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Vi»ą Žalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težiu*, o Išlaimesit
Pasaulį!

Darbo Žzncnių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metami 
Brooklyne $7.00 

Metami

Iš visų Amerikos kampų re
akcionieriai pradėjo staugti 
prieš Harry Bridges, jūrininkų 
ir C.I.O. vadą vakarinėse vals
tijose. Reikalauja jį bausti, de
portuoti iš Amerikos, ir da ką 
padaryti.

O Bridges’o vienintelis pra
sižengimas yra tame, kad jis 
ištikimai tarnauja darbinin
kams.

Panašiai 
Yorke loja 
Manhattan
Isaacs pasiskyrė savo padėjėju.
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Krislai
Kaip Šunų Gauja, 
žiopleliš.
Argi taip Jis ir

Sapaliojo?
Demokratai be

Demokratijos.
RaSo A. B.

ta pati gauja New 
prieš Gersoną, kurį 
pavieto prezidentas

Ar žinote, kad Amerikos Ko
munistų Partijos sekretorius 
drg. Earl Browder jau pakrikš
tytas “žydeliu”? Tokį šposą iš
kirto nelaimingas Trečioko bur- 
dingierius ponas Juozas Tyslia- 
va.

Kaip visi dideli žmonės, taip 
A. Jankauskas, Amalgameitų 
organiz. Lawrence, Mass., pa
sikvietė fašistų “Vienybės” ko
respondentą ir davė jam ilgą 
“interview”.

Korespondentas : — Ar daug 
komunistų yra CIO vadovybė
je?

Jankauskas: — Komunistų 
buvo įsiskverbusių, bet dabar 
jie visi iššluoti...

Jankauskas, matyt, trokšta, 
kad taip būtų. Lietuviškas prie
žodis sako: “Jei kiaulė ragus 
turėtų, tai visą svietą išbady
tų.”

Jau patirta, kad tie, kurie 
nuo kiekvieno stogo save rekla
muoja demokratais, demokrati
jos visai nepripažįsta. Pavyz
džiui, SLA. nominacijose į sek
retorius dauguma pažangiųjų 
statė J. Miliauską. Brooklyniš- 
kiai socialistai su tuo nesiskai
tė ir savo kandidatu pasistatė 
Andžiulaitį. Tai buvo pažangių
jų balsų suskaldymas nominaci
jose.

Tiek to. Pagaliau juk tik no
minacijos tebuvo. Bet jose Mi
liauskas gavo kelius sykius 
daugiau balsy už Andžiulaitį. 
Ar manote, kad tie “demokra
tai” patars dabar Andziulaičiui 
savo kandidatūros nepalaikyti 
galutinuose rinkimuose? Kas 
tau. Pastebėjau, kad “Naujie
nose” vienas jų žmogus jau at
akuoja Miliauską ir ragina 
SLA. narius balsuoti už And
žiulaitį. Vadinasi, demokratai 
visai nesiskaito su demokratiš
ku daugumos balsu. Jie pažan
giųjų balsus skaldys toliau ir 
pils vandenį ant Viniko malū
no, nors pats “Vakarų Komite
tas” pripažino Viniką fašistų 
pastumdėliu.

Tai buvo laikai, kada Lietu
va tebevaitojo po caro letena. 
Mes buvome vaikai, paskui ta
pome jaunuoliais, kaimo jau
nuoliais. Skaudžiai mes jautė
me tą caro priespaudą. Susiėji- 
mėliuose bei vakaruškose, arba 
pavieniai laukuose, išpūtę krū
tines garsiai dainuodavome:

Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda,

Sako, tegul bus Lietuva 
tamsi ir juoda!

Tai buvo mūsų protesto
sas. Bet ar mes tikėjome, kad, 
štai, prabėgs dvejetas desėtkų 
metų su viršum ir mes Lietuvo
je turėsime lietuviškus carus, 
kurie taip pat tamsins ir juo
dins Lietuvą? Nesitikėjome, bet 
susilaukėme.

Smetonos valdžia ir tamsina 
ir juodina Lietuvą. Jie taip to
li nuėjo, jog Amerikoje išleistų 
lietuviškų pažangių knygų ne- 
beįleidžia nei į redakcijas, nei 
į knyginus Lietuvoj.

ir

bal-

ARMIJOS MAISTAI PRIES HITLERIO DIKTATORA
Amerikos Atstovo Pasikal

bėjimas su Mrs. Rubens
Maskva. — Amerikos at

stovybės vedėjas L. H. Hen
derson kalbėjosi 1 vai. ir 15 
minučių su Jungtinių Vals-

Sugriuvo Gogos Fašistų Diktatūra Rumu 
nijoj; Karalius Carolis Pats Pasiskelbė 
Diktatorium; Įvedė Griežtą Karo Stovį
Bucharest, Rumunija, va

sario 11. — Karalius Carol 
j II pasidarė Rumunijos dik- 

. i tatorium, paskelbė griežtą

bensiene sovietiniame kalė
jime.

Jinai klastingai įvažiavo į!—“••■■■«- . . j. i? ' ...‘ karo stovi šalvie, pervedeSovietus su falšyvu ameriki
niu pasportu drauge su šni
pu “D. L. Robinsonu,” ne
va kaipo jo žmona. Tapo 
areštuota kaipo nužiūrima V • “snipe.

A m e r i k os kapitalistinė 
spauda nepatenkinta, kad 
Sovietų karinio teismo at
stovas tame pasikalbėjime 
suvaržė kai kuriuos klausi
mus iš Hendersono pusės.

Komunistai Šaukia Kovon 
Prieš Naziy Karo Planus
Paryžius. — Vokietijos 

Komunistų Partija išleido 
ir plačiai Vokietijoj pa
skleidė atsišaukimą j social
demokratus ir kitus darbi
ninkus — priešintis kariš
kiems Hitlerio prisirengi
mams pirmoj vietoj prieš 
Čechoslovakiją ir Sovietų 
Sąjungą.

Senųjų armijos vadų “va
lymas” yra vienas iš nazių 
prisirengimų tokiam karui, 
sako Kom. Partija.

Hitleris labai nupuldė ša
lies ūkį ir žmonių gyvenimą, 
paimdamas pramonės jėgas 
ir valstybės lėšas karo reik
menų gamybai. Žmonių mi
nios plačiai bruzda. Hitle
ris, todėl, bijodamas revo
liucijos, rengiasi juo grei
čiau mestis į karo avantiū
rą, idant išvengt pragaišties 
savo diktatūrai Vokietijoj.

Rio de Janeiro Audroj Žuvo 
Penkiolika Žmonių

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Per šėlstančią audrą su 
potviniu žuvo bent 15 asme
nų Rio de Janeiro 
Brazilijos sostinėje, 
vuose aplinkiniuose 
nyse.

Suardyta tuzinai
sugadinta elektros sistema. 
Daugeliu gatvių plaukioja 
gelbėjimo laiveliai.

mieste, 
ir lai- 
vande-

namų;

Amnestija Japonijoj

Tokio, vas. 11. — Japoni
jos imperatorius sutrumpi
no bei dovanojo bausmes 
trim šimtam tūkstančių ka
linių, daugiausia krimina-

Hendaye, Franc-Ispanijos 
pasienis. — Fašistai garsi
nasi, kad neužilgo pradėsią 
naują ofensyvą Teruelio 
srityj, idant, dasigrumt iki 
rytinio pajūrio ir tuo būdu 
“atkirst Kataloniją nuo Va- 
lencijos?’

civilę valdžią į armijos ran
kas, uždraudė veikimą “vi
sų” politinių partijų ir su
darė naują ministerių kabi
netą, kurio pirmininku pas
kyrė patriarchą Mironą 
Cristeą, stačiatikių (pravos
lavų) bažnyčios galvą Ru
munijoj.

Tokias permainas kara
lius padarė, kai sugriuvo O. 
Gogos fašistų ministerių ka
binetas.

Staigus finansų nupuoli
mas, biznio ir ūkio susmu
kimas, politiniai neramu
mai, fašistų smurtas prieš 
žydus ir visus fašizmo prie
šininkus, kitų valstybių pro
testai — vis tai buvo veiks
niai, kurie parbloškė Gogos 
diktatūrą, pasilaikiusią tik 
kelias savaites.

