu ir bosų agentu. 
Ištiesų tokiu jis yra.

Teruel, Ispanija. — Val
džios lėktuvai lengvai apsi
dirba su Italijos ir Vokieti
jos orlaiviais šiame fronte.
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Liaudiečiai Užkariavo Naujas Naziy Armijos “Apvalymas” 

Pozicijas Teruel Srity Didina Kavo Pavojų

AMERIKA ŠAUKIA PASAULĮ APRIBOT 
GINKLAVIMĄSI: JAPONIJA URZGIA

Sovietai Statosi Tvirtumas Japonija Neatsakys į Klausi- 
Prie Finijos Užlajos mą apie Karo Didlaivius

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai pra
neša, kad jų generolo F. Da- 
vilos armija staiga užpuo
lus liaudiečius 30 mylių 
fronte į šiaurius nuo Teru- 
elio, Aragone, ir “atėmus 
230 ketvirtainių mylių su 16 
kaimų ir 40 kitų pozicijų.”

Barcelona, Ispanija, vas. 
7.—Respublikos vyriausybė 
sako, kad fašistai atėmė nuo 
liaudiečių tik Pancrudo 
miestelį ir kelias nesvarbias 
pozicijas. Užtat liaudiečiai 
atkariavo nuo fašistų svar
biausią strateginį kalną 
1040 į pietų vakarus nuo Te- 
ruelio, spiria prie sienos fa
šistus Singroj ir savo laimė
jimais Teruelio fronte abel- 
nai persvėrė fašistų laimėji
mus.

Chinai Turi Amunicijos Karui 
Ištisiem Metam

Hong Kong, vas. 7.—Chi- 
nija yra gavus ginklų ir am
unicijos iš Anglijos, Čecho- 
slovakijos ir kitų kraštų 
tiek, kad chinam užteks ka
ro pabūklų bent vieniem 
metam prieš Japoniją. Tų 
karo reikmenų dauguma 
įgabenta per Anglijos kolo
niją Hong Kongą.

Japonai skelbia, būk jų 
sumušti chinai “bėgą”, o ja
ponai žygiuoją arčiau Su- 
chowo.

Nugrimzdo Orlaivis su Lakū
nu Hudson Upėje

West Point, N. Y. — Ties 
Bear Mountains nukrito 
Hudson upėn ir nuskendo 
lėktuvas, kurį, kaip spėja
ma, vairavo kapitonas John 
(Bud) Fraser iš Matamo
ras, Pa. Upė toj vietoj yra 
virš 170 pėdų gilumo.

MASKVA, LABAI SPAR
ČIAI NAUJĖJA

Maskva. — “Šiomis dieno
mis Maskva žengia pirmyn, 
galbūt, sparčiau negu kas 
kitas Europoj,” rašo Walter 
Duranty, New Yorko Times 
korespondentas.

“Maskva darosi miestas 
plačių gatvių, milžiniškų 
atvirų aikščių” ir didnamių, 
sako jis. Po trejeto mėnesių 
įvairios miesto dalys taip 
panaujėja, kad sunku pažin
ti.

Nyksta senoviškos siau
ros, akmenimis grįstos gat
vės. Jų vietą užima plačios, 
lygios, a s f a l’tuotos-cemen- 
tuotos alėjos, dažnai plates
nės negu aristokratiškas 
Park Avenue-New Yorke.

Vis daugiau atvažiuoja 
kolektyvių valstiečių pirkt 
ne tik gyvenimo reikmenis, 
bet prabangos dalykus.

Maskva. — Sovietų politi
kai supranta, jog Hitlerio 
padarytas armijos “apvaly
mas” nuo nepalankių jam 
generolų ir pulkininkų tai 
gali būt jo prisirengimo 
žingsnis karui prieš Sovie
tus bei prieš demokratines 
šalis Vakarinėj Europoj.

ISPANIJA PASISTATO DAU
GIAU LĖKTUVU NEGU JŲ 

ŽŪVA KARE SU FRANCO

Barcelona. — Ispanijos 
respublika kasdien pasibu- 
davoja po vieną iki pusan
tro karinio lėktuvo. Tai dau
giau negu žūva kare su fa
šistais. Tuo būdu respubli
kos oriai vynas auga, net 
apart iš svetur gaunamų 
lėktuvu, v

Motorus saviem lėktuvam 
dirba garsus Hispano-Suiza 
automobilių fabrikas. Jau 
pasauliniame kare Francija 
naudojo savo lėktuvam dau
gį motorų iš to Ispanijos 
fabriko.

Nauji lėktuvai dabar sta
tomi vien tik iš medžiagų, 
gaunamų Ispanijoj. O jos 
lengvieji lėktuvai “Chato” 
geresni už Italijos ir Vokie
tijos.

NUSKENDO TĖVAS SU 3 
VAIKAIS

Woonsucket, R. I. — Pas
kendo M. Červinski, kuris 
bandė gelbėįi tris grimzdan- 
čius savo vaikus, įlūžus 
tvenkinio ledui. Vaikai vis
ti e k prigėrė.

Hitler Dabar Gausingiau 
Remsiąs Generolą Frąnco?
London. — Sir Arthur 

Willert rašo spaudoj, kad 
buvęs Vokietijos karo mi- 
nisteris maršalas’ W. von 
Blomberg nenorėjo siųst 
perdaug nazių kariuomenės, 
ginklų ir amunicijos genero
lui Franco’ui. O "daugelis 
Vokietijos aukštųjų kari
ninkų reikalavo stambiau
sios paramos Ispanijos fa
šistam.

Tas Blombergo susidūri
mas su kitais armijos va
dais buvo viena iš priežas
čių, kodėl Blomberg privers
tas pasitraukt iš karo mi
nisterijos.

Minimas rašytojas sako, 
kad Ispanijos fašistam bū
tinai reikalinga daugiau tal
kos iš užsienių (Italijos ir 
Vokietijos).

Nušovė Seną Kunigą

Brunswick, Georgia.—Ne
žinia kas revolveriu pro lan
gą nušovė protestonų baž
nyčios kleboną C. H.- Lee, 75 

metų.

- Garsus Ispanijos piešėjas Luis Quintanilla. Jis dabar lan
kosi Jungtinėse Valstijose ir darbuojasi liaudiečių nau
dai. Pradžioje civilio karo jis organizavo miliciją prieš 
fašistus. Paveikslas imtas 1934 m., kada jis buvo paso

dintas kalėjimai* už vadovavimą streikui.

470 Žymiu Amerikiečiu Prašo Rooseveltą Pro- 
testuot, kad Ispanijos Fašistai Masiniai Žudo 

Nekariškius Ispanijos Žmones
New York. — Daugiau 

kaip 470 dvasiškių, profeso
rių, artistų ir kitų žymių pi
liečių pasiuntė prašymą 
prezidentui Rooseveltui, kad 
jis užprotestuotų Ispanijos 
fašistams, kurie oro bombo
mis daugmeniškai žudo ne
kariškius vyrus, moteris ir 
vaikus užfrontės miestuose 
Ispanijos respublikoj. — To
kių civilių žmonių fašistai

Sovietai Protestuoja, 
Kad Italija Užgrobė 
Jų Pinigus iš Banko
Maskva. —■ Sovietų vy

riausybė pasiuntė protestą 
Italijos valdžiai, kad Musso- 
linio teismas nusprendė už
grobt sovietinius pinigus iš 
Milano banko. Italų teismas 
pripažino tuos pinigus An- 
saldo laivų statymo kompa
nijai, Italijoj.

Ta kompanija statė Sovie
tam karinį laivą naikintuvą 
“Taškentą,” 3,000 tonų įtal
pos; bet, galop, išrado, būk 
Sovietai jai “neapmoką kiek 
reikią.”

(Italijos fašistai įieško 
priekabių, idant ir tą laivą 
sau pasilaikyti.)

Sovietų Sąjunga sausio 
15 d. sustabdė visokius at
mokė j imus Italijai todėl, 
kad Italija neapmoka už 
gauta iš Sovietų aliejų-žiba- 
lą pagal pirmesnę prekybos 
sutartį.

600,000 Amerikiečių Boiko
tuos Japoną Dirbinius

New York. — Susirinki
mas Amerikiečių Sąjungos 
Kovai už Taiką ir Demokra
tiją nusprendė nepirkt jokių 
Japonijos dirbinių, iki Japo
nija nesiliaus kariavus prieš 
Chiniją.

Susirinkime dalyvavo 419 
delegatų, atstovaudami or
ganizacijas, turinčias 600,- 
000 narių.

nužudė per 1,000 vien Bar- 
celonoj.

Tarp pasirašius ių po 
tuom atsišaukimu yra 8 
protestonų vyskupai ir 92 
kunigai, judamųjų paveiks
lų gamintojai ir aktoriai: 
King Vidor, Sylvia Sidney 
ir kt.; Harvardo, Columpi- 
jos, New Yorko ir kitų uni
versitetų profesoriai ir įvai
rių organizacijų vadai.

4 Sovietų Mokslininkai 
Atsiduria Didžiam Pavo
juj ant Šiaurių Ledyno

Maskva. — Susigrūdę le
dai kaip kokie kalnai už 75 
mylių į rytus nuo Greenlan- 
dijos trupa ir griūva ant 
160 pėdų ilgio ir 100 pėdų 
pločio ledo lyties, ant kurios 
randasi keturi sovietiniai 
mokslininkai, kaip praneša 
per radio jų vadas Iv. Pa- 
panin.

Stiprus Sovietų garlaivis 
“Murmanetz” ir du ledlau
žiai grumiasi per ledų jūrą 
pagelbon mokslininkam. Ar
čiausiai yra “Murmanetz”, 
už kelių desėtkų mylių nuo 
jųjų.

Temperatūra ant sovieti
nių mokslininkų ledo gaba
lo yra 12 laipsnių virš zero 
Fahrenheit. Papanin prane
ša, kad jie susikrovė visus 
įrengimus ant rogių ir ban
dys persikelt ant saugesnės 
lyties, jeigu bus sukriušinta 
lytis, kur jie dabar laikosi.

Kunigą Fondas “Ispanam”
New York. — Katalikų 

kunigų k o n t r o Ii uojamas 
Amerikinis Fondas Ispa
nams Gelbėti sako, būk gel- 
bėsiąs “kaip katalikus, taip 
nekatalikus” civilius žmo
nes nukentėjusius nuo karo. 
Bet fondo vadai pritaria 
fašistam. Tai suprantama, 
ką jie ištikro gelbės.

Helsingfors, Finija. — So
vietai statosi eilę naujoviš
kų tvirtovių prie Finijos 
Užlajos, Leningrado srity j, 
ir nuo Krasnaja Gorka iki 
Estonijos.

Tos tvirtumos yra taiko
mos apsigint nuo Hitlerio 
karo laivyno.

NAZIAI SAVO PROPAGANDAI 
APTAKSUOJA VOKIEČIUS, 

GYVENANČIUS MEKSIKOJ
Mexico City. — Meksikos 

artistas Diego Rivėra taip 
pat liudija, kad naziai per 
Hitlerio ambasadorių ir jo 
agentus apdeda vokiečius 
darbininkus ir biznierius 
Meksikoj mokesčiais, o tais 
pinigais varo hitlerišką pro
pagandą.

Jei kuris vokietys neduo
da naziam pinigų, naziai lie
pia savo tautiečiams tokį 
persekiot, niekint ir boiko- 
tuot.

ANGLIJOS PROTESTAS 
ISPANŲ FAŠISTAM

London. — Anglija pa
siuntė Ispanijos fašistam 
griežtą protestą, kad jie per 
savaitę nuskandino'du An
glų prekybos laivus “Alcira” 
ir “Endymion.”.

NUŽUDYTAS IŠDAVIKAS 
DVIEJŲ RAKETIERIŲ?

Philadelphia, Pa. — Spė
jama, kad gengsteriai jau 
nužudė išdaviką dviejų ra- 
ketierių iš Duch Schultzo 
šaikos. Išdavikui buvo skir
ta $5,000 dovana.

Skardžiai Kapoja Algas Audė
jam Maine Valstijoj

Portland, Maine. — Bosai 
septynių didelių medvilnės 
audyklų kerta darbininkam 
algas dvylika ir puse pro
centų. Tose audyklose dirba 
8,000 žmonių.

Panašiai ketina numušt 
algas savininkai vilnonų ir 
dirbtinio šilko fabrikų.

10 UŽMUŠTA AIGIPTIE- 
ČIŲ RINKIMUOSE

Cairo, Aigiptas. — susi
šaudė šalininkai dviejų skir
tingų kandidatų rinkimuose 
į miestelio Nazlet Khalaf 
viršininkus. 10 tapo nušau
ta ir 48 sužeista.

Naziai Teis Žymą Protesto- 
ną Kunigą Kaip “Sukilėlį”
Berlin, vas. 7. — Hitleri

ninkai prądeda Slaptą teis
mą prieš garsų protestonų 
kunigą M. Niemoellerį už 
tai, kad jis nepasiduoda na
zių diktatūrai tikyboje. Jis 
todėl kaltinamas kaip “suki
lėlis.” /

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsieninis ministe- 
ris C. Hull per radio atsi
šaukė į didžiąsias šalis, kad 
siaurintų ginklavimąsi. Sa
kė, kad Amerika pasiryžus 
daryt tarptautines sutartis 
apribavimui karo laivynų, 
jeigu tik kitos valstybės su- 
tiktų.

Hull nurodė, kad pasaulio 
saugumas, taika ir gerovė 
reikalauja aprėžt dabartines 
ginklavimosi lenktynes.

Tokio. — Japonijos val
džia neatsakys į Amerikos 
ir Anglijos klausimą ar Ja
ponija planuoja statytis di
desnius karo laivus kaip 
35,000 tonų įtalpos ir šar
vuotlaivius virš 10,000 tonų. 
Japonų kapitalistų spauda 
vadina patį klausimą “na- 
chališku.”

Vokietijos Karininkai Norį 
Sugrąžint Kaizerio Valdžią
Paryžius. — Didelis skai

čius bajorų karininkę Vo
kietijos armijos norėtų su
grąžint kaizerio valdžią, už
sodinant vyriausią jo sūnų 
ant sosto.

Bent dalis Vokietijos ge
nerolų ir pulkininkų juokia
si iš “apvalymo,” kurį Hit* 
leris šiomis dienomis pada
rė armijos viršūnėse. Sako,’ 
tai nekoks apvalymas, kad 
vyriausiu galva visų gink
luotų jėgų Vokietijoj turė
jo būt paskirtas kaizerinis 
karininkas gen. Wm. Keite- 
lis ir aukščiausiu armijos 
komandierium — W. von 
Brauchitsch, einąs išvien su 
k r i k š č i o n ių bažnyčiomis 
prieš “pagonišką” Hitlerio 
—Rosenbergo propagandą.

Senieji bajoriški karinin
kai jaučiasi įgiję dabar dau
giau galios armijoj negu 
pirm “apvalymo.”

Ispaną Fašistai Buvo Užgrobę 
Sovietinį Laivą

Maskva.— Generolo Fran
co kariniai laivai buvo sus- 
tabdę Sovietų garlaivį 
“Menžinskį” ir nusivarę jį į 
savo prieplauką Ceuta, Is
paniškoj Morokkoj. Bet, nie
ko įtartino nerasdami, pa
leido jįjį. “Menžinski” plau
kė į Angliją.

Madrid. — Ispanijos liau
diečiai rado 6,000,000 vertės 
pinigų ir Šerų griuvėsiuose 
banko Teruęlyj. Tame ban
ke buvo fašistų lizdas, iki 
liaudiečiai juos išbombarda- 
vo.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šal

čiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 46. 

Saulėtekis 7:01; saulėleidis 
>:20.
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Hitlerio Valdžioje Krizis
Staiga ir smarkiai pasaulio akis j save 

atkreipė paskutiniai įvykiai Vokietijoje. 
“Rezignavo” karo ministeris generolas 
Blomberg. Sakoma, kad jį išėdė armijos 
vyriausias komandierius von Fritsch. Bet 
tuojati iš savo vietos išlėkė ir patsai 
Fritsch. To paties susilaukė ir užsienio 
reikalų ministeris Neurath. O karo ir 
užsienio politikos reikalus pasiėmė pats 
Hitleris. Niekuo kitu jis nebepasitiki.

Be to, Hitleris suorganizavo slaptą ka
bineto tarybą, susidedančią iš savo išti
kimiausių čebatlaižių. O generolą Goe- 
ringą paaukštino į maršalo poziciją, tai 
yra, pavedė prižiūrėti ir saugoti visus 
armijos generolus. Pašalintų generolų 
skaičius siekia penkiolika, o dvidešimts 
penki gavo permainytas pozicijas.

Vokietijos vidaus reikalų ir politikos 
žinovai teigia, kad Vokietijos armijoje 
ir valdžioje permaina nežada nieko gero 
pasaulio taikai. Senoji armijos gvardija 
su Fritsch pryšakyje buvus Hitleriui 
perdaug konservatyviską, perdaug api^ 
pelėjus, perdaug atsargi ir nepritarianti 
Hitlerio ir visos jaunosios militaristų- 
fašistų kartos avantiūroms. Ji buvo tos 
nuomonės, kad Vokietijos armija da ne- 
gatava kariniams straksėjimams, o dar 
mažiau tikriems karo žygiams. Ji atsi
mena, kaip Vokietija prakišo 1914-1918 
metų kare, nors Vokietijos armija buvo 
geriau įtarui pasirengus, negu bet kurios 
kitos šalies. Todėl senoji gvardija reika
laujanti ilgesnio pasiruošimo ir didesnio 
atsargumo.

Gi Hitleris ir jaunieji karininkai-fa- 
šistai pritrūko kantrybės. Hitleris jau 
senai reikalauja Vokietijai sugrąžinimo 
visų prieškarinių kolonijų ir teritorijų. 
Sakoma, kad Hitleris reikalavo iš armi
jos daugiau paramos ir Ispanijos fašis
tams ir Japonijos imperialistams.

Kaip diena aišku, kad šitie pakeitimai 
Vokietijos armijoje ir Hitlerio kabinete 
greitai atsilieps tarptautinėje politikoje. 
Dabar Hitleris visas bosas ir ant armi
jos. Iš to nieko gero negali tikėtis nei 
Lietuva. Nes juk jau senai hitlerininkai 
dejuoja apie likimą savo “nuskriaustų” 
brolių Klaipėdoje. Paskutiniais laikais 
buvo šiek tiek aptilę, bet jokiu būdu jie 
jų neužmiršo. Spėjama, kad pirmas Hit
lerio žygis bus apsidirbti su Dancigo ko
ridorium, paskui su Klaipėda. Atgriebęs 

’ šias teritorijas, jis griežtai pareikalaus 
atgal Vokietijos kolonijų Afrikoje ir ki
tuose plataus pasaulio kampuose. Jis nė-" 
ra toks durnas, jog viską ant sykio ban
dytų atsiimti.

Pavojus padidėja ir Sovietų Sąjungai.
Juk pagaliau vyriausias Vokietijos fa

šizmo tikslas išplėsti savo juodus spar
nus ant milžiniškos Sovietų žemės. Juk 
jau nuo senai Hitleris laižosi prie gar
siųjų Ukrainos grūdų aruodų. Jis viešai

SOVIETU SĄJUNGOJ
Opera “Ivan Susanin”

Sovietų Didysis Teatras va
dovystėj kompozitoriaus M. I. 
Glinkos ruošia istorinę operą 
“Ivan Susanin.” Operą parašė 
C. Gorodeckį. Tai opera iš 
17-to šimtmečio, kada papras
tas valstietis Jonas Susaninas 
paaukavo savo gyvastį, bet 
lenkus užpuolikus nuvedė į 

' balas ir paklaidino.

Persergėjimas Fašistams
Draugo Molotovo kalba apie 

sutvirtėjusį Sovietų Sąjungos 
karo laivyną ir dedamas pa
stangas dar daugiau galingu jį

sako, kad Vokietija su tais aruodais pa
rodytų pasauliui tikrus stebuklus “pro
grese.” Gal dabar jis ir bandys savo fa
šistinį snukį kišti prie tų aruodų—bent 
jau drąsiau pradės svajoti apie jų pasi
ėmimą.

Tai tokia situacija. Štai kodėl toks di
delis susidomėjimas paskutiniais Vokieti
jos įvykiais. Jie turi didelės pasaulinės 
reikšmės.

Karo Laivyną Budavojimas
Nuo 1914 metų pradžios Pasaulinio 

Karo dar nei vienų metų nebuvo pasau
lyj ramybės—taikos. 1918 metais užsi
baigė pasaulinis karas, bet neužsibaigė 
karai. Nuo to laiko iki dabar jau įvyko 
19 mažesnių ir didesnių karų. Bet nieka
dos pasaulis pokariniais laikais taip ne
buvo arti prie naujo visasvietinio karo, 
kaip dabar. Italijos, Vokietijos ir Japo
nijos fašistai padegė pasaulį visose tri
jose dalyse “seno svieto”—Afrikoj, Azi
joj ir Europoj.

Pasiutęs apsiginklavimas eina ore, ant 
žemės ir vandens; Jungtinių Valstijų ka
ro laivyno komandierius admirolas Wil
liam D. Leahy pateikė šalies kongresui 
raportą, kuriame atžymi, kad dabarti
niu laiku yra budavojama arba budavoti 
jau ruošiami 34 galingi šarvuočiai; 16 
orlaivių vežikai; 71 kruizeris; 254 nai
kintojai; 137 submarinai. Greta to, buda- 
vajama daug kitokių (pagelbinių) karo 
laivų. Bet tai tik tas, kas yra žinoma. 
Tikrumoj, daug daugiau karo laivų bu
davojama, nes kiekviena šalis savo lai
vyno dydį slepia. Ten pat jis reikalavo 
iš kongreso, kad paskirtų $800,000,000 
naujų karo laivų budavojimui, už ku
riuos būtų dar budavojama 66 nauji ka
ro laivai. Jau ir dabar šios šalies valdžia 
budavoja apie 100 naujų karo laivų. Jo 
žiniomis, Anglija budavojasi 148 naujus 
karo laivus. Japonija budavoja labai 
daug ir jų tarpe būk 4 šarvuočius po 45,- 
000 tonų įtalpos ir ginkluotus 18-kos colių 
kanuolėmis, kokių dar nei viena šalis ne
turi ant savo laivų.

Tas iššaukė sąjūdį Amerikoj, Franci- 
joj ir Anglijoj. Šios visos trys šalys pa
reiškė, kad ir jos budavos dar daugiau 
karo laivų, jeigu pasitvirtins, kad Japo
nija budavoja tokius-šarvuočius. Jos net 
reikalavimą pasiuntė Japonijai, kad ji į 
tai duotų atsakymą. Bet argi Japonijos 
imperialistai tiesą sakys?

Admirolas Leahy paskelbė, kad jo ži
niomis dabar yra sekami karo laivynai:

Karo laivų. Tonų įtalpos
Anglija turi 381 1,750,553
Jungt. Valst. 418 1,421,795
Japonija 241 964,800
Francija 196 641,449
Italija 291 624,281
Vokietija 137 443,551
Sov. Sąjunga 17JL 296,238
Ties Japonijos, . Vokietija□s ir Sovietų

Sąjungos laivų kiekiu ir tonažu jis stato 
klausimą, nes tikrų davinių labai trūkstą.

Jungtinės Valstijos turi dideliu^ karo 
laivyno pratimus Ramiajame Vandeny
ne ir jau kalba, kad reikia daugiau gin
kluoti Alaska, Aleutų Salas ir pra
kasti Nicaraguoj naują kanalą. Anglijos 
karo laivynas turi manevrus Singaporo 
srityj. Ten jau sučiupo nemažai Japoni
jos šnipų. Iš Chinijos ateina žinių, kad 
Japonija ruošiasi įveikti Jungtines Vals
tijas ant jūrų.

Fašistų karas Ispanijoj ir Chinijoj, 
nuolatinės jų agresijos iššaukia baisiausi 

. apsiginklavimą, o ta sunki našta gula 
ant žmonių pečių.

padaryti iššaukė tarpe Sovie
tų Sąjungos piliečių, jūreivių 
ir raudonarmiečių didelį entu
ziazmą.

Karo laivyno jūreiviai karš
tai sveikina Molotovą ir SSSR 
Komunistų Partiją. Net nuo 
Rudolfo salos lakūnai ir žie
ma voto j ai prisiuntė karštus 
pasveikinimus Sovietų valdžiai. 
Visi sako, kad jie sunaikins už
puolikus.

jų draugus. “Murmanec” yra 
vadovystėj gabaus šiaurių ka
pitono Ulianovo. Sausio 19 d. 
laivas buvo pasiekęs 76.34 
laipsnį šiaurinės platumos ir 5 
meridianą vakarinės ilgumos. 
Šis laivas naudojamas moksli
niams tikslams ir yra mažas. 
Tuom laiku Papanino grupė bu
vo tik už 180 mylių nuo laivo.

rr ♦ . ♦ O a ♦! ♦ ♦ bių, d. Palubeckis pasiekėKomunistų it Katalikų oantikiai, ispanė ir &a aktingai
C c ' dalyvauti demokratines Is-

Arba "Ištiestos Rankos” Politika nių interventų, tarptautinės

Labai plačiai šiandien pasau
linėje spaudoje diskusuojama 
ir kalbama apie Franci jos Ko
munistų Partijos ištiestą ran
ką Franci jos katalikams. Kal
bama visur ir visaip. Ypatin
gai daug įvairių minčių išreiš
kiama komunistinėje ir katali
kiškoje spaudoje. Kaip žinoma, 
šį klausimą diskusavo ir patsai 
popiežius ir davė tam tikras 
instrukcijas Franci jos katali
kams. Mūsiškė klerikalinė spau-. 
da aiškina, būk popiežius pa
sakęs, kad negali būti jokio 
bendradarbiavimo tarpe katali
kų ir komunistų jokiais visuo
menės gerovės reikalais.

Kaip iš tiesų tas klausimas 
stovi? Kaip į tai visa žiūri 
Francijos komunistai? Į tuos 
klausimus atsako draugas J. 
Berlioz savo straipsnyje '‘Ko
munistai ir Katalikai F r unci
joje,” tilpusiame “International 
Press Correspondence,” gruo
džio 24 d., 1937 m. Straipsnis, 
tiesa, rašytas prieš Francijos 
Komunistų Kongresą, kuris 
įvyko mieste Aries gruodžio 25- 
29 dienomis, bet jis tebeturi 
nepaprastos svarbos kaip ko
munistams, taip katalikams. 
Mes jį žemiau talpiname ištisai. 
Jis skamba sekamai:
Kame Paslaptis Francijos 

Komunistų Partijos 
Pasisekimo?

Francijos Komunistų Parti
jos 9-tas Kongresas įvyks mies
te Aries gruodžio 25-29 dieno
mis, beveik po dviejų metų nuo 
8-to Kongreso, įvykusio mieste 
Villeurbamie — kongreso, .kuris 
pagimdė didžiąją idėją Franci
jos žmonių vienybės prieš du 
šimtu šeimų ir jų fašistinius 
pakalikus — sako J. Berlioz. 
Paskutiniai du metai buvo tur
tingi politiniais įvykiais, ku
riuose Komunistų Partija lošė 
svarbiausi vaidmenį ir pasek
mėje to ji nepaprastai paaugo 
skaičiumi narių ir įtaka. Du 
metai atgal mūsų partija turėjo 
viso labo tik 86,000’ narių, o 
dabar ji turi 341,000! 1936
metų rinkimuose, kurie davė 
Liaudies Fronto laimėjimą, Ko
munistų Partijos kandidatai 
gavo 1,493,000 balsų ir laimė
jo 72 vietas parlamente, tuo 
tarpu keturi metai prieš tai ji 
buvo gavus tik 784,000 balsų ir 
tebuvo išrinkus 10 atstovų. Vi
dutinė partijos organo ‘L’Hu- 
manite’ cirkuliacija pakilo nuo 
245,000 kopijų sausio mėnesį 
1936 metų iki 430,000 kopijų 
šiandien.

Daug to pasisekimo pareina 
pirmiausia nuo teisingos mūsų 
politikos dėl apvienijimo darbo 
masių, kurios Francijos komu
nistai kietai ir entuziastiškai 
laikėsi. Jie daug prisidėjo prie 
apvienijimo Generalės Darbo 
Federacijos vasario mėnesį 
1936 metų. Jie nesigailėjo jo
kių pastangų nugalėjimui kliū
čių, idant atsiekus politinę vie
nybę tarpe Socialistų Partijos 
ir Komunistų Partijos. Komu
nistai viską darė, idant išlaiky
ti ir sustiprinti Liaudies Fron
tą, kuriam jie iniciatyvą davė

LAIVAS “MURMANEC”
Laivas “Murmanec” jau se

nokai išplaukęs į šiaurių Jūras, 
kad pasitikus plaukiantį ledyną 
iš šiaurių Poliaus ir nuo jo nu
ėmus Sovietų mokslininkus — 
Papaniną, Krenkelį ir dar du

550 MILIŪNŲ ADATŲ
Vitebske fabrikas gaminąs 

adatas 1937 metais pagamino 
400,000,000 adątų. 1938 metais 
jis sulyg plano pagamins 550,- 
000,000 adatų.

Liapdiečiai atmušė fašistų 
lėktuvų ir artilerijos atakas 
Granados fronte.