Bet ir karaliaus Carolio 
diktatūra neats ipalaidojo 
nuo fašistų. Spaudos ir ra
dio žinių agentijos praneša, 
kad dabar būsianti “pusiau- 
fašistinė” diktatūra.

Galva naujo ministerių 
kabineto patriarchas Cris- 
tea paskutiniu laiku savo 
pareiškimais taipgi kurstė 
prieš žydus. Kiti ministerial 
daugumoj yra dešiniųjų 
kraštutinių partijų žmonės, 
nors esą keli ir “viduriniai” 
dešinieji.

Seimo rinkimus, kurie 
buvo skiriami kovo 2 d., ka
ralius atidėjo neribotam lai
kui. Bet jis sako po penkių 
šešių mėnesių atšauksiąs sa- 
v o diktatūrą ir Įeisiąs 
dviem didžiausiom partijom, 
valstiečių ir liberalų, vėl 
veikti; tačiau visos kitos po
litinės partįjos būsiančios 
“galutinai” panaikintos.

La-Meksikos prezidentas 
zaro Cardenas. Jis gerai 
kovoja prieš reakciją ir fa
šizmą ir palaipsniai įveda 
Meksikon pažangias refor
mas.

Kongreso Atgaleiviai prieš 
Nauji] Bedarbi)] Šelpimą

Sukilimai Gręsia Pavo- Maištai Italijoj Verčia
jum Fašizmui Italijoj, 

Kaip ir Vokietijoj
Paryžius.— Italijos ir Vo

ki e t i j o s fašizmas kenčia 
sunkų krizį, kaip iš diploma
tinių šaltinių patyrė Chica
go Tribune—N. Y. News ži
nių sindikatas.

Hitleris, pavarydamas iš 
tarnybos eilę senųjų genero
lų ir pulkininkų, tuomi dar 
anaiptol nenuslopino jų pla
nus atsteigt Vokietijoj kai
zerio valdžią.

Ūkinė padėtis Italijoj pa
sidarė minioms visai nepa
kenčiama. Prieš jo karą Is
panijoj įvyko demonstraci
jos daugyje Italijos kaimų, 
miestelių ir net tokių did
miesčių kaip Florencija.

Mussolinis jau negalėtų 
ilgai palaikyt savo didelių 
armijų Ispanijoj kare prieš 

’respubliką, sako tas pats 
pranešimas. Italijoj išsivys
to pavojingas ekonominis 
krizis. Todėl Mussolinis da
bar jau gana palankiai kal
basi su Anglijos valdžia apie 
svetimų kareivių atšaukimą 
iš Ispanijos ir pageidauja 
draugiškumo sutarties su 
Anglija.

AUDRA VĖL SUDRASKĖ 
SOVIETŲ MOKSLININKŲ 

STOVYKLĄ

Maskva, vas. 11. — Nauja 
jūros audra antru kartu su
draskė stovyklą keturių so
vietinių mokslininkų ant le
do lyties, netoli Greenlandi- 
jos. Viesuliškas vėjas nu
vertė ir mokslininkų radio 
stoties stiebą.

Mussolinj Trauktis 
Iš Ispanijos

London, vas. 11. — Platūs 
žmonių sujudimai Italijoj 
gal privers Mussolinj iš
traukt savo armijas iš Is
panijos, — kaip praneša 
Chicago Tribune — N. Y. 
News žinių agentija.

Anglijos užsieninis minis- 
teris Anthony Eden dvi va
landas kalbėjosi su Italijos 
ambasadorium grafu Dino 
Grandi apie svetimų karei
vių atšaukimą iš Ispanijos. 
Mussolinio atstovas dabar 
daug sukalbamesnis negu 
kada pirmiau.

Eden pasiūlė, kad Italija 
ištrauktų 15 iki 20 tūkstan
čių savo armijos iš Ispani
jos; tada Anglija pripažin
tų karo teises Ispanijos fa
šistams, kaip ir respublikie- 
čiams; matyt, pripažintų 
ir Ethiopiją Italijai.

Anglija nori draugišku
mo sutarties su Italija, kas 
liečia Viduržemio Jūrą.

Kiek svetimų karių reikė
tų atsaukt iš Ispanijos, tai 
priklauso ir nuo Sovietų Są
jungos ir Franci jos.

ITALIJA SKUBIAI SIUN- 
ARMIJAS Į AUSTRIJOS 

PASIENĮ
Roma, vas. 11. — Praneš

ta, kad Mussolinis skubotai 
pasiuntė dvi ar tris divizijas 
savo armijos į Austrijos pa
sienį. Gręsias greitas susi
kirtimas su Austrija (tik
riau, Italijos įsibriovimas 
Austrijon), — nors fašistų 
valdžia užginčija šį praneši
mą.

Sukilę Kariuomenės Pulkai Rytinėj Prūsi
joj, Pomeranijoj ir Berlyne; Daugelis 
Senesnių Karininkų Bėga; Kiti šaudomi

Washington. — Daugelis 
republikonų ir atgaleiviai 
demokratai senate ir atsto
vų rūme sukilo prieš pre
zidento Roosevelto reikala
vimą paskirt dar $250,000,- 
000 pinigų pašaipi niams 
WPA darbams. Sako, jog 
Rooseveltas pernai su
tiko nereikalaut daugiau 
kaip jau paskirtus $1,500,- 
000,000 bedarbiam šelpt per 
metus.

Rooseveltas nurodo, jog 
nuo 1937 m. rudens iki šiol 
bedarbių skaičius pakilo tri
mis milionais. Todėl būtinai 
reikia daugiau pinigų šiem 
naujiem bedarbiam šelpti.

Berlin, vas. 11. — Nazių 
valdžios nariai dar pirmą 
kartą pripažino atstovams 
užsieninių laikraščių, kad 
eina bruzdėjimas tūluose 
armijos pulkuose; bet, gir
di, tai “suprantamas daly
kas,” kuomet Hitleris “va
lo” laukan senuosius koman- 
dierius ir jų vieton stato iš
tikimiausius sau nazius. Ale, 
pasak Hitlerio valdininkų, 
jis “viską tvirtai” tebelaikąs 
savo rankose ir “nesą pavo
jaus” jo viešpatavimui.

Kaip naziai slepia tikrą 
dalykų stovį, parodo kad ir 
šis atsitikimas. Vyriausias 
ex-kaizerio sūnus Wilhelm, 
buvęs sosto įpėdinis, jau 
kelios dienos, kaip be pas- 
porto paspruko Italijon ir 
kalbėjosi ten su laikraščių 
atstovais. Bet nazių valdo
vai pasakoja, būk jis “visai 
neišvažiavęs” iš Vokietijos.

Skaitlingi senesnieji ofi- 
cieriai norėtų nuverst Hit-

lerio diktatūrą ir užsodint 
ex-kaizerio sūnų Wilhelmą 
ant sosto.

London, vas. 11. — Hitle
ris sunkiai serga nervų su
irimu Berchtesgadene, Ba
varijos kalnuose.

Naziai sušaudė daugelį 
senesnių armijos vadų, o 
daugelis karininkų bėga į 
užsienius. Tad Hitleris kie
tai uždaręs Vokietijos sie
nas.

Bruzda net buvę ištiki- 
m i a u s i H i 11 erio pulkai 
Berlyne. Pranešimai telefo
nu iš Vokietijos į Londoną 
sako, kad sukilo vienuolik
ta armijos divizija Allens- 
teine, Rytinėj Prūsijoj, ir 
maištauja kariuomenė Stol- 
pc, Pomeranijoj.

Washington, vas. 11. — 
Tvirtinama, kad kongreso 
atstovų rūmas priims Roo
sevelto ; reikalavimą • skirt 
bedarbiams dar $250,000,000.
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PHILADELPHIA, PA.
Neužmirškit Lenino Mirties 

Minėjimo
Ateinantį trečiadienį, va

sario 16 d., įvyks masinis 
Lenino mirties paminėjimas, 
miesto milžiniškoj salėj — 
Convention Hall, ant 34-tos 
West Phila., žemiau Spruce 
St., 8 vai. vak.

Kalbės Clarence Hatha
way, vyriausias Daily Wor- 
kerio redaktorius ir Mother 
Ella Bloor, tik ką sugrįžus 
iš Sovietų Sąjungos.