William Green, prezidentas 
Amerikos Darbo Federacijos, 
vadas reakcinių spėkų darbo 

unijų judėjime

1934 metais. Jie yra besąlygi
niai pasisakę už apvienijimą vi
sos francūzų tautos prieš jos 
naminius ir išlaukinius prie
šus.

Komunistų Ištiesta Ranka 
Katalikams

Aries Kongresas patvirtins 
šitą liniją. Jis suras būdus 
greitesniam progresui su tuo 
patim šūkiu “Vienybe, visados 
vienybė, vis daugiau vienybės!” 
Kongresas paaukos daug laiko 
užgydymui to skilimo, kuris 
įvyko 1920 metais, ir apvieni- 
jimui Francijos valstiečių. Ga
lime būti tikri, kad Kongreso 
darbuose ir diskusijose užims 
daug vietos klausimas mūsų 'iš
tiestos rankos linkui katalikų,' 
kadangi tai yra viena iš tų pro
blemų, kurios šiuo tarpu yra su
kėlę didžiausio susidomėjimo vi
soj šaly, žinant, kad tarp vidu
rinės .klasės žmonių ir valstie
čių yra daug praktikuojančių 
katalikų. Francijoje dąrbo žmo
nių suvienijimas negalimas be 
įtraukimo katalikų, kurie dau
gelyje vietų sudaro daugumą.

Šita politika, kurią pirmu sy
kiu viešai paskelbė Francijos 
Komunistų Partijos sekreto
rius Maurice Thorez balandžio 
17, 1936 m., sukėlė gyvų dis
kusijų dieninėje ir periodinėje 
spaudoje ir privertė kitas gru
pes ir veikėjus pasisakyti savo 
nusistatymą. Bet ypatingai 
partijos sekretoriaus prakalba, 
pasakyta spalių 26, 1937 m., 
Paryžiaus srities partijos vado
vaujantiems draugams, iššaukė 
nepaprastai plataus atsiliepimo. 
Thorez’o prakalba baigės seka
mais žodžiais:

“Vienybė tarpe katalikų ir 
komunistų y y a reikalinga, yra 
galima ir bus atsiekta. Viskas, 
ko reijcia, tai abiejų pusių pa
sitikę,jimtinyir tolerancijos., Kas 
liečia ..mus komunistus, tai mes 
griežtoji pasiryžę laikytis mūsų 
ištiestos rankos politikos, nepai
sant to, kas atsitiktų arba ką 
žmonės, sakytų arba darytų.”

Daug Kliuvinių Reikia 
Nugalėti

žinoma, tokia politika susi
duria su daugeliu kliuvinių. 
Francijos buržuazija savo vieš
patavimą dideliam laipsnyje pa
rėmė padalinimu darbininkų į 
laisvamanius ir .skeptikus iš 
vienos pusės, praktikuojančius 
bei išpažįstančius krikščionis— 
iš kitos pusės. Radikalų parti
jos pasisekimas prieš didįjį ka
rą priklausė nuo jos kovos už 
atskyrimą bažnyčios nuo vals
tybės, nuo jos šiurkščios anti- 
bažnytinės politikos, kuri mo
kėjo išnaudoti tradicinį žmo
nių nusistatymą (antagonizmą) 
prieš piktus darbus Aukštosios 
Dvasiški jos, kuri pirmiau val
dė žemes ir buvo tampriai susi
rišus su reakcioniškiausiomis 
finansinėmis spėkomis. Sodžiu
je Socialistų Partija taip pat 
visai anti-bažnytinė partija. 
Net Komunistų Partijos eilė
se prisiėjo nugalėti tos rūšies 
sektantiškas tendencijas. Sufa- 
šizavimas “Kovingos Bažny
čios” pasekėjų taip pat suda
rė didelių kliūčių.

Komunistai, dvasiniai įpėdi
niai 18-tojo šimtmečio enciklo- 
pedistų, priminė šaliai, kad 
1789 metais kaimo kunigai pa
laikė Trečiąją Luomą ir demo
kratiją. Komunistai surinko 
Jules Guesdes raštus, kuriuose 
jisai aukštai laikė katalikų baž
nyčios praeitį ir nurodinėjo rei
kalą kreiptis į visus prispaus
tuosius be skirtumo jų religi
jos arba filosofijos. Jie paci
tavo Paul Lafargue, kuris 1910 
metais socialistų kongrese (pa
smerkdamas kongreso nusista
tymą) pareiškė:

“Šita kova, kurią mes pa
sirengę pradėti, kova ptrieš Die
vą ir prieš dvasiški ją, turi tik
tai vieną tikslą, būtent, nu
kreipti Socialistų Partiją nuo I

josios tikrosios kovos, kovos 
prieš kapitalą.”
Markso, Engelso ir Lenino 

Mokymai
Komunistai atsteigia tikrą

sias Markso, Engelso ir Leni
no idėjas apie religinę proble
mą ir apie “anarchistinius ple
palus” tų, kurie bando paskelbti 
karą prieš religiją darbininkų 
klasės politinių partijų politine 
užduotimi. Ypatingai Leninas

(Užbaiga 5 puslapy j)

Žuvo Drg. Pra
nas Palubeckis
‘Vienas lietuvių, kovojan

čių respublikoniškos Ispani
jos kariuomenėj, pranešė, 
kad viename Ispanijos fron
tų žuvo drg. Palubeckis Pra
nas.

Draugas Palubeckis Pra
nas, kilęs iš Raseinių aps., 
Šimkaičių valse., Skerspilių 
kaimo.

1936 m. balandžio 20 d. 
netoli Veliuonos nežinomų 
žmonių buvo nušautas Ve
liuonos policininkas Z. Kva- 
lita. Policija areštavo daug 
žmonių ir įvairiomis terori
zavimo priemonėmis verte 
areštuotus prisipažinti nu
šovus Z. Kvalitą. Vienas to
kių terorizuojamų, Masiulis, 
pasisakė davęs Palubeckiui 
Pranui ginklą — parabelį. 
Policija iš to padarė išvadą, 
kad Palubeckis nušovė Z. 
Kvalitą ir paskyrė 1000 litų 
dovanų tam, kas išduos Pa- 
lubeckį Praną. Ištikrųjų gi 
Palubeckis P. policininko 
nušovime visai nedalyvavo. 
Lietuvos policija peranksti 
pasigyrė suradus nušovėją.

Gręsiąs pavojus privertė 
Palubeckį Praną emigruoti

brigados eilėse. Paskutines- J 
savo gyvenimo valandas d. 
Palubeckis praleido prie 
kulkosvaidžio. Jis didvyris- \\ 
kai gynė besitraukiančius ; 
savo kovos draugus nuo 
puolančių fašistų, ir kada , s 
jis ėmė trauktis paskutinis 
—fašistų paleista kulka jį 
nukovė.

Didvyrišku savo žygiu d. 
Palubeckis išgarsino lietu
vių kovotojų vardą visam ■ 
fronte.

Draugas Palubeckis Pra- .. .
nas buvo dar visai jaunas, •«
vos 25 metų vyras. Jis buvo 
Lietuvos Komunistų Parti
jos narys ir Lietuvą apleido " 
su partijos leidimu. ~ -■

Didvyriška draugo Palu- 
beckio kova tebūna pavyz- :in
džiu visiems kovotojams už. 
liaudies laisvę, už socializ- ‘ 
mą. (“Priekalas”) -i.

Trečias .Fašistų Užpultas ■ '
Anglijos Laivas -

London, vas. 5. — Neofi- " 
cialiai pranešama, kad Itali- . 
jos lėktuvai, tarnaujantieji - .: « 
generolui Franco’ui, vėl už- 
puolė bombomis atakuot ..
prekybinį Anglijos laivą, bet 
nepataikė.

Tai būtų jau trečias fa- • 
šistų užpultas Anglijos lai- į<‘”' 
vas per šešetą dieną. Mus- 
solinio submarinas ir jo la- ' 
kūnai eigoj penkių dienų 
paskandino du Anglijos pre
kybos laivus: “Endymion” 
ir “Alcira.”

Fašistai Užėmė Kalvą
’ Barcelona. >— Ispanijos 

valdžia praneša, jog fašistai .< 
smarkiomis atakomis Es- ; 
tremaduros fronte,’piet-va- 
karinėj Ispanijoj, užėmė Mi- ,,i?

užsienin. Perėjęs eilę valsty- ron kalvą.
* ,    .1. ■ , ,■■■■■■■■■—■

Klausimai jt^Atsakymai
Prašau man atsakyti į 

sekamus klausimus:
(1) Kiek Sovietų Rusijos 

darbininkas gauna atlyginti 
į valandą dirbdamas kasyk
lose ar kitur?

(2) Kiek Sovietų šalyj 
kainuoja vyriškas siūtas ir 
pora batų?

(3) Kiek kainuoja valgo
mieji daiktai, kaip tai, sva
ras sviesto, riebalų, cukraus 
ir 10 Kiaušinių?

(4) Ar Sovietų Sąjungos 
darbininkai gali streikuoti? 
Ar už streikus jie nėra bau
džiami ?

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymai:

(1) Abelnai 1937 metais 
Sovietų Sąjungos darbinin
kai kiekvienas gavo apie 
3,000 rublių metinės algos. 
Vienok nevisi gauna lygiai. 
Angliakasiai, plieno indus
trijos ir kitų sunkių darbų 
darbininkai gauna daugiau, 
o lengvų darbų — mažiau. 
Greitadarbiai (stachanovie- 
čiai), dirbdami nuo šmotų, 
tūli pasidarė po 3,000 rublių 
į mėnesį ir daugiau. Dirba 
penkias dienas į . savaitę 
nuo 6 iki 8 valandų į parą. 
Daugiausiai darbininkų dir
ba po 7 valandas į parą.

(2) Kiek kainuoja siūtas 
ir pora apsiavų, sunku pa
sakyti, nes tai priguli nuo 
jų rūšies. Kiek žinia, dra
bužiai ir apsiavai yra bran
gūs. Bet kas tik buvo So

vietų šalyj, tai pripažįsta, 
kad SSSR'piliečiai gerai ap- ••• 
sirengę ir apsiavę. .....

(3) Tas patsai ir su mais
tu. Tikrai atsakyti negali- . 
ma, nes vienur vieni pro- - 
dūktai pigesni, kitur kiti. Ų’ 
Sakysime, duona turi 8 zo
nas kainų. Maskvoj ir Uk
rainoj pigesnė, o Tolimuose 
Rytuose (Čukotkoj) ji du 
kartus brangesnė. Prie to, 
priguli ir kokios rūšies ji ■ 
yra. Sovietų priešai tankiai ; 
bando išpūsti kainas, kad al 

tik žmones įbauginus. r
(4) Sovietų Sąjungoj dar

bininkai nestreikuoja, nes 
ten visai kitokia padėtis. ? 
Kapitalistinėj tvarkoj reikia 
streikuoti todėl, kad čia 
darbininkas yra alginis ver
gas, jam algą moka ir nu
sako bosas. Sovietų Sąjun
goj privatinio kapitalo nė
ra. Ten fabrikai ir fabrikų - . 
dirbiniai priguli visai liau
džiai. Ten pagal planą nu
stato, kiek ko gaminti, nu
stato ir darbininkų algas. 
Fabriko reikalus tvarko So
vietų valdžios atstovas ir to 
fabriko darbininkų unijos 
atstovas. Jie rūpinasi gavi- ■ • 
mu žalios medžiagos, per
davimu valdžiai fabrikatų, 
darbininkų algomis ir kitais .. 
reikalais. Todėl ten nėra 
reikalo streikuoti, nes patys 
darbininkai yra ir gaminto
jai ir savininkai. O juk pats 
prieš save dar niekas nėra 
streikavęs.
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Contributed by the Chinese Hand Laundry Alliance of New York City, this ambulance will be ship
ped to China on its errand of mercy. _In the picture from left to right: J. Loeb, founder of the Ameri
can Friends of the Chinese people, driver Dick Eisler, and Si-lan Chen, famous Chinese dancer who is 

here to raise money for medical aid for her people.

Jan. 29th.—Worcester went to Nor
wood to play basketball and both 
teams lost. The girls’ team lost by 
1 point and the boys’ lost by 9 
points.

The Game: Worcester girls started 
off with a bang scoring a basket 
in 2 minutes of play, then another. 
Norwood came back and got one and 
Worcester got another. At the quar
ter Worcester was leading, 6-2. In 
the second quarter Norwood came to 
life and cut the lead down to 2 
points. The score at the half be
ing .13-11 in favor of Worcester.

In the third quarter the teams 
tightened up and only 7 points were 
scored between both sides bringing 
the score to 
ing. In the 
played 1

Worcester 
Norwood 5. 
of scoring 
point after 
a foul by 
made 
score:

YA®,

reached do not receive

Provisions

Memories of the Ring
the

could not afford

— Active'“Voice” Supporter Complains —
the

and Emil went

Daily

in the cham-

THE DIRGE he

EQUIPPED FOR WINTER BATTLE

the course

Sep-

Roth-Wallace

Exiled Camera? ...!

got

casket, and where

—Tom Yermal.

in

of

ex- 
the

the 
top

Worcester was the best 
both teams with 22 of

Tommy Farr has been signed 
meet Max Baer in the Garden

things so bad
You need a 

can step right 
the ‘Voice’ is

“General” in the Lith- 
and his mother was 

typical Lithuanian wo
of body and soft of 
got such a barrage of

She: 
dreams

He: 
them.”

out 
city

for three 
voter bom

the 
the

college 
wages,

because of nationality, sex, race, 
for refusal to work as strike-

to attend 
prevailing

number came 3-2-1; bought 
had the favorite at Bowie

the day 
too over
do is to 
the city.

“Why don’t you believe 
any more?” 
“Because I married one

to sleep, and biff 
got fired,

score several sensational 
Emil had to be kayoed 
round.

teams and 
up against 
didn’t give 
on gamely 
half Wor-

and 
The 
im
ami 
op

A detachment of loyalist soldiers in Spain, wearing white uniforms 
and snow-goggles and carrying skis, as they waited in a square in 
Barcelona for a final inspection before leaving for a battlefront in the 
higher altitudes.

our best 
we make 
nuts” he

leading heavyweights of 
he' was fast enough on 
give the “bigger boys” 

them money. He is no

city Emil and 
the best of

17-14. Worcester lead- 
final quarter they really

with the chickens, 
and

tired out by such a 
They not only held 

points in this quar- 
7 themselves. The

waked
at the kitchen stove

told us at the office that he 
( one for waiting long for

said Bill

1-2-3 was the number he played but today the 
his Carbide at 30 and it went to 29; 

but the track was slow—
0, executive type, would you like to drive a

and bam had children, and oof
live and zowie did he die, 
are you at the corner of his

we going on the right-hand silver knob, and who

Forty-seven 
graduates 

a dilapidated North 
and took a blister
in practical agricul-

high school 
upon 
farm 

lesson

the 
young 

He was a fine 
and al-

“GETTING IMPATIENT

the
Norwood 19, Worcester 18.

----- 0-----
boys’ game started off to be

cares of

final score 
cester 28.

Grub of 
scorer of
Worcester’s 28 points, and quite a 
few long shots at that!

Bridgewater and Gardner did not 
play for some reason, so, no score 
of their game. •

John: “I do my best work after 
the lights go out.”

Dorothy: “Oh, so you’re a Ro
meo?”

John: “No, an electrician!”

Whenever the 
seem to mount and become 
bearing, the best thing to 
pack up and get out of 
Unfortunately, finances stand in the
way so I do the next best thing and 
that is to take a day off and vagabond 
about New’ York.

♦ Just a few days ago by some pro
cess or other I arrived at the Muse
um of Natural History and spent se
veral pleasant hounrs in the Aztec and 
Mayan collection rooms. I admired 
the stately architecture and the 
beautiful handwork of the old Cent
ral America Indian race. I also learn
ed a few things.

When Europe was struggling 
r through the Middle Ages and igno

rance and stupidity prevailed, the 
Aztec and Maya cultures were at 
their heights. Beautiful structures 
were built. Tremendous blocks of 
stone were hewm into monuments and 
temples. According to Cortez not one 
palm-breadth of land was unculti
vated and the entire confederacy of 
nations were culturally progressing 
and economically self-satisfied. A 
priesthood had raised its head and 
bloody sacrifices were the order of 
the day. But outside of that the In
dian civilization reached a high le
vel and surpassed Europe.

Today the descendents of these 
Indians are half-starving. Their fields 
arę unplowed and their handicraft 
skill is decaying. What caused the 
tremendous dowm-fall ?

1) Conquest by the Spaniards.
The Spaniards conquered but did 

not wipe out. The Spaniards them
selves were thrown out of Mexico 
over one hundred years ago.

2) A change in the economy.
This, more than anything else, 

plains the colossal failure of
Mexican Indian to recuperate from 
his present position.

The priests and kings of the Az
tecs and Mayas were not Commu
nists, as we understand the word, 
but the community was truly com
munal. No man was allowed to own 
more than he could cultivate. Upon 
death, the land came back to the 
community. Monuments were built as 
community projects. Wage-labor was 
unheard of. A closer study would 
show that the communal nature of 

i' the Aztecs was one of the main caus
es for their advanced civilization. At 
present there is a big difference. 
Absentee owners possess the land. 
The Indians are herded into factories 
and made to work for little wages. 
There is no incentive for progress. 
For, why work when someone else 
wijl exploit you ? When men work 
together for their own good—they 
work willingly and try to improve.' 
When men work to fill the coffers 
of another—there is little incentive.

I have taken an historical subject 
in order to bring out the point that 
in a cooperative commonwealth there 
is a greater incentive for progress 
than in a exploitative economy. I 
cou]d very well point out that the 
amazing progress of the Soviet 
Union is due to that same idea. 
Wherever exploitation exists—there 
men have no heart in their labor and 
progress is stifled.

An economy of exploitation hasten
ed the destruction of a civilization. 
Fascism is doing the same thing in 
a more efficient manner in Europe.

w

■ got only 1 point and 
Worcester missed a lol 

chances and lost by 1 
the game was over or 
A. Pachesas. A. Casso 
winning marker. Final

By Anonymous
Several years ago I was 

handler and trainer of a 
Lithuanian boxer,
promising heavyweight 
though not good enough to rank 
among the 
that time, 
his feet to 
a run for 
longer in the ring now, having stop
ped fighting some time ago, and 
because of that I feel I can write 
some stories without hurting him 
or anyone else...

Championship material is built up
on several things: skill and punch
ing ability is one and crooked deals 
is the other. Often, because they 
need money, excellent fighters take 
a dive for some inferior second- 
rater in order to give him a build
up.

My boy, whom we shall call Emil, 
was an up-and-coming heavy but 
went to “tank” for another up-and- 
coming heavyweight who later be
came the Champion and is now just 
another Ex-Champ.

A thriving community was select
ed as the spot and the publicity 
machine began to roll. Emil’s father 
was called a 
uaniart army 
classed as a 
man—strong 
heart. Emil 
praise that the Lithuanian business 
men, saloon-keepers and profession
als began to call upon him and 
wish him the best of luck so that 
the Lithuanian people would have 
another heavyweight 
pionship ranks.

On the way to the 
his opponent were 
friends and played poker to pass 
the time away. A business deal 
was made and as part of the con
tract, Emil received $1,500.00 win or 
lose. An unwritten contract was al
so made in which he received $1,000 
for taking a dive.

The arena was crowded, for the 
publicity worked well. ’The oppo-

nent was called a sensational new 
find and Emil’s ancestry served to 
draw the Lithuanians, Poles and Rus
sians of the city.

The opponent was being “built- 
up”, and one way of doing this was 
to have him 
knock-outs, 
in the first

The 
a thriller and looked pretty good 
for a while, Worcester being almost 
on equal terms. The Norwood 
team started to use other players 
after 4 minutes, (I would not say 
this if they were of the same club). 
The game went on and at the end 
of the quarter Worcester was on 
the short end of a 10-8 score.

In the second quarter Worcester 
played practically two 
found it couldn’t keep 
that rate of change but 
up. Worcester fought 
and at the end of the
cester was trailing, 19-13.

In the third quarter there were a 
few changes in the line-up and at 
the end Norwood was leading, 33-21. 
In the last quarter Worcester show
ed what it really could do if all the 
boys were not 
grueling pace. 
Norwood to 4 
ter but scored

being Norwood 37, Wor-

floating-power, knee-action, 
silkupholstered six? Wed a Hollywood star? Shoot 
in 58? Draw to the ace, king, jack?

O, fellow with a will who won’t take no, watch out 
cigarettes on the same, single match; O, democratic 
in August under Mars, beware of liquidated rails—

Denoument to denoument, he took a personal pride in the certain, certain 
way he lived his own, private life,

but nevertheless, they shut off his gas; nevertheless, the bank 
foreclosed; nevertheless, the landlord called; nevertheless, the 
radio broke;

And twelve o’clock arrived just once too often,
just the same he worg^ne grey tweed suit, bought one straw hat, 

drank one straight Scotch, walked one short step, took one long 
look, drew one deep breath,

just one too many,
And wow he died as wow he lived,

going whop to the office, and blooie home
marked,

zowie did* he
With who the hell

hell are
hell cares walking second from the end with an American 
beauty wreath from why the hell not,

very much missed by the circulation staff of the New York Eve
ning Post; deeply, deeply mourned by the B.M.T.,

Wham, Mr. Roosevelt; pow, Sears Roebuck; awk, big dipper; bop, 
summer rain;

bong, Mr., bong, Mr., bong, Mr., bong.
KENNETH FEARING.

“Say, Joe, working yet?”
“No, but 1 turned a job down”.
“Gee! Are you nuts?”
“It was dishwashing—8 hours a day, 9 bucks a week”.
“Wyn’cha go to college instead of loafing around?”
“What am I going to use for money?”
“Gosh, the government ought to do something about guys like us”.

In every state of the union such scenes constantly repeat 
hemsclves and the government sees the plight of America’s 

youth but sees with only one eye. C. C. C. camps and N. Y. A. 
jxist but only ten percent of the nation’s needy youth 
’eached and even those who are 
ficient care.

A solution to the problem of 
tnd little chance of education is 

•AMERICAN YOUTH ACT.

are 
suf’

jobs
The solution is the

youth faced with few 
needed.

1) Jobs on public works, at trade union or prevailing wages, for all 
unemployed youth between 16 and 25. Minimum wage to be $12 a week.

2) Vocation education and apprentice training for unskilled youth. Vo
cational guidance for those who need it. A Federal system of apprentice
raining to be under supervision of a commission composed of three 
rade union, one youth, and two social service representatives. Principle 

io be “Equal pay for equal work” under trade union regulations.
3) Federal scholarships for high school students who could not afford 

to stay in school otherwise—to cover food, clothing, books and carfare.
4) Jobs for College students who could not afford 

otherwise on specially organized academic projects at 
with minimum wage standard set.

5) Direct federal aid to post-graduate students who 
to continue their studies without it.

(J) The new pro jects to be , of a type actually beneficial to the com
munity, such as hospitals, playgrounds, schools, slum clearance, irrigation, 
drought prevention and flood control.

7) No discrimination against any youth 
color, religious creed, political faith, or
breakers or under non-union conditions. /

8) Act to be administered by youth commissions—national and local— 
composed as follows: one-third, representatives of youth organizations; 
one-third, representatives of organized labor; one-third, representatives of 
social service and education organizations.

9) $5,000,000 to be provided by direct treasury appropriation to administer 
the American Youth Act. Underlying principle is that funds should come 
not from sales taxes and payroll taxes, but from taxation on corporate 
surpluses, higher incomes, inheritances and gifts.

'Mil//I

Emil stuck his chin out once more 
and the opponent connected—on 
elbow!

He went down for the count 
the arena went up in a roar, 
dive was so obvious that Emil 
mediately got up after the count 
walked out of the ring with his 
ponent and police protection.

After having dressed and paidj- 
off, both were afraid of going out 
by the front way and facing the 
infuriated crowd. The screen of a 
window in the dressing room was 
cut and both fighters made an ig
noble exit.

Thanks to thG Commission’s strict1- 
er control, such things do not hap
pen so frequently but it still is an 
example of the fraud and deceit that 
once was rampant in the manly art 
of self-defense.

The story can end there. Emil 
fought for a while and then quit. 
His opponent lost the next fight, but 
then went on until he became cham
pion and he too is now out of 
ring.

incidentally, I never found 
what th(> Lithuanians of that
thought about their promising heavy
weight!

The fight started 
into the ring, wanting to have it 
over with as soon as possible. He 
threw a few light-punches and con
stantly let his guard fall, waiting for 
a K. O. wallop. But' no wallop 
came. The opponent was such a 
poor fighter at that time (remem
ber, he was to win the championship 
later) that no matter now many 
times Emil stuck his chin out—it 
was no use. Becoming desperate,

47 STUDENTS TOIL WITH 
GEORGIA MULES

LAISVE BAZAAR BEGINS 
FRIDAY EVENING

SHORTS ON 
SPORTS

A. Sparring Lith
Eddie Hogan is now a sparring 

partner to Gunnar Barlund’ who 
meets Buddy Baer at the Garden 
on March 4th. This is the first time 
that Hogan is serving in such a 
capacity and I say it’s about time. 
Eddie will learn more in his role as 
a sparring mate from such an ex
perienced boxer as Barlund than 
could in ten fights.

Baer-Farr
to 
on 

March 11 in a 15 round go. Each 
boxer will receive 27f per cent of the 
gate and the winner has been prom
ised a shot with Joe Louis in 
tember.

Tonight’s fistic menu at 
Broadway Arena in Brooklyn is 
ped by Al Roth, who has just re
turned from a successful tour in 
England, and Frankie Wallace, rug
ged Cleveland light heavyweight, in 
a ten round event. Tn the semi-final 
Joey Wach faces Al Mancini for six 
rounds.

Every year the Lithuanian 
1 Laisve holds its Annual Bazaar in 
the month of February. For several 
days people come from all parts of 
the city and from far-away states 
to meet old friends and take part 
in the general festivity.

This year the Bazaar will take 
place for three days, February 11, 12 
and 13. Three orchestras will play: 
Mikalausko, Retikevich and George 
Kazakevich. The Brooklyn Aido Cho
rus will be featured Friday evening. 
Saturday evening a famed Philadel
phian group will perform. Sunday 
will be a double-feature day for the 

I Sietyno Chorus of Newark and the 
Pirmyn Chorus of Great Neck will 
sing.

The Bazaar will be held at the 
Ideal Ballroom at 151 Knickerbocker’ 
Ave. near Flushing Ave. Admission 
is 20 cents Friday evening and only 
a quarter Saturday and Sunday 
evenings.

Priiho Camera has been virtually 
exiledpo Italy’s North African colony 
of Tdoya, according to a news item 
by Dan Parker. Parker, who received 
his news via a Hungarian paper, 
states that Camera will not be able 
to leave Libya without special per
mission, and is ^forbidden to box 
again.

CLA RKSVILLE 
New York 
pounced 
Georgia 
raising 
ture.

They 
washed
breakfasted on grits, eggs and ba
con and learned to top a hot bis
cuit with ham gravy and cane syrup 
before wading out into red-clay fields 
for less pleasant experiences on 
Georgia farm life.

Girls worked eagerly with the 
boys in digging post holes, stringing 
barbed wire on a couple of hundred 
yards of fence, scattering lime, 
chopping trees, splitting wood, driv
ing and riding mules, digging a 
well, laying out terraces and white
washing the farmhouse.

The New Yorkers barbecued a cou
ple of pigs and wound up the day 
with a possum hunt.

It was all part of the schooling 
of the senior class at Lincoln High, 
experimental school of Teachers Col
lege at Columbia, in “Life and Con
temporary America”.

Bill 1 
“wasn’t 
things to happen, 
strongly, “What you need is a few 
more fellows like me, who can go 
out and get subs. Not’ that I’m 
bragging, but I got five subs in one 
night. And this with 
in our neighborhood, 
few more he-men who 
out and explain what 
all about and how lucky that girl or 
fellow is to get one whole year’s sub. 
for only one dollar.”

Bill has always been an energetic 
chap and this “holding up of the 
publication of the Voice” doesn’t 
please him one mite. We tried to 
convince him that there were good 
reasons why we are waiting until we 
are sure the magazine will be 
started properly. But he dismisses 
it all with a curt, “H—1, we can’t 
wait forever.” He’s a nice guy when 
you get to know him, though.

He says that getting subs is like 
going to get a job. “You’ve got to 
have a clear head, and all the facts 
at your finger-tips. And the approach 
has to be done with finesse, if you 
get what I mean.” He says he’s had 
more success getting subs than get
ting a job. “Why don’t you sell your 
future employer a year’s subscrip
tion!” we all yelled. “After the first 
issue, he’ll be calling you up and 
thanking you for the favor and 
offering you that shipping clerk 
vacancy.”

“Aw nuts,” said Bill impolitely. He 
really is a good fellow, though— 
when you get to know him.