Bus įvairios programos. 
Lietuviai darbininkai, smul
kūs biznieriai ir visi sim- 
patikai darbininkiško judė
jimo, būtinai dalyvauki! ir 
padėkit sudaryti 20,000 pub
likos toj milžiniškoj salėj. 
Pasiaukokit ypatingai, nors 
sykį į metus ir dalyvauki!. 
Būtų labai smagu pastebė
ti nors 1000 lietuvių, daly
vaujančių Lenino memorial 
parengime.

Bus perstatytas “šeštada
lis Pasaulio” veikalas, kur 
vaidins keletas šimtų žmo
nių, v L

Pas Sovietų Mokslinin
kus ant Ledo Jau Lan

kosi Baltos Meškos

Chinai Susirakinę į Mir
tiną Artilerijos Dvi

kovą su Japonais
Maskva, vas. 11. — Au

dra ledų jūroj Greenlandi- 
jos pakraščiuose vėl tar
pais pertraukia radio pasi
kalbėjimus tarp Maskvos ir 
keturių sovietinių moksli
ninkų ant ledo lyties. Bet 
mokslininkai smagūs ir vil
tingi.

Cope nhagen, Danija. — 
Daktaras Lauge Koch, da
nas šiaurių tyrinėtojas, pra
neša, kad sovietiniu moksli- 
ninku ledo gabalas plaukia 
su jais į pietų vakarus tarp 
G r e e n 1 a n d ijos iškyšulių 
Wardlaw ir Tophan. Dr. 
Koch sako, kad jie ten links
mi.

Pas juos atsilankė trys 
baltosios meškos. Jie jas nu
sišovė. Tai pirmą sykį per 
aštuonis mėnesius turės 
šviežios mėsos.

Meškų atsilankymas rodo, 
jog jau netoli yra Greenlan- 
dijos sausuma ir neperdi- 
delės spragos tarp ledų, kad 
tos meškos gali pasiekt 
plaukiančią stovyklą sovie
tinių mokslininkų.

Oslo, Norvegija. — Jeigu 
sovietiniai mokslininkai ant 
ledo norės, tai Norvegija 
pasiųs jiem pagelbon stip
rų savo laivą “Fridtjof Nan
sen,” bet tas laivas kol kas 
negalėtų grumtis su smar
kia audra.

Susigrūdusiais ledais va
žiuot iš Greenland!jos pa
kraščio rogėmis su šunimis 
pas tuos mokslininkus taip-

Shanghai. — Per kelias 
'dienas japonai pranešinėjo, 
būk jie sumušą chinus taip, 
kad Chinijos armija “gal- ' 
vatrukčiai bėganti.”

Bet dabar pasirodo, jog 
400,000 chinų žūt-būtiniai 
kertasi su japonų armijo- < 
mis, gindami Lung-Hai ge
ležinkelį, ir nepraleidžia 
priešų pirmyn.

90 mylių į šiaurius nuo 
Chengchow chinai .susiraki
nę su japonais į mirtiną ka- 
nuolių mūšį, kuris tęsiasi 
jau kelinta diena be perga
lės vienai ar antrai pusei.

Liaudiečiai Sumušė Fašistus 
Guadalajaroje

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, vas. 11.— Liau
diečiai sukirto fašistus Gu- 
adalajaros fronte, j šiaur
vakarius nuo Madrido, ir iš
šlavė 
cijų.

priešus iš kelių pozi-

Šiandien būsią lietaus ir 
šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 23. 
Saulėtekis 6:56; saulėleidis 
5:25.

Madrid, vas. 11. — Liau
diečiai atmušė kelias fašis
tų atakas arti Villalba Baja, gi dar būtų pavojinga.

------ .—   - ’■rr" ■ :

Tromsoe, Norvegija. —- 
Manoma, kad geriausia ga
lės nuimt sovietinius moks
lininkus nuo ledo lyties tai 
“Jermakas”, tvirtasis So
vietų ledlaužis.



puslapis Antras LAISVI

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc. 
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............. $5.50
Brooklyn, N. Y.. per year.... $6.00 
Foreign countries, per year... $6.50 
Canada and Brazil, per year.. $5.50 
United States, six months... $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months... $3.25 
Foreign countries, six months, $4.00
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Chinijoj Gręsia Badas
Japonijos imperialistai pavergė skait

lingiausiai apgyventą Chinijos dalį. Sako
ma, kad japonų užimtoj Chinijoj gyve
na iki 100,000,000 žmonių.

Japonijos imperialistai puldami degino 
miestus, kaimus, griovė kelius, tiltus. Jie 
sunaikino žmonių gyvennamius ir maistą. 
Jie suardė kelius ir sudegino žvejų val
tis. Jie ištrypė laukus ir sumindžiojo pa
sėlius.

Apie 10,000,000 chiniečių paliko savo 
gyvennamius ir pabėgo giliau į savo ša
lį. Pabėgėliai taipgi atsidūrė baisiame 
varge ir skurde. Juk 10 milionų žmonių, 
tai baisi masė! Kas juos priglaus, kas 
pamaitins, kas aprūpins?

Dabar ateina žinios iš Chinijos, kad 
tarpe pabėgėlių ir Japonijos užimtoje te
ritorijoje prasidėjo badas. Koresponden
tas F. T. Durdin rašo, kad badas jau ap
ima apie 5,000,000 žmonių.

Už Chinijos liaudies vargą, skurdą ir 
kančias atsako Japonijos imperialistai, 
kurie užpuolė tą šalį. Jų milioninė armi
ja ir dabar gula ant Chinijos, degina 
naujus miestus, kaimus, griauna tiltus, 
kelius ir paskui save atvelka bado giltinę.

Amerikoj lietuviai kaip galėdami turi 
prisidėti prie to, kad Japonijos imperia
listai pralaimėtų. Reikia boikotuoti Ja
ponijos-prekes. Laivakroviai privalo atsi
sakyti krauti geležį ir. kitus tavoms, 
siunčiamus į Japoniją. ,

Šveicarijoj nužudė Sovietų atstovą d. Vo
ro vskį. Kiek vėliau Lenkijoj buvo nu
šautas d. Voikovas. Latvijoj žuvo keli 
Sovietų pasiuntiniai. Dabar be žinios žu
vo Feodor Butenko. Rytoj gal žus Len
kijoj arba kitoj fašistinėj šalyje kitas 
atstovas. Sovietų Sąjungos valdžia imsis 
griežtų žingsnių savo pasiuntinių apsau- 

, gojimui.
Nesenai Lenkijos fašistai sudegino So

vietų traukinį, kuris buvo atvykęs į Len
kiją. Sovietai pareiškė, kad jeigu tas pa
sikartos, tai bus nutraukta prekybos ry
šiai. Lenkijos ponai nusilenkė ir priža
dėjo apsaugoti SSSR traukinius.

Pirmiau Japonijos fašistai darydavo 
užpuolimus ant SSSR žemės. Dabar jau 
pradėjo ir nykštukas Estonija. Sausio 20 
d. Estonijos kariai perėjo į Sovietų pusę 
ir nušovė du SSSR pasienio sargus. Va
sario 9 d. jie vėl buvo perėję tokiais tiks
lais, bet SSSR sargai atrėmė juos ir 
4 estų kareivius nudėjo. Gal tas atims 
jų provokacijoms apetitą.

Savanoriai Chinijoj
Pasaulyj atsiranda žmonių, kurie turi 

karo žinojimą ir stoja Chinijos liaudžiai 
į pagelbą.

Skelbia, kad dabar Chinijoj yra 152 
Jungtinių Valstijų piliečiai; 124 francū- 
zai; 55 anglai ir 315 Sovietų Sąjungos. 
Sakoma, kad jie veik visi arba yra or- 
laivininkai, arba orlaivių mechanikai. 
Tarpe amerikiečių yra 19 negrų.

Žinoma, šios skaitlinės gali ir neata- 
tikti tiesai, kas liečia svetimšalių skai
čių. Bet faktas yra faktu, kad šimtai 
kitataučių nuvyko Chinijon kovoti prieš 
Japonijos imperialistus, ginti Chinijos 
liaudies laisvę.

Biurokratizmas ir Jo
Vaisiai Lietuvoj

Bjaurios Fašistų Provokacijos
Nespėjo Rumunijoj fašistai priešakyj 

su Gogą įsigalėti, kaip jau ir prasidėjo 
karo provokacijos prieš Sovietų Sąjungą. 
Pereitą sekmadienį Buchareste, Rumu
nijos sostinėj, dingo Sovietų Sąjungos 
atstovas Feodor Butenko. Sakoma, kad 
ant atstovybės laiptų atrasta kraujo. So
vietų Sąjungos spauda rašo, kad “Bu
tenko yra auka fašistų politinio teroro.” 
Sovietų Sąjungos valdžia pasiuntė Ru
munijai griežtą protestą, reikalaudama 
surasti jos atstovą.

Rumunijos fašistai, atlikę bjaurią pro
vokaciją, bando kaičią suversti ant pa
čios Sovietų Sąjungos. Jie sako, kad at
stovą pavogė patys Sovietų šnipai. Tai 
tokis pat nachališkumas, kaip kad Itali
jos fašistai skandindami Sovietų laivus 
sakė, būk juos skandiną pačios Sovietų 
Sąjungos submarinai.

Žinoma, kad su Rumunijos fašistų te
orijomis niekas negalės sutikti. Kol bent 
kurios šalies atstovas yra Rumunijoj, tai 
Rumunija ir atsako už jo saugumą. To
kia jau tarptautinė teisė. Rumunijos fa
šistai negalės pasiteisinti.

Tai jau ne pirma fašistų provokacija. 
Savo laiku rusai kontr-revoliucionieriai

Los Angeles, Calif.
įį ■ _____

Bendras Paminėjimas Lietuvos 
Nepriyulmybės Los Anyelcse
Nedidelė lietuvių kolonija šio 

Vakarinio Pajūrio miesto ben
drai rengiasi šiemet paminėti 
20-tas sukaktuves Lietuvos Ne- 
prigulmybės.

P- '*•'*
Visos čia esančios organiza

cijos bendrą paminėjimą turės 
vasario 20 dieną, Danish Hall. 
Parinkta sekmadienis todėl, 
kad iš tolimesnių kolonijų galė
tų visi dalyvauti.

Paminėjimo darbą vesti yra 
užsidėjęs visų organizacijų ko
mitetas, kuris susideda iš or
ganizacijų atstovų^ Svarbu žy

M
H

Sugabi Liaudiečių Taktika
Kiekvienas skaitytojas jau gali maty

ti, kad Amerikoj net demokratinė kapi
talistų spauda simpatizuoja Ispanijoj fa
šistams. Daugelis laikraščių veik netal
pina žinių iš Ispanijos liaudies kovų. 
Daugelis talpindami pirmon vieton deda 
fašistam prielankias žinias, o liaudiečių 
pasisekimus tiksliai neaprašo. ' 4

Liaudiečiai vartoja gudrią kovos tak
tiką. Kada fašistai sutraukė apie 40,000 
armiją ir falangomis pradėjo pulti Te- 
ruelį iš piet-vakarių pusės per Bezas 
miestelį, tada liaudiečiai permetė jėgas 
į šiaurę nuo Teruelio ir išvystė puolimą 
ant Singra miesto. Šis liaudiečių žygis 
sudarė fašistams pavojų apsupimo. Jei
gu liaudiečiai būtų prasiveržę per Sin- 
grą į Stą, Fulalią, tai Bezas srityj jie 
būtų apsupę fašistus ir sunaikinę.

Fašistai sulaikė atakas Bezas srityj ir 
80,000 permetė į Singra frontą. Jie patys 
pripažįsta, kad Singra fronte turėjo dau
giau jėgų, negu liaudiečiai. Liaudiečiai 
buvo priversti kiek pasitraukti Sierra 
Palomera kalnyne į savo pirmesnes po
zicijas. Fašistai bubnino apie “dideles” 
pergales. Iš karto šaukė, kad tik vienoj 
vietoj 3,000 liaudiečių užmušė. Gi dabar 
jau sako, kad viso tame fronte 1,247 
liaudiečius palaidojo. Matyti, kad ir ši 
skaitlinė perdėta.

Kada fašistai sutraukė jėgas Sin
gra—Alfambra frontan, tai liaudiečiai 
pradėjo užpuolimą per Bezas linkui fa
šistų tvirtumos Albarracino. Šis liaudie
čių žygis vėl grūmoja fašistams apsu
pimu per Sta, Fulalią, bet jau ne iš šiau
rių, o iš pietų pusės. Tokia sugabi liau
diečių taktika varo fašistus iš Teruelio 
kišeniaus.

mėti, kad šis komitetas sutver
tas po gauto atsišaukimo iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
C. K-to.

Šios draugijos ir kliubai ben
drai rengia paminėjimą.

Los Angeles Lietuvių Choras, 
vadovaujant jaunam ir gabiam 
chorvedžiui V. Babičiui.

Lietuvių Laisvės Kliubas. ši 
yra pati didžiausia organizaci
ja Los Angelese.

SLA 75-ta kuopa.
Liet. Tautiškas Kliubas.
LDS 35-ta ir 221-ma kuopos.
ALDLD 145-ta kuopa.
ALDLD kuopa parsitraukė 

drg. Mizaros parašytą brošiū
rą “Lietuvos Laisvės Draugai 
ir Priešai,” kurią komitetas už-

gyrė dėl platinimo laike sukak
tuvių vakaro.

Kalbėtojų bus keturi: K. Lu
binas, tautiškų pažiūrų, kalbės 
apie Lietuvos istorijos žymes
nius įvykius; Repečka, apie vei
kimą Amerikos Lietuvių Kong
reso dėl Demokratijos Atsteigi- 
mo; Kastėnas, apie dabartinę 
Lietuvos padėtį; ir jaunuolis 
Henry Rado, anglų kalboj, apie 
Lietuvos neprigulmybės atgavi
mą.

Vieta yra, 1359 W. 24th St., 
netoli Vermont. Pradžia 6:30 
vai. vakare, ir įžanga tik 30 
centų. Po programos bus šokiai, 
grojant gerai orkestrai.

Bendro Komiteto pirm.,
P. Pupis,

(Nuo mūsų sp. 
bendradarbio)

Lietuvoj jūs galite būt ge
riausias specialistas, geriau
sias inžinierius, geriausias 
technikas ar mokytojas, jūs 
galite būt darbščiausias 
žmogus—jūs darbo negausi
te, jeigu neturėsite reko
mendacijų. Jūs galite turėt 
geriausias r e komendacijas 
iš profesorių arba ,darbo 
specialistų—jos nieko ne
reiškia. Ne tokių čia reko
mendacijų reikalaujama. Vi
sų pirma eidamas į įstaigą 
prašyt darbo turi turėt ko
kios nors įtakingos ponios 
ministerienės arba direkto
rienės vizitinę kortelę, ant 
kurios ranka užrašyta “re
komenduoju” ir parašas. 
Valdžios įstaigose šitos re
komendacijos kaip doku
mentai įsiuvamos į asmeni
nes bylas. Šitokią tvarką ži
no kiekvienas, kuris tarna
vo arba bandė gauti tarny
bą valdiškoj vietoj.

Kaip gi gaunamos reko
mendacijos? Visų pirma gi
minės rekomenduoja savo 
ištikimus gimines, visiškai 
neatsižvelgdami į to žmo
gaus kvalifikacijas. Šitokias 
rekomendacijas gražiai ap
rašė Venclova savo romane 
“D r a u g y s t ė” ir Tilvytis 
“Kelionėj Aplink Stalą.” Vi
sų pirma jeigu rekomenda
cijos prašo vyras, jis turi 
patikti poniai, jai žemai 
lankstytis ir girti ją, jei pra
šo moteris—ji; turi patikti 
vyrui. Todėl visai nenuosta
bu, kad nesenai Šiauliuose 
su tautininkų pirmininko 
rekomendacija buvo priim
tas su didele alga tarnaut 
senai policijos j ieškomas va
gis. Jis sugebėjo patikti 
tautininkų pirmininko žmo
nai ir pasirodyti dideliu pa
triotu tautininku. Tik per 
tokias protekcijas pateku
sių pilnos Lietuvos įstaigos.