Bill’s been using his spare time 
getting subs for the “Voice”. In 
between looking for work and making 
connections he’s been nailing every 
young Lithuanian-American he meets. 
“How’s about subscribing for the 
‘Voice’?” he begins curly. His “vic
tim”. as he calls them, always looks 
surprised, but he knows that’s only 
to get him off guard. Bill is the 
explosive type; the kind that doesn’t 
mince words, but he seems to get 
there just the same. We think it’s 
his energy that overpowers what
ever objection his “victijn” may have. 
Anyway, Bill is one of 
“Voice” supporters. And 
allowances for the “Aw 
hands us when we tell him the 
“Voice” will be delayed. He shouldn’t 
complain though, we are working 
hard to put it out by the beginning 
of March, come what may. This little 
matter of 50 more subs to complete 
our quota bothers us however. “Why 
don’t you send out a general 
alarm?” says Bill. “The other fel-

lows and girls ought to realize that 
getting a national magazine started 
is no bowl of cherries.” For which 
we thank him. He really is a swell 
guy, once you know him.

Bill was poking around the ma
nuscripts when last at the office. 
His curious nose was smelling out 
what the magazine would contain. 
“This is terrible,” he muttered, once. 
“What that guy needs is more ex
perience—like me.” He turned over 
a few leaves > and we held our 
breath. “But this is O. K.” he ad
mitted pointing to a sheet of paper, 
“it ought to make them appreciate 
the Voice.” He began to laugh 
when he saw one of Pross’s cartoons. 
“The guy’s got something there.”

We agree. We’ve got something, 
and the only way you can find out 
is by geting a year’s sub to the 
Voice. Read the first issue^nyway. 
We’re going to town and in no small 
way either.

“Voice” Publisher#.

HOLLYWOOD COMMENTRY 
Two of Broadway’s most successful 
pictures are “Wells Fargo” and “In 
Old Chicago”, historical phantasies, 
expensive versions of the old blood 
and thunder mellerdrammers. A less 
successful competitor is “Tarzan’s 
Revenge” starring crocodiles, lions, 
and a beautiful girl who finds ro
mance (yippee!) in an African jun
gle. “Snow-White”, which is frank 
enough to be an out and out fairy 
story is doing top business while 
something called “Sh! The Octopus” 
is also in the field but we had best 
not go into that. There you are, 
folks,—Real solid entertainment fare 
for New York’s millions—or would 
you say there is room for improve
ment?

There are cowboys in “Wells Far
go”, There’s a fire in “Chicago”, 
There’s a “Tarzan”, a romantic little 
tyke, There is “Sh, the Octopus”, So 
be quiet, do not fuss or discuss a 
thing as silly as a strike.

First Surgeon: “Why did you rip 
out the back of that book?”

Second Surgeon: “I saw the 
heading ‘Appendix’ and took it out 
without thinking. You know how 
absent-minded I am.

Little Robin Redbreast
Sat upon a rail
Hearst took him for a Bolshevik 
And wanted him in jail.
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SENAS VINCAS
Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo
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LAISVI t’uslapls Ketvirto

Baltimore, Md.
Iš LENINO MIRTIES

PAMINĖJIMO MITINGO

(Tąsa)
“Kunigas” savo rolę atliko pagirtinai 

ir net su pataisymu. Pagarbinęs Kristų, 
atsiklausė su kuom turi reikalu. O ka
da Žiabrienė pasisakė, kad ji yra šeimi
ninkė, kunigas atkalbėjo Džiakio išmo
kytą maldelę.

Kaip tik paminėjo detektyvo ir sira- 
tukų vardus, Žiabrienė krūptelėjo, jos 
veidas nukaito nuogąsčio požymiu ir lū
pos suvirpėjo nei žodžio neištarusios. 
Džiakis matydamas, kad pradžia lošio 
puikiai vyksta ir kad padidinti savo au
toritetą, o bobą dar daugiau nugąsdinti, 
valdininko tonu užgriovė: • '

“Dabar aš šeimininkas šiuose namuose 
ir prašau visus i vidų.” Tai pasakęs, pra
sigrūdo pro tarpduryje stovinčią Žiab- 
rienę, pataikė atidaryti valgomo kamba
rio duris, suleido visus į vidų, saviesiems 
paliepęs atsisėsti, Žiabrienei vėl trenkė 
valdiškai:

“O dabar, kad čia tuoj būtų pašaukti 
abu siratukai!”

“Tai kad jų jau nėra, ponas!” Tarsi iš 
po žemės, pasigirdo Žiabrienės prislėg
tas balsas.

Petrelis net sudrebėjo, išgirdęs, kad 
jau ir Aldonos nėra. Bet vis dar nebuvo 
tikras, ar Žiabrienės žodis “jų” reiškė 
vienskaitą ar daugskaitą. Tuo tarpu 
Džiakis ir vėl užgriovė:

“Nėra!? Tai kur tu juos padėjai? Už
mušei, a!?”

“Išbėgo, ponas... Štai, kad netikite, 
man akį išdūrė ir išbėgo,” pro ašaras 
pradėjo teisintis ji.

I

“To dar nebuvo!” Vėl riktelėjo Džiakis 
ir nusikvatojęs dadėjo: “Du siratukai 
vieną akį išdūrė ir pabėgo.! Nedūmk man 
akių, o pasakyk—k u r p a d ė j a i s i- 
r a t u k u s!?” Kalendamas krumpliais į 
stalą, užakcentavo paskutinius savo žo
džius Džiakis.

“Kaip mane gyvą matote... Tegul ma
ne dievas stabu paverčia, jei meluoju.”

“O ar davei žinią policijai? Ar prane
šei prieglaudai, kad pabėgo?”

“Kam čia dar policijai? Juk policija 
akies man neįdės, ponas... O tą bjaury
bę sugrąžinus, dar ir kitos akies galiu 
netekti.”

“A!... Moki išsisukinėti, bet ne ant 
tokio pataikei... Aš turiu siūlo galą sa
vo rankose, o kad ir pati pekla degs, tu
riu surasti ir kamuolį!” Tai taręs, Džia
kis priėjo arčiau prie Žiabrienės, įdėbė 
savo akis į jos veidą ir kalendamas de
šinės rankos krumpliais į kairiosios ran
kos delną, vėl graudeno:

“Kad čia man tuoj pasakytum, kurioj 
vietoj užmušus tuos siratukus pakasei!?”

“Dieve mano! Sakau, kad išbėgo... 
Vaikėzas, kaip tik man akį išdūrė, o mer
giotė už poros savaičių laiko prapuolė, 
ponai.”

“Prapuolė,” iškošė pro dantis Džiakis 
ir atsigrįžęs į “kunigą”, tarė: “Argi tu 
dar ir dabar drįstum užginčyti, kad ši 
gorila neužmušė tų siratukų?”

“Dievas mieliausias žino,” atsakė šis.
“Į peklą su dievu! Už ką jai tas sira- 

tėlis išmovė akį? Reiškia, ji puolė jį, o jis 
gynėsi. Jis jai išdūrė akį, o ji jį užmušė, 
tai vienas įrodymas!

“O dabar,” tęsė Džiakis, traukdamas iŠ 
kišeniaus sulankstytą popierą. Išplėtė jis 
ją ant stalo ir krumpliais į ją kalenda
mas, šaukė: “Ar tu, prakeikta beždžione, 
pažįsti šitą popierą? Tai tų siratukų met
rikai, kuriuos tu suklastavai, padaryma 
juos penkiais metais jaunesniais? Tu ap- 
šukavai valdžią, kad tik tau ilgiau dykai 
dirbtų ir užmokėjai dvidešimts-penkis 
dolerius tokiai pat juodai šmėklai, kaip 
ir ši!

“Gana šnekų! Gana išsisukinėjimų ir 
melo! Jūs visi trys esate lygūs krimina
listai ir žmogžudžiai! Neišeisite nei vie
nas iš $io kambario, kol čia nepribus po
licija, nepadarys nuodugnios kratos ir 
nesuras užmuštųjų kūnų!”

Šito Žiabrienei jau buvo perdaug... 
Ji puolė ant kelių, ištiesė rankas “kuni
go” link, keliais priklupsčiokavo ir pa
bučiavo ant jo pilvo kabantį kryžių. Pas
kui pabučiavo jo dešinę ranką, griebė ir 
kairiąją (medinę) bučiuoti, bet šis spė
jo ją pakelti ir neturėdamas ką su ja
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daryti—peržegnojo kairia ranka prie jo 
kelių klūpančią, apsiašarojusią Žiabrienę.

Džiakis, nesitverdamas juokais, užsi
degė cigaretą ir smarkiai kojomis muš
damas į grindis, pradėjo vaikščioti, kad 
užtrenkti ir Petrelio prunkštelėjimą ne
sitveriant juoku. Dėdė atsidūrė itin keb
lioj padėtyj. Jo širdis dunksnojo į krūti
nės sienas, versdama praverti lūpas ir ' 
išleisti į laisvę įkalintą už lūpų juoką. 
Jis turėjo įtempti visus savo dirksnius, 
sukoncentruoti visas jausmų pajėgas, 
kad tik nepradėjus kvatoti ir nesugadin
ti taip iki šiol vykusį lošį. Žiabrienė klū
podama prie “kunigo” kelių, su ašaromis 
akyse, maldavo:

“Tėve dvasiškas.... Tavo rankose ma
no kūnas ir dūšia randasi... Į balą puolę, 
sausi nekelsime... Daryk, kad viskas 
baigtųsi geruoju.... Mokytas mokytą 
geriau supranta ir gruožjuoju susitaiko... 
Aš išeisiu, jūs pasilikite, pasitarkite ir 
aš ant visko sutiksiu, bile tik be policijos 
apsieitume, bile tik gražiuoju.”

Baigus kalbėti, pabučiavo “kunigui” 
ranką, atsistojo ir pasinešė durų link. 
Bet Džiakis sulaikė ją savo riktelėjimu: 
“Tau iš čia nevalia išeiti. Tu areštuota, 
supranti!? Tu, kunige, eik šian su ma
nim į kitą kambarį. O tu, minyška, žiū
rėk, kad šita kriminaliste nepabėgtų! Jei 
tu ja paleisi, atmink, kad atsakysi už 
tai !”V

“Kur jau čia aš bėgsiu ir kur nubėg
siu, ponas! Aš noriu tik gražiuoju susi
taikyti ir būk toks geras, ponai.”

Kaip tik Džiakis ir “kunigas” įėjo į 
gretimą kambarį ir užsidarė duris, Džia
kis prisidėjo du pirštu prie lūpų ir pra
šnypštė: “Tissss... Aš tą gyvatę turiu 
suėmęs už pačių pažiaunių ir tuoj atiduo
siu tau, bet neparsiduok pigiai! Pirmiau
sia paklausk, kiek ji turi gatavu- Jeigu 
turės tik kokia pora šimtelių, sakyk, kad 
nei kalbos nėra su tiek. Reikalauk dvie
jų tūkstančių. O jei tiek neturės, nusileisk 
kad ir iki tūkstančio bi tik bus gatavais 
pinigais. Bet jeigu prisieitų bent dalį 
išimti iš banko, tai be dviejų tūkstančių 
nei iš vietos! Dabar paklausykiva, ką 
ji jam sako.”

Tiem dviem išėjus, Žiabrienė puolė 
“minyškai” į kojas, pabučiavo abi ran
kas ir pradėjo maldauti: “šventoji sese
le, ir tu gelbėk mane, kad tik kratos čia 
nebūtų... Aš tų siratukų neužmušiau, se
sele, kai]) dievą myliu, neužmušiau... Bet 
mes VERDAME... Žinote, turime 
virti, visi verda... Atlėks policija, ras 
—prapuolę su kūnu ir dūšia, sesele.”

Čia Petrelis, neištverdamas juoku su
prunkštė, bet tuoj susigriebė ir nudavė, 
kad verkia. Žiabrienė irgi prapliupo 
verkti ir trukčiodama, kalbėjo: “Dievu
lėli šventas... Nors jum pagailo manęs 
nelaimingos.... Moteris moterį visuomet 
supranta ir atjaučia.... Neverk, sese
le.... Aš pati už save atsiverksiu... Tik 
prašykite to pono, kad gražiuoju susi
taikytume.”

Paskui kalba nutrūko ir girdėjosi tik 
Žiabrienės šnirpščiojimas. O Džiakis pa
ėmęs už durų suktuko, pusbalsiai, tarė:

“Dabar paskutinis mano lošio aktas. 
Tau palieku tik nuleisti kortiną ir vis
kas bus baigta, bet žiūrėk, kad išimtum 
iki paskutinio dolerio iš tos bobos pan- 
čiakos!”

Tai pasakęs atsikosėjo ir verdamas du
ris, graudeno: “Būt minkštaširdžiu! Pa
sigailėt! Paleist iš savo rankų ją, kad ji 
paskui tau įkąstu? Tai prakeikto gra- 
šiagaudos darbas! Aš ne Judas Iskarijo- 
tas, kad pardavęs savo ištikimybę vy
riausybei, kaip Judas Kristų, turėčiau 
pats save pasikarti! Peršvelniai mes su 
tokiais kriminalistais iki šiol elgėmės.... 
Jie kepa munšainą, nuodija žmones, 
kraujasi sau turtus, o vyriausybei špy
gą rodo!

“Ne! Aš turiu iškrėst kiekvieną šios 
farmos budinką, pradedant nuo paties 
pastato, baigiant stogo kraigu!”

“Poneli,” puldama jam į kojas ir verk
dama,- prakošė Žiabrienė. “Imk kiek no
ri, daryk, ką tiktai nori-, tik nepražudyk 
mūsų ir mūsų ūkės...'. Pasigailėk mūsų, 
poneli, nepražudyk mano vaikelių.”

(Bus daugiau) Į,

Lenino mirties paminėjimo 
mitingą, kuris įvyko sausio 30 
d., atidarė ir pirmininkavo d. 
B. M. Field, distrikto organi
zatorius Komunistų Partijos.

Draugas Field, trumpai pa
kalbėjęs, perstatė Freiheit 
Singing Society chorą, kuris su
dainavo “Internacionalą” ir ki
tas darbininkiškas dainas, po 
vadovyste L. Fox. Po to sekė 
čecho-slovakų jaunuoliai, kurių 
buvo 16. Jie šoko nacionalius 
šokius. Jie buvo pasirėdę tau
tiškais kostiumais, kurie labai 
gražiai atrodė. Jie gerai išsi
lavinę, o reikia žinoti, kad buvo 
tarpe jų dar visai jaunų. Bet 
su savo gabumais tiek gražiai 
pasirodė, kad rodės tik ant to 
stovi. O reikia žinoti, kad jau
ni šokikai yra tik darbininkų 
vaikai. O kai baigiant šokius 
sutrepsėjo “klumpakojį,” tai 
maniau, kad ir grindys sutruks.

Toliaus sekė Sylvia Angel, 
jauna smuikininkė, kuri ant 
smuikos griežė solo, o jaunas 
vaikinas (kurio vardo nesuži
nojau) akompanavo pianu. Jau
na smuikininkė sugriežė kelis 
kavalkus, kurie publikai labai 
patiko.