Prieš visą pasaulį di
džiausią Lietuvai gėdą pa
darė Kauno miesto savival
dybės garažo griuvimas. 
Komisija tyrinėja jo prie
žastis. Bet tos priežastys 
kiekvienam lietuviui aiškios. 
Inžinieriai, kurie apsiėmė 
garažą pastatyt, buvo geri 
burmistro Merkio bičiuliai, 
jiems svarbu buvo paimti 
pinigus už pastatymą, o 
kiek laiko tas garažas sto
vės, jiems nesvarbu. Nors 
Lietuvoj yra inžinierių ne
turinčių darbo ir* gerų inži
nierių, bet jie neturi pažin
čių ir rekomendacijų. Jie 
ne fašistai ir todėl turi dirb
ti užsienio firmų atstovy
bėse arba kontorose.

Vienas pažangus agrono
mas A. B. buvo paskirtas 
Plungėn “Lietūkio” sandė
lių vedėju, jo žinioj dirbda
vo keli sargai ir laisvai 
samdomi darbininkai, visi 
priimti su rekomendacijo
mis. Kadangi A. B. jais ne
pasitikėjo, todėl visus atlei
do, nors jie buvo direkto
riaus arba buhalterio gimi- 
načiai, ir pasisamdė naujus 
bedarbius, kurie už savo su
sipratimą buvo karo komen
danto kelis kartus bausti po 
3 mėnesius kalėjimo. A. B. 
žinodamas, kad sąžiningiau
si darbininkai yra susipra
tę ir ne fašistai ir be to, dėl 
policijos persekiojimo jiems 
sunku gaut darbo, todėl 
juos ir priėmė. Ir. koks kilo, 
triukšmas visų ponų ir po-

nių tarpe. Po kelių dienų 
atėjo policija, areštavo ag
ronomą ir išvežė į Telšius, 
ji tuoj apkaltino komunistų 
rėmimu ir prigrąsę paleido, 
nes bylai sudaryt neturėjo 
nei mažiausio pagrindo. Bet 
griežtai įsako priimtus dar
bininkus atleist.

Dėl tokios pragaištingos 
sistemos visose Lietuvos įs
taigose žydėte žydi bjau
riausias biuro kratizmas. 
Jeigu jūs įeisit į įstaigą, vi
sų pirma jūs lauksit gerą 
valandą, kol valdininkas 
prašneks, paskum jus siun
tinės nuo vieno langelio prie 
kito ir ant galo iškolios, kad 
jūs nerandat to, ko reikia. 
O provincijoj prieš eidami 
į įstaigą jūs turit su valdi
ninku, pas kurį turit reika
lų, susipažint, pavaišint jį 
alum ar vynu ir. tada tik eit 
į įstaigą. Daugiausia nuo 
biurokratizmo kenčia kai
miečiai. Jiems eit į banką 
ar kokį teismą tas pats, kai 
į pragarą. Jis sėdės, lauks, 
o jam kokia nors nusidažiu
si panelė atsakys: “ateik ki
tą dieną, šiandien neturiu 
laiko.” Arba jūs įstaigoj ra
sit kalbant tarnautoją tele
fonu. Jis šūkaus: “kaip ge
rai miegojot, kas nauja; kur 
šiandien susitiksim,” o jūs 
stovėsit ir ištisą valandą tu
rėsit laukt. Kiekvienas val
dininkas jaučiasi drąsiai, 
kada jis tautininkas ir savo 
byloj turi rekomendacijas.

Baltimore, Md

savo širdžia aš 
kas nors būtų at- 
brolių jūrininkų 

jie pirm laiko ne-
O taip bus, jeigu žmo-

reiškimu, bet noriu, kad kiti 
suprastų kol dar nevėlu, kaip 
klaidingai informuojami ir 
klaidinami tūkstančiai tų žmo
nių, kurie operuoja mūsų lai
vus. Visa 
trokštu, kad 
siekta mūsų 
naudai, kad 
žūtų.
nes praregės.”

Kas galėtų drįsti parašyti to
kią tiesą, jeigu ne tas, ku
riam gyvybė jau gęsta, ir ne
galės būt pastatytu atsakomy
bėn prieš savo ponus?

Jeigu jau ofięieriai gauna 
džiovą dėlei netinkamų gyve
nimui kambarių, tai ką jau ir 
bekalbėti apie paprastus jūrei
vius, ar šiaip darbininkus.

V—kus.

Lietuvos Žinios

šeštadienis, Vasario 12,1938

ŠYPSENOS

Jonukas: “Tėvelis sakė, 
gausim daug pinigų, kuomet 
tu nukvarksi.”

Nepaprasta Priežastis
“Jūs sakote, kad turite la

bai dailius kambarius ir ma- ' • 
žai mokate nuomos. Kasgi 
jumis verčia kraustytis iš 
jų?”

“Operos dainininkė.”

Atsirado Kerštininkų
PASVALYS—Šioj apylinkėj [ 

atsirado tokių žmonių, kurie su 
kuo nors susipykę žiauriai ker
šija. štai nesenai nakties me
tu kaž kokie asmens išlaužę 
ūkininko J. Dapkevičiaus tvar
to užraktą ir į jį įėję smarkiai 
sužalojo 2 nTetų kumelaitę. O 
Kantariškių kaimo ūkininkui 
Ubavičiui sužalojo peiliu jau 
senesnį arklį, ūkininkai labai 
susirūpino šiais atsiradusiais 
niekšais ir labai nori, kad būtų 
jie atrasti ir smarkiai nubausti, 
ūkininkam padaryti dideli nuo
stoliai, be to, nieko nekalti gy
vuliai kenčia didelius skausmus.

Gavo Savo Pinigų Vertę
Škotas nusamdė vežiką, 

kad jį nuvežtų į jo tėvo lai
dotuves. Bet vežikas pakly- ' 
do ir kuomet pasiekė, vietą 
—tėvas buvo jau palaidotas.

“Tai be galo ilgą ir nu- .. 
varginančią kelionę turėjo
me. Ar ne?” sako vežikas.

“Tas tiesa. Bet nors vieną 
sykį savo gyvenime pilną 
kelionę turėjau už savo pi
nigus.”

Pageidaujamas Balsas
Jonukas (kuomet atsilan

kė močiutė): “Kad loska, 
močiute, pamėgdžiok varlės 
balsą.”

Močiutė: “Tai kam, sūne-

Džiova Seryųs Oficierius Apra
šo Savo ir Kitų Jūrininkų 

Sunkių Padėtį.
Sausio 24 d. Baltimorės “The 

Evening Sun” įtalpino tūlo 
James C. Herbert, buvusio pre
kybinių laivų oficierio, nusi
skundimą. Tas oficierius da
bar randasi džiovininkų sanato
rijoje. Savol nusiskundime tas 
mirties patale esantis jūrinin
kas rašo:

“Aš dirbau ant prekybinių 
laivų kaipo oficierius. Jūri
ninkystėj esu praleidęs daugelį 
metų ir smulkmeniškai žinau 
jūrininkų gyvenimą. Mano no
ru ir yra čia duoti piliečiams 
žinių apie jūrininkus, kurie 
plaukioja po gilias jūras ant 
mūsų vaisbinių laivų.

“Visųpirmiausiai turime pri
pažinti, kad jūrininkai gyvena 
sunkiose sąlygose: prastas val
gis, netikusios poilsio vietos. 
Nėra ko stebėtis, jeigu mūsų 
jūrininkystė nepatraukia mūsų 
jaunuolių.

“Mūsų šalis paskilbusi sa
vo gerbūviškumu ir laisvėmis. 
Bent taip mokinami mūsų pri
augantieji mokyklose. Mes sa
kome mokyklose savo vaikams, 
kad mes visi lygūs ir turime 
lygias progas gyvenime. Bet 
gyvenimo praktikoje pasirodo 
viskas kitaip. Papuolę dirbti 
ant laivų mūsų jaunuoliai grei
tai gauna nusivilti. Per dauge
lį metų mokyklose jiems kal
ta galvon filosofija greitai iš
dulka, kuomet staiga jie verčia
mi likti tarnais ir čebatlaižiais 
laivų savininkų. Užtai laivų sa
vininkai didžiumoj ima svetur- 
gimius, nes juos lengviau gali 
už nosies vedžioti. Jie nuolai- 
desni ir sutinka dirbti už ma
žesnį atlyginimą.

“Aš dabar guliu ligoninėje 
vien tik todėl, had ant mano 
laivo miegamasai kambarys bu
vo šlapias ir nesanitarus. Man 
daktarai pasakė, kad aš dau
giau ant laivų neplaukiosiu. 
Džiova yra mano nelaimė. Nors
aš nieko nelaimėsiu šiuomL pa- < pinių.

Daug Stirnų žūva nuo Vilkų
Būbių apylinkės ūkininkai pa

sakoja, kad miškuose jie dažnai 
randa sudraskytų stirnų, ku
rias smarkiai puola vilkai. Sa
ko, kad vilkų labai daug šie
met privisę. Stirnos pasidariu
sios prie žmogaus visai nebaikš- 
čios, ateinančios prie trobų 
j ieškoti maisto, kurio dėl ypa
tingos šių metų žiemos miške 
rasti negali. Tą stirnų ne- 
baikštumą kartais išnaudoja ir 
medžiotojai, kurie visai lengvai 
gyvulėlius nušauna. Nejaugi 
negaila?

Laukiama Naujos Vyskupų 
Konferencijos

KAUNAS. — Nors praėju
sių metų pabaigoj Lietuvos vys
kupai konferavo ir tik per 
šventes tikintiesiems tepaskelb
tas “Ganytojiškas laiškas,” bet 
dabar per tą trumpą laiką tieR 
prisirinkę aktualijų, kad arti
miausiu laiku Kaune būsianti 
vyskupų konferencija. Svar
biausias tos konferencijos tiks
las būsiąs aptarti susidariusią 
būklę po tautininkij suvažiavi
mo apie dvasiškijos santykius 
su tautininkais.

Brangios Dovanos
Ji: “Kuomet mano tėve

lis pirkdavo man dovanas, 
visuomet jam brangiai atsi
eidavo.”

Jis: “Nepigiai jo dovana 
ir man atsieina.”

Nepavyko
1 “Girdėjau, kad ligoninėj - 

ėmė X-ray jūsų moters žan- •' 
dikaulio.”

“Taip, jie bandė, bet nie
kas neišėjo, kaip tik judami 
paveikslai.”

Protingi Nesipeša
Bažnytinės mokyklos mo- ... 

kytoja: “Katras man paša-— 
kyšite, kas yra stabmeld- " 
žiai?”

Stepukas: “Stabmeldžiai — 
yra tie žmonės, kurie už ti- " 
kėjimą nesipeša.”

Nepakenčiamai Aukštos 
Kainos Krautuvėse

PAGĖGIŲ kai kurie prekybi
ninkai nesigėdina plėšti labai 
aukštas kainas, ne 
kaip 1929-30 metais, 
lupikavimas, kuriam 
reikėtų užkirsti kelią.

Ne Visur .Bus Galima
Jis: “Po vedybų tamsta . 

turėsi eiti ten, kur aš eisiu.” • ••
Ji: “Negalėsiu, nes ne vi- 

sose karčiamose moteris lei
džia.”

žemesnes, 
Tai yra 
būtinai

Bedarbiai Džiaugiasi 
Gilia žiema

KAUNAS. — Šiais metais 
sniego tiek daug prisnigo, kad 
ištisai reikia valyti plentus, ge
ležinkelius ir kelius. Nuo kelių 
sniegą valė veik visi Pagėgių 
bedarbiai, žmonės džiaugiasi, 
kad gavo uždirbti po keletą li
tų, nes esant šaltai žiemai ir 
neturint darbo labai sunku iš
gyventi vien iš bedarbio gauna
mos apie 10 litų mėnesinės pa
šalpos.

Laisvamanių Veikimas 
Atgyja

RASEINIAI. — Ilgą laiką 
vietos Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos skyrius, nero- 
dęs jokių veikimo požymių, bu
vo sušaukęs narių susirinkimą. 
Išrinkta nauja valdyba ir tar
tasi laisvamanių kapinių steigi
mo reikalu.. Kapines numato
ma atidaryti šalia liuteronų ka-

Jis Mano...
Kišenvagis (aplankęs savo 

draugą kalėjime): “Aš nu- 
samdžiau advokatą, kuris 
tave teisme gins, bet neturė
jau pinigų, tai užstačiau 
jam laikrodėlį.”

“Ir jis dabar laikrodėlį ' 
turi?”

“Jis mano, būk jis jį tu- 
ri... ”

Jaunutis.

Badavo Turėdamas $4,237
Newark, N. J. — Lenkas **• 

bedarbis Mikas Karsmarskis - • •: 
įsibriovė į skiepą svetimo 
namo ir pradėjo apkrausti- 
nėt šaldytuvą, jieškodamas 
maisto. Tapo areštuotas.

Iškračius Karsmarskį, pa
sirodė, kad jis turi prie sa- . .. 
vęs $3,437 pinigais ir dvi 
bankų knygeles su $800.

Karsmarkis sakė, jog kai - 
pati išvijo jį iš namų, jis nė 
cento savo pinigų neišleido; 
stengėsi tuščiuose namuose "
nakvoti ir prasimaitinti tik /
tuom, ką suranda ar gauna, 
Jis rengėsi grįžt Lenkijon.. 'Zi
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Lietuvis Teatro Direktorius
Amerikonų Scenoj, New Yorke

Nesenai tapo sutvertas Bandomasis Teatras 
(Experimental Theatre) vadovybėj šių asme
nų: Peggy Fears, Felix Rolo ir Nathan Zat- 
kin, su patarėjų komitetu, susidedančiu dau
giausiai iš dabartinių ir buvusių Broadway 
žvaigždžių: Burgess Meredith, Gertrude Law
rence, Antoinette Perry, Constance Collier, 
Elmer Rice, Beatrice Lillie, Sidney Kingsley, 
John Kenneth Hyatt, Richard Whorf, Helen 
Menken, Sam Jaffe, Mrs. Patrick Campbell, 
Martin Jones ir Lenore Ulric.

šio teatro dabartinis tikslas yra toks: pagel- 
}>et tiem teatro darbininkam, kurie neturėjo 
progos papodyt savo gabumus profesionaliam 
teatre, tai yra, aktoriams, rašėjams, režisie
riams, ir tt. Bet vyriausia šios organizacijos 
idėja yra ta, kad suburt j grupes tuos visus 
talentingus žmones ir suteikt progą pasirodyt 
scenoj ir išbandyt savo gabumus, ir kad vė
liau tos grupės padėtų išvystyt nacionalį re
pertuaro teatrą Jungtinėse Valstijose.

Ir šitai viena grupė iš nežinomų talentų po 
vardu New Yorko Vaidintojai, su mūsų tautie
čiu Andrium Žilinsku (Andrius Jilinsky) 
priešakyj, kaipo režisierium, pereito šeštadie
nio vakare (vasario 5), Vanderbilt Teatre, 
New Yorke, pastatė scenoj Augusto Strind- 
bepgio veikalą “Nuotakos Karūna“ (“Bridal 
Crown”).

Veikalas yra švedų tautos legenda. Jam me
džiagą Augustas Strindbergis ėmė iš senos 
švedų liaudies pasakos “Rune,” kurią parašė 
Richard Dybeck. ši drama—“Nuotakos Karū
na”—vaizduoja moralybę, sielos šventumą ir 
luomų garbę legendinėj formoj. Joje yra gra
žios muzikos ir dainų.

Veikalo turinys yra toks.
Buvo dvi šeimos, kupios jau nuo seno tarp 

savęs vaidijosi dėl luomų skirtumo ir garbės, 
šeima Mutherlingai turėjo gražią dukterį var
du Kersti, o šeima Mill turėjo sūnų vardu 
Mats. Tie du jaunuoliai, beganydami laukuo
se gyvulius (karves, ožkas ir avis), viens į 
kitą įsimylėjo, bet, žinodami, kokiuose santi- 
kiuose gyvena jų tėvai, nedrįso savo norus 
jiems pasisakyt. Mylėjosi ir apsivedė slaptai. 
Tik girių medžiai jiems buvo liudininkai, kai 
juodu prisiekė viens kitą mylėt iki kapsto len
tos. Tuoj po vestuvių juodu susilaukė sūnaus. 
Juodu mažytį labai mylėjo ir slėpė nuo savo 
tėvų.