Toliaus kalbėjo d. Scot, ne
gras organizatorius, kuris vei
kia tarpe negrų darbininkų. Jis 
nurodinėjo didžiausio darbinin
kų vado, d. Lenino, nuveiktus 
darbus, ir ragino darbininkus 
sekti jo mokslą,—organizuotis 
ir kovoti prieš išnaudotojus.

Kita kalbėtoja buvo močiutė 
Ella Reeve Bloor. Kuomet ją 
pirmininkas perstatė, visa pu
blika jos pasveikinimui atsisto
jo. Močiutė Bloor su linksma 
šypsą pirmiausia pasakė: “Ge
rai, kad gavote progą biskį at
sistoti, o tai padarėte ‘ekser- 
saizą’.” Apie močiutės Bloor 
gabumus ir jos prakalbą nema
tau reikalo plačiai rašyti, nes 
ją, kaipo kovotoją už darbinin
kų klasę, jau visas pasaulis ži
no. Močiutė Bloor ką tik su
grįžus iš Sovietų Sąjungos. Ji 
plačiai aiškino Sov. Sąjungos 
darbininkų pasiekimus, laimėji
mus ir jų linksmą ir šviesų gy
venimą, kur nėra nedarbo, iš
naudotojų ir prispaudėjų.

Bet. aš negaliu užmiršti, kaip 
močiutė Bloor gardžiai juokda
mosi sakė: “Kai sugrįžau iš 
Sov. Sąjungos, tai tūli žmonės 
klausia visokių klausimų. O 
viena moteris mane užklausė: 
‘Ar tiesa, kad Rusijoj sušaudo 

' tuos žmones, kurie jau pasiekę 
60 metų?’” Močiutė Bloor net 
kvatojasi iš juoko ir sako: “Aš 
tai moterėlei atsakiau: Kam ir 1 - . » 
už ką Sov. Sąjungoj darbinin
kus šaudys? Ten darbininkai, 
sulaukę 55 metų, gauna pensiją, 
na, ir gali gerai ir linksmai 
sau be jokių rūpesčių gyventi. 
Na, o kaip gi su Amerikos dar
bininkais, kurie po 45 metų jau 
negali gauti darbo ir kuriems 
pensijos niekas nemoka — kas 
bus daryta su Amerikos darbi
ninkais?’ ”

Toliaus močiutė Bloor sako: 
“Kuomet aš buvau Sov. Sąjun
goj, aš ant vietos nesėdėjau. 
Aš važinėjau iš miesto į miestą, 
iš fabriko į fabriką, iš mokyk
los į mokyklą.” Ji toliau aiški
na: “Aš užėjau į vieną mokyk
lą, kur radau senukę mokyto
ją. Aš jos užklausiau kelių 
klausimų: į vieną ji man atsa
kė : ‘Aš neverčiama mokinti 
vaikus. Aš gaunu nuo Sov. 
Sąjungos valdžios pensiją jau 
nuo tada, kai aš sulaukiau 55 
metų amžiaus. Bet aš be dar
bo, be užsiėmimo negaliu gy
venti, man neramu. Aš nuo-val
džios algos nereikalauju, man 
pensijos įvalias užtenka pragy
venimui’.”

Na, ir dar močiutė Bloor 
gardžiai juokdamosi sako: 
“Prieina prie manęs mokykloj 
vaikučiai ir klausia: ‘Ar jūs 
esate amerikonka? Jūs gražiai 
pasirėdžius! Jūs akys atrodo

inteligentiškos. Bet kodėl pas 
jus yra milionai bedarbių? Ko
dėl jūs nieko nedarote?’” Ir 
daug kitų svarbių klausimų ir 
išsireiškimų močiutė Bloor aiš
kino.

Trečias kalbėtojas buvo Pe
ter Cacchione, iš New Yorko. 
Jo kalba buvo aiški ir neapsa
komai svarbi. Tik gaila, kad 
laikas jau buvo vėlybas. Jo kal
ba tęsėsi iki po 12-tos naktį, o 
publika visvien sėdėjo ir aty- 
džiai klausėsi. Prakalboms už
sibaigus, pirmininkas Field 
pranešė, kad buvo surinkta 
virš $128. žinoma, tai nedaug; 
mat, čia siaučia baisi bedarbė.

Į šį didžiausio pasaulyj darbi
ninkų vado d. Lenino mirties 
paminėjimą Baltimorės ir apy
linkės darbininkai ir darbinin
kės užpildė svetainę daugiau, 
negu .kada aš esu matęs. Tik 
labai gaila, kad Baltimorės lie
tuviai dar vis šlubuoja, dar vis 
laukia nupuolantį “Pie from 
the sky”; dar vis darbininkų 
judėjimo jie bijo.

O labiausiai Baltimorės lietu
viai bijo tokius darbininkų mi
tingus lankyti, kur randasi ne
grų darbininkų. Jie sako. “Bū
tų gerai ateiti ' į masinius, 
tarptautinius mitingus, bet kad 
ten juodų ateina ...”

Ar taip! . . . O kodėl baltimo- 
riečiai lietuviai nebijo stovėti 
keliolikos blokų linijoj prie 
Unemployment Compensation 
būdingų sykiu su juodveidžiais? 
Jau išstovėjom po sykį į savai
tę per virš mėnesį laiko, ir dar 
neesu matęs, kad juodveidis 
darbininkas būtų lietuvį ar ko
kios kitos tautos žmogų papjo
vęs, ar nors įkandęs, ar įgny
bęs, ar ką kitą padaręs. Todėl, 
lietuviai darbininkai, jeigu mes 
su negrais darbininkais stovi
me petys petin, maldaudami 
duonos, tai kodėl mes jų turime 
bijoti ir reikalaudami duonos 
ar darbo?

Ar gi dar ne visiems yra aiš
ku, kad kapitalistų sistema vi
sus lygiai išnaudoja, kaip bal
tą, taįp negrą darbininką. Vi
sus lygiai iš darbo išmeta, vi
sus lygiai į liniją sustato duo
nos prašyti, o užėjus fašizmui 
visus lygiai žudys. A. Vitkus.

Worcester, Mass.
Lietuvių Komunistų Frakci

jos nariai ir mūsų simpatikai, 
gražiai padirbėjo platindami 
tikietus į Lenino minėjimo mi
tingą. Tik gaila, kad kalbėto
jas turėjo būti pakeistas. O 
judis “Ispanijos Širdis”, kurį 
garsinėm, buvo išduotas ki
tur; tas paaiškėjo prieš pat 
Lenino mitingą. Atšaukti buvo 
per vėlu. O antra filmą buvo 
galima gauti, bet labai trum
pa, nebuvo išrokavimo sam
dyti mašiną. Už tai prašom 
mūsų publikos ir rėmėjų atlei
sti už tą nesmagumą; jeigu 
rengėjai būtų turėję laiko at
šaukti, būtų tas buvę padary
ta.

Kaip rašo iš Lenino minėji
mo mitingo drg. D. J. apie ra
dio garsinimą, tai ant radio 
paveikslų nebuvo garsinta; tik 
Lenino minėjimo diena garsin
ta, nes rengėjai jau žinojo, 
kad paveikslų nebus galima 
gauti. Ateityj vengsim tokių 
nemalonių klaidų.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija rengia vakarienę 
Olympia Parke, balandžio 3 
d., 3 vai. po pietų.

Prašom visų draugijų tą 
dieną nieko nerengti, o pa
remti Komunistų Partiją, da
lyvaujant šioj vakarienėj.

J. M. L.

Dar Gyvi Kai kurie žmones 
po Griovusiais Fašistų Su

ardytų Namų

Barcelona, Ispanija, vas. 
4.—Girdėt dejavimai tūlų 
žmonių, kuriuos fašistų la
kūnai gyvus palaidojo po 
griovėsiais, subombarduoda
mi kelis didnaiųius Barcelo- 
noj pereitą sekmadienį.

Hartford, Conn.
Pavyzdinga Pramoga

Sausio 29 d. Laisvės Choro 
Svetainėje atsibuvo pokilis,
kurį rengė drg. R. Gailiūnienė 
dėl V. J. Rusevičių, jų 22 me
tų ženybinio gyvenimo sukak
ties proga.

žinoma, Rusevičiai visiems 
gerai žinomi, tai susirinko ne
mažai ir svečių. Vakarienė bu
vo gera, — visokių skanių 
valgių ir gėrimų. Muzika taip
gi nesigailėjo linksminti iki 
vėlybos nakties.

Drg. Juškienė perstatė drau
gus pakalbėti. J. Kazlauskas 
kalbėjo Ispanijos klausime ir
prisiminė, kad esanti labai rei-
kalinga finansiška parama

kovojantiems darbininkams 
prieš fašizmą.-

J. Pilkauskas kalbėjo pri
taikindamas kalbą surengtai 
“parei” ir kvietė visus remti 
darbininkiškus reikalus.

Aukavo sekantieji: F. Bacis 
$1.25; po $1: M. Januševičius, 
K. Aksamaitis, R. Gailiūnienė 
ir K. Latvėnas; po 50c: Kripa- 
vičius, V. J. Rusevičiai, Z. Juš
ka ir F. Petrušiūnas; po 25c: 
V. Staugaitis, J. Kardokas, J. 
Kazlauskas, G, Pilkauskas, A. 
Maslocka, V. Klibinskas, A. 
Raškauskas, J. Baltulionis, C. 
Baranauskas, P. Celkonis, J. 
Gailiūnas ir P. Krikščius. 
Smulkių $4.33. Viso $14.58.

Tai yra gražus pavyzd is ir
kitoms būsiančioms pramo-
goms. Sykiu Dalyvavęs.

Laisves Bazaras Jau Arti t

Vasario 11.12 ir 13 Feb.
IDEAL BALLROOM SALĖJE

Knickerbocker ir Flushing Avenues, Brooklyne
Didele ir graži svetaine, puikus steičius.

' c*■J į 
' i

Nadia Sipovich, Vera Popoff ir Vera Sipovich

Tai šokikai iš Philadelphijos artistų grupės, kuri susideda 
iš 20 asmenų, rusų ir lietuvių artistų. Jie vaidins čigonų 

gyvenimą formoje operetės, su dainom, šokiais 
ir stygų orkestros muzika.

IŠTISA BAZARO PROGRAMA:
Penktadienį, 11 d. vasario, bazaras prasidės 6-tą vai. 

vakare; šokiam grieš Mikalausko orkestrą; programą 
duos Brooklyno Aido Choras. Visiem atsilankiusiem 
bus duodama dovanų gražūs sieniniai kalendoriai. Ki
tais vakarais kalendoriai nebus duodami, vien tik penk
tadienio vakare. Tad norintieji gauti dovanų puikų 
kalendorių, ateikite į bazarą penktadienio vakare. 
Įžanga tik 20c asmeniui. Ateikite penktadienio vaka
re, naudokitės dovanų proga ir pigesne įžanga.

šeštadienį, 12 d. vasario, bazaras prasidės 5-tą vai. 
vakare, šokiams grieš Retikevičiaus orkestrą, progra
mą duos lietuvių ir rusų garsioji artistų grupė iš^ Phi
ladelphijos. Jie duos operetišką programą. Bus šokių, 
solų, duetų ir dainuos visa grupė. Tai bus nepaprastai 
graži programa. Tai ta pati grupė, kuri pernai “Lais
vės” bazare sukėlė daug ovacijų. Įžanga 25c asme
niui. Šiemet jie dainuos ir lietuviškų dainų, taipgi tu
rės ir stygų orkestrą.

Sekmadienį, 13 d. vasario, vaikų diena nuo. 1 vai. 
dieną iki penktai valandai. Įžanga vaikam veltui. Taip
gi bus vaikam duodama dovanos ir vaikai galės, pirktis 
gerus daiktus nuo lc ir aukštyn. O suaugusiem tai 
paskutinis vakaras bazaro; šokiams grieš George Ka
zakevičiaus Orkestrą; programą duos Sietyno Choras 
iš Newark, N. J. ir Pirmyn Choras iš Great Neck, 
N. Y. Tai bus gražus būrys svečių iš kitų miestų. Vi
siem atsilankiusiem bus duodama puiki dovana, kurią 
paskelbsime vėliau. Įžanga 25c. asmeniui.

Bazare bus daugybes gerų ir brangią daiktą. Jie visi 
bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudo
kitės tąja nepaprastai didele proga. Visom trim dienom 
bilietas 50 centą; įsigykite iš anksto tą lriju dieną bilietą 
ir būkite bazare visas tris dienas.
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PASEKMINGAS LENINO
PAMINĖJIMO MITINGAS

Sausio 19 d. Komunistų Par
tija surengė masinį mitingą 
paminėjimui Lenino mirties. 
Drg. Williamson, Komunistų 
Partijos sekretorius, atidaryda
mas mitingą kalbėjo apie Le
nino mokslą ir nurodė, kodėl 
kiekvienas privalo studijuoti 

. leninizmą.
Baigiant mitingą, d. I. Wil

liamson kvietė visus stoti į Ko
munistų Partiją.

Kalbėjo drg. C. A. Hatha
way, “Daily Workerio” redak
torius. Pasirodžius d. Hatha
way ant estradas, publika jį pa
gerbė atsistojimu. Kalbėtojas 
plačiai aiškino apie Markso- 
Lenino mokslą. Taip pat nu
rodė dabar gręsiantį imperialis- 

F tinį karą, kuris galėtų užsilieps
noti bile laiku. Kalbėtojas taip 
pat nurodė, kad Suvienytoms 
Valstijoms sunku išvengti ka
ro todėl, kad šios šalies kapi
talistai'turi įdėję didelius tur
tus po visą pasaulį ir ten visur 
savo prekes parduoda. Sako, 
kur tik karas prasidėtų, Ame
rikos kapitalistams pakenktų, 
ir todėl S. V. valdžiai, kad ir 
nenoromis, prisieitų kur nors 
kariauti. Kalbėtojas sakė, jog

• mes, S. V., tik tada galėsime 
kovoti už taiką ir reikalauti 
taikos, kuomet mes patys lai
kysimės nuo karo.

Buvo muzikalė • programa. 
Dainavo 4 dideli chorai.

šiame mitinge dalyvavo dik- 
čiai ir lietuvių, o ypatingai 
jaunimo. Publikos buvo pilna 
baptistų bažnyčia. „

Steigiama Mokyklėlė
Sausio 21 d. lietuvių komu

nistų kuopos komitetas turėjo 
susirinkimą, kuriame buvo 
svarstoma mokyklėlės reikalai, 
kuri turės pradėti pamokas ar
timoj ateityj. Pamokos bus 
Lietuvių Darbininkų Svetainėj, 

► vakarais. Kol kas dar galuti
nai laikas nėra nustatytas. Mo
kyklon nutarta kviesti tuos 
draugus, kurie yra artimesni 
simpatikai Kompartijai.

Buvo pakeltas klausimas lie
tuvių frakcijos biuro, kuris da
bar su visu turtu prisijungė 
prie KP lietuvių .kuopos. Da
bar kuopa ir jos valdyba pasi
ima visą tvarkymą vietoj frak
cijos. Iki šiol frakcija buvo 
nariais neskaitlinga, todėl ir 
veikimas buvo sunkus; dabar 
padidėjus naujoj kuopoj na
riais, ir veikimas pagerės.

Amerikos JL/ietuvių Kongreso 
Skyriaus Susirinkimas

Sausio 30 d. buvo sušauktas 
Am. Liet. Kongreso vietinio ko
miteto susirinkimas. Buvo

* svarstyta Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų paminėjimo 
reikalas. Komitetas nutarė su
šaukti mitingą vasario 16 d.,

^įkur bus kalbėtojas iš kitur. 
^'Minint Lietuvos nepriklausomy

bę, bus reikalaujama Lietuvos 
politiniams kaliniams amnesti
jos.

BuVo s k a i t y t as nuo A. L. 
K. Centro Komiteto atsišauki
mas, raginantis turėti Lietuvos 
politinių kalinių laisvės savaitę, 
kuri prasidės su vasario 1 ir 
baigsis su 7 diena. Nutarta rin
kti parašus po peticija, reika
laujančia Lietuvos politiniams 
kaliniams laisvės. Labai rei
kalinga, kad ir kiti padėtumėt 
rinkti parašus. I. A. V.

Sukilo prieš Dominican 
Respublikos Tironą

Išsiveržė smarkus sukili
mas Ciudad Trujillo mies
te, Dominican respublikė- 
lėj, Centralinėj Amerikoj, 
prieš tironą prezidentą Ra- 
faelį L. Trujillo.

Sukilėliai siaučia gatvė
mis, šaukdami, “mirtis tiro
nui!” Jiems vadovauja pul
kininkas Abraham Roman,

Komunistą ir Kataliką 
Santikiai, arba “Ištiestos

Rankos” Politika

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
griežčiausiai pasmerkė tą reak
cinę politiką, kuri padalina dar
bininkų klasės spėkas, kursty
dami religinę neapykantą, idant 
nukreipti mases nuo tikrai 
svarbių pamatinių ekonominių 
problemų. Komunistai atsakė 
šaltai ir kietai į įžeidimus tūlų 
socialistų, kurie daugiau susirū
pinę palaikymu antraeilės svar
bos nesutikimų, kaip atsiekimu 
apvienyto veikimo prieš fašis
tinį pavojų, nors jie patys ne 
kartą yra turėję rinkiminių su
tarčių su didžiąja katalikų rin
kimo mašina ir kurie užmiršta 
vasario mėnesį, 1917 m., pada
rytą Leon Blumo pareiškimą, 
jog jis tikįs, kad Franci jos ka- 

Įtalikų ir Liaudies Fronto Val
džios bendradarbiavimas yra 
galimas . . . Tiesa, tas bendra
darbiavimas buvo laikomas ga
limu išvakarėse “palaukime,” 
kurį paskelbė premjeras, neabe
jotinai su ta minčia, kad gau
ti paramos apleidimui Liaudies 
Fronto Programos.

Katalikų Atsinešimas
Maurice Thorez’o žodžiai pa

darė didelį įspūdį į katalikiš
kus ratelius. Jų eilėse pasi
rodė pasidalinimas tarpe tikrų
jų krikščionių ir fašistų.

Kartais kildavo aštri kova 
tarpe dviejų .katalikiškų frakci
jų. Vienas sekmadieninis laik
raštis, kuris pritarė katalikų ir 
kom u n i st ų be n d r ad a r b i a v i m u i, 
Mussoliniui pareikalavus, tapo 
uždarytas, nes Mussolinis tu
rėjo savo draugų laikraščio ad
ministracijoje. Bet didysis 
francūzų katalikų rašytojas 
Francois Mauriac tą laikraštį 
atgaivino ir užatakavo tuos 
“šventuosius,” .kurie pasiliko 
ramiais liudytojais Baskų ka
talikų skerdynės. Kardinolas 
Verdier, kuris iš sykio svyra
vo, buvo priverstas pasirašyti 
Francijos vyskupų laišką Ispa
nijos vyskupams, arba būtų ne
tekęs kardinolo kepurės.

Bendradarbiavimo priešai vy
riausiai pasirėmė popiežium. 
Bet atrodo, kad ir popiežius 
.keičia savo poziciją. Kunigas 
Gorce nesenai parvežė nuo po
piežiaus laišką Francijos vys
kupams, kurie buvo sušaukti į 
slaptą pasitarimą. To laiško 
branduolis toks: “Jei mes (ka
talikai) nereikalaujami atsisa
kyti nei mažiausio dieviškos tie
sos krislelio, tai priimkime iš
tiestą ranką ir' ko-operuokime 
(bendradarbiaukime) labdary
bės dirvoje.’'
Kodėl Popiežius Pakeitė Sa

vo Nusistatymą?
Tai yra gerokas žingsnis pir

myn. Kalbama, kad į popiežių 
padarė didelės įtakos Mussoli- 
nio režimo susmukimo galimy
bė. Popiežius norįs atpalaiduo
ti Popiežiaus Sostą nuo fašizmo 
Romoje. Kitas popiežiaus nu
sistatymo pakeitimo išaiškini
mas sako, kad Vokietijos ir 
Francijos dvasiški ja padarė ant 
jo spaudimą, argumentuodama, 
kad Francija, paskutinė dide
lė katalikiška šalis, laisva nuo 
fašizmo jungo, nesusidės su 
agentais Hitlerio, kuris taip 
žvėriškai persekioja krikščionis 
Vokietijoje. Kaip ten nebūtų, 
šis Pijaus XI laiškas, nors re
akcinės spaudos ir užgniaužtas, 
negalėjo nepadaryti didžiausio 
sujudimo. Tas leis mums iš
plėsti jau pasekmingai pradėtą 
tarpe katalikų ir .komunistų 
bendradarbiavimą komitetuose 
savitarpinės pagelbos bedar
biams ir suvargusioms šeimoms 
Paryžiaus priemiesčiuose, ben
druose komitetuose teikti pagel- 
bą Bilbao žmonėms ir “IPC,”

prie kurio priklauso “Jaunosios 
Respublikos” grupės katalikai.

Bendradarbiavimas žmoni
jos Gerovei

Toks bendradarbiavimas žmo
niško solidarumo dirvoje kar
tais net įgauna lenktyniavimos 
formą. Maurice Thorez iš anks
to pareiškė, kad komunistų po
litikos svarbiausias tikslas yra 
solidarumas plačiausia prasme 
mylėti savo artimą, kas gali ap
imti ir kovą prieš skurdą ir ko
vą už laisvę ir taiką. Sąžinės 
laisvės klausimas nepaliečia
mas. Komunistai gerbia tą 
laisvę ir nesityčioja iš religi
nių sentimentų, kuriais, žino
ma, jie nesidalina su katalikais. 
Viskas, ko jie reikalauja, tai 
kad tie religiniai sentimentai 
nebūtų išnaudojami fašizmo ir 
dviejų šimtų finansinės oligar
chijos šeimų naudai.

Komunistų Partijos kongre
sas su džiaugsmu atžymės pa
sisekimą politikos bendradar
biavimo su katalikų masėmis. 
Kaip daugelyj .kitų dirvų, taip 
šioje komunistai surado teisin
gą politiką pirma, negu kas ki
tas. Jie buvo pirmutiniai ap
ginti Francijos žmonių intere
sus ir iššluoti visokį sektantiz- 
mą ir siaurumą neatsižadėdami 
nieko savo įsitikinimuose.

Barcelona, Ispanija. — 
Generolo Franco lakūnai 
bombomis užmušė 55 neka- 
riškius žmones miestelyje 
Villa Uueva y Geltru, Ispa
nijos respublikoj; penkis pa
vojingai sužeidė.

408 Court St. Pradžia 7:30 v. v. 
Drauges ir Draugai! Šis susirinkmas 
bus labai svarbus, nes užbaigus su
sirinkimą bus skaitoma labai svarbi 
sveikatos klausimu paskaita “Mūsų 
Kūno Parazitai.” Skaitys LDS 3-čio 
Apsk. Sekretorius, drg. J. Gužas iš 
Brooklyno. Prašome nesiveluoti. At
siveskite ir savo draugus bei pažįs
tamus. — Sekr. V. K. Sheralis.

(32-33)

VARPO KEPTUVE

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License .No. 
EH 38.88 has been issued to įhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1013 
Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ELLIOT ARLUCK. THEODORE HARRIS 

AND FANNIE MENDELSON 
(Foster Delicatessen and Rest.)

1043 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby (riven that License No. 
RL 7605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 132A of the. Alcoholic Beverage Con
trol Law- at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on tlie premises.

FRANK MARKIEWICZ
247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR
PATERSON, N. J.

ALDLD .84 kp. susirinkimas įvyks 
ši sekmadienį, 13 d. vasario, 2 vai. 
po pietų, Bakanausko Svet. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes gau
site svarbią, knygą, ‘'Kelias į Naują 
'Gyvenimą.” Kviečiame ir naujus na
rius! — Sek r. P. Sakat. (32-33) 

m-.—, -i

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas Įvyks 

trečiadienį, vasario 9 d., LDP Kliube,

9

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios Prakalbos

Rengia ALDLD 63 kp. trečiadienį, 
d. vasario, 407 Lafayette St. Pra

džia 7:30 v. v. Kalbės drg. Matas 
Guoba, atstovą^ nuo “Liaudies Bal
so,” Kanados lietuvių laikraščio. To
dėl bus svarbu išgirsti apie mūsų 
brolių kanadiečių veikimą ir pasek
mes jų darbų. Be to, kuopos susi
rinkimas bus atliktas kaip ir pridera.

—Kp. Rast.

DETROIT, MICH.
Sausio men., 15 d. įvyko ALDU) 

52 kp. susirinkimas ir tapo išrinkta 
nauja kuopos valdyba 1938 metams. 
Valdybom išrinkti sekanti draugai ir 
jų antrašai: Org. J. Aranauskas, 1449 
Ferdinand St., Užrašų Rast., P. Ži
linskas, 8403 Navy St., Fin. Rast., 
G. Bubliauskas, 4750 Westland Ave., 
Dearborn, Mich.., Ižd. M. Padalskis, 
5752 Ogden Avė. P. Žilinskas.

(31-32) ‘

Skaitytojų Balsai
Reumatizmas Sulaiko 

mas į 48 Valandas

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan &ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Ar Gerai?
New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

Mes, komunistai, socia
listai, laisvamaniai ir visi 
pakrikę liberalai, turime su
darę bendrą frontą . prieš 
Lietuvos fašistus. Dirbam 
kolonijose po biskutį. Gal 
ii* per mažai. Bet darbą va
rom pirmyn.

Socialistų tarpe yra nesu- 
sitarimo. Keleiviečiai links
ta prie bendros darbuotės 
gana gerai. Naujieniečiai1 
seka senį redaktorių ir vi
sai silpnai padeda darbui. 
Tiesa, neišeina prieš jį.

Bet štai sandariečiai-fa- 
šistų lyderiai, prikelia iš 
numirusių Tėvynės Mylėto
jų Draugiją. Jie traukia j on 
pirmiausiai pakrikusį ele
mentą, kuris eina ir pritaria 
bendram frontui. Dabar jau 
ir dešiniuosius socialistus 
turi savo tarpe.

Smetonos palaikytojai su
manė iškirst triksą. Tūlose 
kolonijose rašo laiškus 
draugijoms ir net A. L. K. 
skyriams, po kuriais pasira
šo griežtai priešingi asme
nys bendram frontui ir už
tarėjai Smetonos režimo 
Lietuvoj, bet jų tarpe yra 
pasirašiusių ir socialistų. 
Jie kviečia į konferenciją 
draugijų delegatus, kur bus 
svarstoma velionio M. Pet
rausko paminklo klausimas 
ir sukėlimas pinigų tam tik
slui.

Na, ar čia ne triksą ban
do iškirsti fašistuojanti ele
mentai, panaudodami velio
nį M. Petrauską savo nau
dai?

Mūsų spaudos redakcijos 
turėtų parašyti tuo klausi
mu editorialus. Daug drau
gu nežino kaip orientuotis.

P. J.

Angly Kapitonas Liudija 
Prieš Fašistų Bombininkus

Barcelona, Ispanija. * — 
Paskandinto Anglijos laivo 
“Alciros” išsigelbėjęs kapi
tonas Hugh McCracken liu
dija, kad fašistų, o ne keno 
kito lėktuvai bombomis nu
gramzdino tą laivą.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai 
umatiškus 
ištinimus, 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite 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)

jūsų kraujuje sudaro rc- 
skausmus, sustingimus ir 
ir vargina jumis. Paliuo-

<0

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

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON

Telefonas: Humboldt 2-7964

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Dr. Herman Mendlowiiz
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 Greitos 
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 ii 
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 
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIŲ 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.

<t> Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLASo
(BIELIAUSKAS)

<'

LAISNIUOTAS GRABORIUS
< >

BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET,
Į) A-
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

<i>
<|>

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
, ____________________ . ___ ____________ —L.
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Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinama kaina

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 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

ir apsirūpinkite su medum.

apsirgus

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Ateities Žiedo Mokiniai Gra
žiai Pasirodė; Dainuos

. “Laisvės” Bazare
• Ateities Žiedo Mokyklėlė tu

rėjo savo naudai pramogėlę 
pereito sekmadienio vakarą, 
“Laisvės” Salėj, šokiams mu
zika buvo Kriaučiūno, o pro
gramą išpildė patys mokiniai.

Pirmininkavo mokinys A. 
Navikas. Pianu skambino Lil
lian Milchus. Po deklamaciją 
pasakė Albert Naktinis, Al
bert Simonavich, Adelė Nakti
nis, Alfred Adeikis, Lillian 
Lazauskaitė, Edward Adeikis, 
Lenin Verk utis, Alfonse Maže
lis. Deklamacijos vieniems pa
vyko geriau, kitiems silpniau, 
vienok publika gausiai plojo 
įvertinimui visu pastangų.

Po programos, kalbėdamie
si tarpusavyje, vaikai pripaži
no, kad visiems daug geriau 
sekėsi pamokose, negu prieš 
publiką. Tą žinodami, kitam 
kartui jie dar geriau prisi
rengs. O draugijoms reikia 
tankiau panaudot mokinius sa
vo pramogų programose, nes 
geram atlikimui deklamacijos 
ar bile ko reikia ne tik mokė
jimo, bet ir pripratimo pasiro
dyt prieš publiką.