Bet jaunieji tėvai susirūpino, kaip ilgai 
juodu galės tą viską slaptybėj išlaikyt. Ypač 
bijojo Kersti, kad ji apsivedė be nuotakos ka
rūnos, ir tik dabar suprato, kokioj keblioj 
padėtyj ji randasi.

Tais laikais švedų nuotakų karūnos buvo 
metalinės (o ne gėlių vainikai), labai gražiai 
išbraižytos ir buvo laikomos šventyklose (baž
nyčiose). Kunigai jas paskolindavo nuota
koms, kurioms abiejų pusių tėvai pavelydavo 
apsivesti. Karūną turėdavo parnešti jaunikio 
tėvas. Tik nekaltos mergelės turėdavo teisę 
tomis karūnomis dėvėti laike šliūbo.

Bet tuo pačiu laiku tos dvi šeimos pailso 
nuo tarpsavinių vaidų ir nusisprendė juos 

Jpaigt. Santaikos patvirtinimui, jie susitarė 
apvesdint tuodu jaunuoliu.

Mats ir Kersti, žinodami, kad ji negalės 
nuotakos karūna dėvėti, jei tėvai sužinos apie 
jų nelegalį kūdikį, paliko miške pas akušerę, 
kuri pagelbėjo Kerstei kūdikį gimdant. Bet 
Kersti, mylėdama savo vyrą, gerbdama besi
vaidijusių šeimų santaiką, kuri tik per ją ir 
Matsą įvyko, nusprendė kūdikį nužudyt, nes ji 
žinojo, kad jei po vestuvių kūdikį parsineš, 
jai ramaus gyvenimo vistiek nebus. Nešdama 
kūdikį pas akušerę įmetė jį į ežerą. Paskui 
kūdikio vėlė nedavė jai ramybės.

Ir vestuvių dieną akušerė, supykus, kad jos 
nekvietė į vestuves ir tuomi ją pažemino, vis
ką išpasakojo Matso seseriai Britai. Prieš iš
važiuosiant į šliūbą Britą paslėpė nuotakos 
karūną, ir vietoj ją atiduoti, ji pašaukė šerifą 
Keystę areštuoti, šerifo prispirta, Kersti pri
sipažįsta nužudžius kūdikį, ir ji tampa areš
tuota ir išgabenta į kalėjimą.

Kerstei bebūnant kalėjime ir belaukiant 
teismo, ano svieto vėlės, pasivertusios skruz- 
dėmis, nukramto virves, kuriomis ji buvo pri
rišta, ir ją paliuosuoja. Iš širdgėlos ji pasi
skandina tam pačiam ežere, kur prigipdė savo 
kūdikį.

Ir tom besivaidujusiom šeimom važiuojant 
per ežerą Kerstę į teismą parsivežti (kalėji
mas buvo kitoj pusėj ežero), jos vėl susivai
dijo—vėl pradėjo bartis dėl savo vaikų. Bet 
tuo tarpu ledas pradėjo lūžti ir jie besibarant 
pradėjo skęsti, bet štai vandens bangos išplo- 

I ve Kepstės lavoną į Matso valtį, ir kada jis ją 
! pagavo, tuo tarpu iš ežero iškilo šventykla.

Veikalas baigiasi Kerstės laidotuvėmis, 
ši drama parašyta 1900-1 metų žiemą.
Dabar mums įdomu žinot, kas do vienas 

tas Andrius Žilinskas (žilinski, Jilinsky) ? Jis 
yra baigęs Maskvos Dailės Teatro mokslą, ku
rį vadovavo garsusis Konstantin Stanislavsky, 
ir jis tame teatre ilgokai vaidino. Vėliau jis 
buvo pakviestas į Lietuvos Valstybės Teatrą 
ir ten buvo vyriausiu direktorium (režisie
rium).

Trys metai atgal jis atvyko į Jungtines 
Valstijas su Maskvos lošėjų grupe. Ta grupė 
vaidino Majestic Teatre, New Yorke, rusų vei
kalus ir rusų kalboj. Užsibaigus sezonui, veik 
visi grupės aktoriai grįžo Europon, o Žilins
kas su žmona, Vera Slovjovna, liko čia ir 
įsteigė savo dramos studiją i r vėliau suorga
nizavo viršuj minėtą grupę iš savo studentų. 
Nuo birželio mėnesio, 1935 metų, su ta eks
perimentine grupe jis ruošė šį vikalą—“Nuota
kos Karūną,” kurį pirmu sykiu pastatė scenoj 
pereitą šeštadienį, parodė publikai savo dar
bo vaisius. .Jonas Valentis.

Dainų-Dainei e s
Dažnai teųka girdėt nusiskundimų dėl’ trū

kumo dainų mūsų solistams ir kvartetams. 
Tokie nusiskundimai pas mus girdimi jau per 
eilę metų. 1931 metais d. Buolio Sūnus paruo

šė dainų sąsiuvinį, vardu “Dainų-Dainelės.” 
Sąsiuvinį išleido Lietuvių Meno Sąjunga (ta
da besivadinusi A.L.P.M.S.). Autorius savo 
sąsiuvinio įvados žodyje tuomet rašė:

“. . . Dainos yra parašytos gatavai muzi
kai. Tai nėra vertimai, bet artima origina
lams mintis. Didžiuma dainų yra solistams, 
o dalis — kvartetams. Prie dainų pažymėta 
kompozitorių, muzikos originalų, ir leidėjų 
vardai. Reikalui esant, kiekvienam bus len
gva susirasti.”
Sąsiuvinyj telpa 36 rinktinės dainelės, rū

pestingai pritaikintos muzikai, nurodant mu
zikos originalai, ir kur jie galima gauti.

Tai, berods, didelis ir gražus d. Buolio Sū
naus, kaipo autoriaus, ir Liet. Meno Sąjun
gos, kaipo leidyklos, pasitarnavimas dainos- 
muzikos mylėtojams solistams ir kvartetams.

Bet ar daug kas tuom taip gražiu autoriaus 
ir leidyklos pasitarnavimu pasinaudojo? Su 
širdperša turiu pasakyti: LABAI NEŽYMUS 
SKAIČIUS! Iš syk kai kas užsisako-pasipirko, 
o vėliau — net užmiršta, kad tokis brangus 
turtas Liet. Meno Sąjungos lentynose guli be 
jokios naudos! O nusiskundimai dėl stokos 
dainų solistams ir kvartetams . nemalšta, bet 
didėja. Atrodo, jog mes nežinome, kas mūsų 
lentynose randasi .. .

Dainos-muzikos mylėtojai! širdingai reko
menduoju Jums “DAINŲ-DAINELeS” sąsiu
vinį. Jo kaina tik 25c už kopiją. Kreipkitės 
prie L. M. S-gos sekretorės d. B. šalinaitės, 
kuri mielai Jūsų užsakymus išpildys. Jos adre
sas: 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Pr. B-sys.

Kauno Teatro Nepasisekimai
Kaunas turi vieną vienintelį teatrą. Jį išlai

ko valstybė, todėl jis ir vadinasi valstybės te
atras. Valdžios įstaigos skiria savo atstovus į 
repeituaro komisiją, samdo ir iš tarnybos at
leidžia aiTistus. Valdžios įstaigos padengia ir 
tą milijoną su viršum litų nuostolio, kurį duo
da valstybės teatras beveik kiekvieni metai. 
Ir plius prie viso šito—teatras neturi lanky
tojų.

“Susidarė užburtas ratas, kuriame slankio- 
jame jau kelinti metai ir nerandame išėjimo, 
žinoma, nusižiūrėjus į optimistiškai nusiteiku
sį visuomenės veikėją būtų galima pridurti— 
bus geriau! Bet ar toks pridūrimas nebus tuš
čia pastanga pakvipinti linmarką keliais kve
palų lašais.”

Taip rašė “Lietuvos Aide” Vit. Alantas, 
pats mėginęs lietuvišką dramą išvesti iš už
burtų rato su savo “Gaisru Lietuvoj”. Su di
dele reklama šis veikalas buvo statytas, jis 
turėjo publikai papodyt paties Alanto-Jakše- 
vičiaus daug kartų iš dramaturgų reikalautą 
charakteringą tikrą lietuvio tipą. Ir dėl didelio 
jo nepasisekimo “Gaisras Lietuvoj” turėjo būt 
išimtas iš repertuaro.