Mokyklėlės chorelis gražiai 
sudainavo keletą liaudies dai
nelių, pianu vedant mokytojai 
May Ramoškaitei. Ant vietos 
chorelis užkviestas sudainuot 
“Laisvės” bazare ateinantį se
kmadienį, 13 šio mėnesio, po 
pietų. V. M.

«i • - » nLaisves Bazarui Dovanos Daugėja

Pavykęs Bankietas
Lietuvių Amerikos Pi liečiu 

Kliubo 30 metų sukakties ban
kietas galima skaityti visapu
siai pavykusiu: turėjo daug ir 
visokių pažiūrų publikos, gerų 
ir pakankamai valgių ir gėri
mų, puikią dainų programą ir 
daug kalbėtojų, kaip pirmųjų 
kliulx) steigėjų, taip ir sveiki
nusių kliubą varde vietos drau- 1 
gijų ir įstaigų. Vakarą atidarė 
komisijos pirmininkas A. Velič
ka, perstatydamas vedėju J. A. 
Draugelį. Meniškąją progra
mos dalį išpildė Al. Velička, L. 
Kavaliauskaitė, B. Simanaus- 
kaitė, P. Pakalniškis, V. Beke- 
ris ir Kriaučiūnas. Pastarojo 
neteko girdėt, nes jis dainavo 
tik prie antrų stalų. Kiti visi 
prie pirmų, o tūli iš jų ir prie 
antrų. Audringiausį priėmimą 
gavo Pakalniškis, tačiau gra
žiai dainavo ir rado publikoje 
širdingą pasitikimą ir visi kiti. 
Dainininkams akompanavo Al
dona Žilinskaitė ir Albina Dep- i 
siūtė.

Vakaro vedėjas J. A. Drauge
lis prmiausiai iššaukė kalbėti 
kliubo tvėrėj us-veteranus na
rius Kundrotą ir Žukauską 
(daktaro tėvą). Paskiau pa
kvietė ir daugelį kitų: grabo- 
rius LeVandą ir • Bieliauską, 
daktarus Petriką ir Žukauską, 
radio vai. ved. Matusevičių ir 
Ginkų, šv. Jurgio Draugijos 
pirmininką Kairį, jauną Lietu
vių Kriaučių Lokalo Pild. Ta
rybos narį ir sykiu kliubietį Mi- 
lašauską, kliubiečius StuŠinską 
ir St. Masiulį, advokatą St. 
Briedį ir “Laisvės” redaktorių 
A. Bimbą. Prie antrųjų sta
lų kalbėjusių neteko sužinot, tik 
ant laiptų pasipynus teko nu
girst skaitlingam sveikintojų 
sąstate biznierių Lisauską ir 
kriaučių kontraktorių Atkočai- 
4

Taigi, kliubo publiką sudarė 
(vairiausių politinių ir religinių 
pažiūrų bei profesinių ir eko
nominių laipsnių žmones. O 
tai dėka tam, kad kliube ne
diskriminuojama jokių pažiūrų 
nariai—visi priimama ir taikiai 
sugyvenama savitarpyje, pare
miant lietuvių visuomeninį dar
bą, kaip išrendavimu svetainės

Pradedant paskutinę savaitę, 
dovanos bazarui ateidinėja ' ne 
po vieną, bet dideliu skaičiumi 
kas dieną, kas užtikrina, kad 
nežiūrint sunkaus nedarbo, ba- 
zaras bus turtingas daiktais.

Bazaras prasidės š/ penkta
dieni, 11 vasario, ir tęsis šešta
dieni ir sekmadienį, 12 ir 13 
vasario. Vieta: Ideal Ball- 

' room, Knickerbocker ir Flush
ing Avenues, Brooklyne.

DOVANOS PINIGAIS:
C\ Tamošiūnas—$ 1.
-/. Dirvclis, Corona, M. Y., 50 

centų. x
DOVANOS DAIKTAIS:

Mr. & Mrs. Skuodis dovano
jo labai gražų “vanity setą.”

P. Sutkus—didelį maišą įvai
rių konservuotų maisto produk
tų.’

K. Sukackienė—didelę stala- 
vą lempą ir Corn Plant.

Louise Miller—gražią rankų 
darbo paduškaitę.

Atkerta Atakuojantiems 
Komunisto Paskyrimą

Paul J. Keru, Civilės Tarny
bos Komisijos prezidentas, aš
triai kritikavo Ilearsto įkvėp
tą laikraštinę ataką ant Man
hattan prezidento Stanley M. 
Isaacs už paskyrimą S. W. 
Gerson’o prezidento padėjėju. 
Gersonas pirmiau buvo “Daily 
VVorkerio” City Hali reporte
riu, taipgi yra Komunistų Par
tijos Valstijos Komiteto nariu.

Prie tos kritikos prisidėjo ir 
Miesto Tarybos nariai, Joseph 
Clark Baldwin, republikonas 
ir Michael J. Quill, darbietis. 
Kaip komisionierius, taip ir ta- 
rybininkai įrodinėja, kad politi
niai ryšiai negali Gerson-ui pa
stot kelią užėmimui vietos.

Komisionierius Keru stipriai 
pabrėžė, kad Civile Tarnyba 
nereikalauja jokių politinių 
kvalifikacijų, tik reikaluja tin
kamumo tam darbui, kuriam 
skiriamas. Jis sako:

“Mes neklausiame žmogaus 
apie jo religiją, jo rasę, jo po
litinius ryšius ar bile kokį ki
tą klausimą, nesurištą su jo 
gabumu dirbt visuomenišką 
darbą. Bile pastangos užkart 
politinius reikalavimus būtų 
tiesioginiu užpuolimu ant visų 
asmens vertybės principų. 
Ma tam griežčiausia pasiprie
šintume.”

Jisai nurodė, kad švarios ir 
sėkmingos civilės tarnybos ša
lininkai per su virš 50 metų 
kovojo už įvedimą asmens ver
tybės sistemos visuose visuo
meniškuose darbuose ir bėgiu 
pastarųjų keturių metų, sako 
Kern, “mūsų sistema tapo pa
vyzdžiu visai šaliai.”

M. Guoba Išvyko į Conn.
Valstiją

Kanadietis d. Matas Guoba 
pereitą penktadienį apleido 
Brooklyną ir išvažiavo į Conn, 
valstiją tęst savo maršrutą. 
Ten užbaigęs, d. Guoba dar ap
silankys Mass, valstijoj.

Helen Melnick, 10 metų, nu
krito tarplaipčiu 5 aukštus sa
vo namuose, 238 E. 7th St., 
N. Y. Ji tik lengvai užsigavo, 
nes pataikė į apačioj buvusį 
kūdikio vežimėlį.

be skirtumo visiems, taip fi
nansiniai remiant kitų draugijų 
svarbius darbus.

Linkėtina kliubui gyvuoti il
gus metus!

“Laisvės” Rep.

V. Adeikienė turi surinkus 
įvairių dovanų nuo biznierių ir 
paskelbs kartu, kaip pririnks 
pilną blanką.

M. Baltulioniūtė — dėžę sal
dainiu.

M. Purvėnienė—namie sutai
sytų grybų.

J. K. — namie konservuotų 
svogūnų ir 2 savo darbo ir lė
šom stubos sukneles—“hoover- 
ettes.”

F. Kazakevičienė—gyvų gė
lių vazoną ir piniginę.

M. Bovinienė. — pasiųs 10 
stubos suknelių.

O Titanis—iškeps ausiukių.
P. Vižlianskienė gavo bran

gią skauradą.
A. Rainienė iškeps pyragai

čių.
Tai, žinoma, tik maža dalis 

to, kas bus bazare. Tūlos do
vanos jau buvo skelbta pir
miau, kitos bus vėliau, nes jos 
kas valandą dauginasi.

Bazaro Komisija.

Puikiai Pasirodė Žilinsko 
Eksperimentine

Grupė
Buvusio Lietuvos Valstybės 

Teatro direktoriaus Andriaus 
Žilinsko suorganizuotos ir su- 
mokintos teatralės grupės — 
Eksperimentinės Grupės — pir
mas pasirodymas Vanderbilt 
Teatre (W. 48 St.) pereito šeš
tadienio vakarą mišrios audien
cijos buvo aukštai įvertintas. 
Vaidinta Strindberg’io “Nuota
kos Vainikas.” Teatras buvo 
kimštinai prisipildęs. Vaid
meniui pasibaigus, audiencija 
trenksmingiausiais aplodismen
tais, ovacijomis bandė iššaukt 
ant estrados patį Žilinską, bet 
jis nepasirodė.

Apie šią Eksperimentinę Gru
pę ir “Nuotakos Vainiką” bus 
plačiau parašyta “Laisvės” Me
no Skyriuj. K.

Amerikos Darįjo Partija iš
reiškė pasitenkinimą" generalio 
prokuroro Bennett*^ j'r., pasky
dimu savo padėjėjais dviejų 
sios partijos narių, Isidore La
zarus ir Nathan Borok.

Skrybėliniai darbininkai pa
siuntė savo unijos viršinin
kams atvirą laišką, kuriame 
reikalauja panaikint “laikinas” 
knygutes. Tūli iš jų išbuvę 
“laikinais“” nariais po 5 metus.

G ARSI N KITES SAVO B1Z N į 
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE”

DABAR RODOMA '
I; Sovietų Puikiausias Judis J;

i “DIDESNĖ VILTIS” : 
i j (“A Greater Promise”—“Birobidjan”) 

Prieinamos Kainos-^-Rodoma pertraukos
I; New Broadway Theatre j;
I; 246 Broadway, Brooklyn ;• 
I’ Near Marcy Ave. Station ?

Antradien., Vasario 8, 1938
-ii........... .i,,................................................................. ;,,,f itiihiiia, a ,i i t hi tįb .iiti» *

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.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

Buvo Graži Pramoga

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.

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACI3 A

Jurgis Kepuraitis Žuvo 
Cukernės Darbe

Jurgis Kepuraitis, gyvenęs 
252 Heyward St., pusiaunaktį 
iš šeštadienio į sekmadienį ta
po mirtinai sutrėkštas darbe, 
Am. Sugar Refining Co. šapoj, 
Kent Ave.

Kepuraitis dirbo prie stūmi
mo trokučiais cukraus iš šapos 
prie išsiuntimo punkto. Tro- 
kuosna sukraunama po 20 
maišiukų cukraus, kas sudaro 
du tonu. Prie jų dirba po du. 
Tuos trekus sunku dviem 
stumt lygioj vietoj, tačiau juos 
reik užstumt į staigią aukštu
mą tam tyčia padėtu tilteliu. 
Tokiu tilteliu stumiamas tro- 
kas, pasidavęs atgal, ir pri
trėškė Kepuraitį prie kito to
kio pat užpakalyje buvusio 
troko.

Pribuvęs iš St. Catherine Li- 
gonbučio ambulansas jau ne
turėjo ką vežt, daktaras pas
kelbė Kepuraitį mirusiu. Jo 
kūnas uždėtas ant tokio pat 
troko, pridengtas popierom ir 
policisto saugomas išgulėjo iki 
ryto, tada nuvežtas į Kings 
County lavoninę.

Darbin in kar'‘pasakoj-a, ~k ad’ 
kompanija, bandydama,- išsi
sukti nuo atsakomybės :už Ke
puraičių mirtį, tuojau paleido 
gandus, būk Kepuraitis miręs 
širdies liga. Tačiau darbinin
kai žino, kad trokas dviem 
persunkus, prie jo užstūmimo 
į aukštumą turėtų būti trys 
darbininkai ir jiems duota 
daugiau laiko. Dabar' esamose 
paskubos sąlygose ir dviem 
stumiant troką, bile kam ir bi
le kada gali atsitikt ta nelai
mė, trokas nugalėti jo stūmė
jus.

Velionio kūnas pašarvotas 
pas graborių Radzevičių, 402 
Metropolitan Avė. Laidos an
tradienį, 8 vasario, 9 :30 ryto, 
Šv. Jono Kapinėse. D-as.

Aukštutinėje New Yorko 
miesto dalyje, Bronxe, pereito 
šeštadienio vakarą, Lietuvių 
Demokratų Kliubas turėjo sa
vo metinį, parengimą — šo
kius.

Pažymėtina šie' dalykai: 
Jų parengimas įvyko puošnio
je, didelėje Royal Mansion 
Svetainėje. Naujam atvažiavus 
į jų parengimą, sunku supras
ti, kad esi tarp lietuvių. Jauni
mas, ypatingai vaikinai — 
kaip iš stuomens, taip iš lie
mens — aukšti, tiesūs, atrodo 
tvirtai. O ką jau kalbėti apie 
merginas — nors langan sta
tyk ; taipgi linksmos, miklios 
tartum gyvas sidabras. Bet nei 
vaikinų, nei merginų lietuviš
kai kalbant nesigirdėjo. Ame
rikoniškus šokius šoka be galo 
mikliai, bet lietuviškai jiems 
šokti sekas prastai.

Abelnas užsilaikymas kliu- 
biečių parengime gana inteli
gentiškas.

Beje, orkestrą . šokiams jie 
turėjo gerą — George Kaza
kevičiaus, iš Williamsburgo. 
Būtų smagu, kad bronxieciai 
retkarčiais atsilankytų į Broo
klyną. Veismūniškis.

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409 |

A. Radzevičius |
GRABORIUS |

(Undertaker) |
Vedu šermenis ir palaidoja tin- < 
kainai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu- i> 
vėm, parėm, krikštynom ir > 

kitokiem reikalam | 
402 Metropolitan Ave. | 

(Arti Marcy Avenue) į
BROOKLYN, N. Y. :

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 9 d. vasario, 8 v. v., ša- 
palo-Vaiginio Svet., 147 Thames St. 
Visi nariai dalyvaukite ir atsiveski
te nauju narių. — Sekr. P. V.

(32-33)

IS lenų padarau nau
jus paveikslus ir krau
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

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

CHARLES FRANCIS DRAKE
Ruošia

Didį Paveikslą 
Pirmu Kartu Judžiose Perstatoma

RUSIJA MARŠUOJA PIRMYN.•
Ūžia kaipo gyviausias ir teisingiausias gyvenimo ir veiklumo 

pavyzdis Sovįetų Sąjungoje

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

COOK and HEAT Without Coa
In Your Present 
Stove or Furnace— HOTTER - CHEAP- 
ER —No Ashes or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST. 
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per- 
formance. Burna cheap oil a new 
way, without pro-generating Any stovi 
or clogging up. Quick intense RANGI or 
heat by Simple Turn of Valve. iurnaci
It ends drudgery and dirt of Quick HEAT at 
coal or wood; cuts fuel bills Ln Turn of Velvet 
half, pays for itself Quickly by what IT SAVES.

DU AM E phone for free r iHJ11UDEMONSTRATION 
No Obligation

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

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth 

53-82 72nd PLACE

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

GARSINKITES ■ LAISVĖJE”

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

J

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851