Tokia pat tragedija atsitiko šiemet su šei
niaus “Diplomatais,” kurie buvo suvaidinti iš
kilmingam dramos sezono atidarymui. Vadin
dami daiktus savais vardais^ pasakysim, kad 
ir rinktinė premjeros] publika stačiai nušvilpė 
šio veikalo ir autorių’ir režisorių. Ir be reika
lo jiedu kits kitą ima kaltinti, norėdami atsi
kratyti tos gėdos, kuri juos ištiko. Norint pa

matyti mėnulį, juk reikia žiūrėti į dangų, o 
ne į balą.

Būtų didelė netiesa, jei sakytume, jog Kau
no publika teatru nesidomi ir visai į jį nerea
guoja, jog ji dar nėra tiek kultūringa, kad pa
miltų teatrą. Taip bando aiškinti kaikurie su
laukę didelio nepasisekimo autoriai, režiso- 
riai ir artistai. Tačiau su Petrulio pjese 
“Prieš Srovę” atsitiko visai kitas reikalas. Ji 
tik todėl liko iš repertuaro neišimta, kad jos 
vaidinimai teatrui duodavo didelį pelną ir pa
dengia bent dalį tų išlaidų, kurias sumoka 
teatrui valstybė. Kitaip ji turėjo būt išimta 
dėl savo turinio ir nepaprasto pasisekimo.

Valdžios žmonės negali pakęst, kai publika 
nepaprastai ploja ir siunčia savo replikas ta
da, kada baudžiauninkas įsako dvarininkui pa
kelt numestą nuo galvos jo kepurę, kada vals
tiečiai pasipriešina ponams, kada Strazdelis 
išjuokia dvarininkų bičiulius kunigus ir vys
kupus. šitai pjesei, nors dabar jau gerokai iš
cenzūruotai, niekad nestinga publikos, gyvos, 
entuziastingos. Ir tada prie kasos langelio sto
vi eilėj laisvų profesijų žmonės, studentai, tar
nautojai, valdininkai ir net geriau gyvenantie
ji darbininkai iš Šančių ar Viljampolės.

Pavasarį Kauno teatre Klaipėdos skyriaus 
artistai vaidino “Viltį,” - susilaukusią dar di
desnio pasisekimo, kaip “Prieš Srovę.” Bet 
“Viltį” vaidinti leido tik vieną kartą, nes joje 
rodoma, kaip pavergiami ir išnaudojami di
džiųjų pirklių, laivų savininkų jūrininkai-žve- 
jai. Kaip nesiskaitoma su jų gyvybe, o vien 
tik rūpinamasi pelnu, kaip bjaurios yra tos 
labdaringos damos. “Vilties” ir “Prieš Srovę” 
pasisekimas yra ryškiausias įrodymas, ko rei
kalauja visuomenė iš meno ir teatro. Ji trokš
ta realios, progresyvios minties, atatinkančios 
gyvenimo sąlygoms. Publika visada aistringai

Trumpa Peržvalga Dram os ir Teatro Istorijos.
JONAS VALENTIS

(Tęsinys iš pereitos savaitės Meno Skyriaus)

ITALIJA. Prisikėlus iš pelenų mistiškų ir 
stebuklingų veikalų, veik visose šalyse buvo 
jaučiamas palinkimas prie tautiškos dramos 
bei teatro. Italija irgi nuo to neatsiliko. 
Pradžioj keturiolikto šimtmečio Italija vėl at
kartojo veikalus romėnų Plautus’o, Terence’o 
ir Senecos.

Pačioj pradžioj šešiolikto šimtmečio italų 
rašytojai pradėjo kurti ŠaVus veikalus. Jie 
ėmė pavyzdį nuo Gian Giorgio Trissino, kuris 
parašė tų laikų tragediją vardu “Sophonis- 
ba.” Italijoj buvo šie garsūs komedijų ra
šytojai: Machiavelli, Ariosto ir Aretino. Ita
lų komedijos buvo parašytos veik visos ant 
vieno kurpalio, mažai skyrėsi viena nuo ki
tos. Jų karakteriai buvo vienodi: narsūs 
kareiviai ir jų garbinimas; seni vyrai ir jų 
jaunos pačios, kurios apgaulioja savo vyrus; 
viliugingi jauni tarnai ir jaunos tarnaitės. 
Publikai visi tie karakteriai buvo gerai ži
nomi; jie juos pažindavo sulyg aktorių kostiu
mų, jiems pasirodžius ant scenos.

Pabaigoj šešiolikto šimtmečio Italijoj užgi
mė kitokio tipo drama. Pirmas svarbus pa- 
vyzdis tos naujos dramos buvo Torquato Tas
sos Veikalas “Aminta.” Jame yra ne tik pui
kūs kostiumai, bet jis yra apvilktas puikia 
muzika, nepaprastai gražiai literatiniai para
šytas ir turi daug grožio.

Dvidešimts metų prabėgo, ir atsirado nau
jas Tasso veikalo “Aminta” imitatorius, rašė- 
jas Guarini, ir jis imituodamas garsųjį Tasso 
parašė veikalą po vardu “Pastaras Fido.” Bet 
tame veikale yra daug mažiau grožio negu jo 
modelyj, tačiau jis yra daug gyvesnis negu 
Tassos “Aminta.”

ISPANIJA. Ispaniškas kapitonas (ita
lų sutvertas ispaniškas karakteris) bėgioja 
skersai ir išilgai sceną Italijos “Commėdia del 
Arte” ir garsina savo narsumą ir karžygišku- 
mą. Tarp kitų tos rūšies karžygių, jis rodo 
savosios meilės tuščius muilo burbulus dėl mo
terų gražuolių. Jis, tačiau, pagelbsti mums 
pereiti iš Italijos scenos į Ispanijos sceną, šis 
kapitonas gal būt buvo niekšingiausias ir tuš
čiausias karakteris visoj scenos istorijoj. Jis 
buvo išdidus, saumylis ir labai grožėjosi sa
vo ūsais. O jau pagiras ant pagirų buvo. 
Ir nėra jokios abejonės, kad jis nebuvo tikras 
ispanas, kuris vėliau perėjo į Don Qixote ir 
Don Juan. \

Tuoj po penkiolikto šimtmečio, kada truba
dūrai ir visokios rūšies vaidintojų grupės 
pervažiavo Ispanijos miestus, dvarus ir kai
mus, pradėjo kilti Ispanijos tautinis teatras. 

ploja ten, kur pasisakoma prieš reakciją, prieš 
pavergimą, išnaudojimą ir pataikavimą. Bet 
tas juk netinka tiems, kurie valstybės teatrą 
valdo, kurie reikalauja, kad teatras būtų “tau
tiškos” minties, kad gaivintų senovės lietuvių 
dvasią su Kęstučiais ir Birutėm, kad teatras 
auklėtų publiką būti paklusnia, arba juokintų 
pigiomis komedijėlėmis.

, Kultūrinė reakcija, tas terorizavimas bent 
| kiek pažangesnės minties žudo lietuvių teatrą, 

kaip ir kiekvieną kitą meno šaką. Artistai 
verčiami vaidinti tai, kas jų dvasiai svetima, 
nepriimtina, varžoma jų bet kokia vaidybinė 
iniciatyva. Dalis artistų ir režisorių, ypač iš 
jaunųjų tarpo tai suprato ir ryžosi teatrą su
aktualinti, padaryti iš jo, bent kiek sąlygos 
leidžia, kultūros ir pažangos žydinį. Tačiau jų 
pastangos susidarė su švietimo, arba tikriau- 
pasakius, tamsinimo ministerijos politika ir 
toji artistų dalis tapo iškomandiruota į Klai
pėdą. Tų iš Kauno ištremtųjų tarpe atsidūrė 
ir bene žymiausias dramos artistas Kačinskas 
ir režisorius Juknevičius, prieš keletą metų re
žisūros studijas baigęs Maskvoj ir su pasise
kimu pastatęs “Viltį.” Kaune gi dramą tebe
tvarko visiems įkirėjęs režisorius Dauguvietis.

Ir čia tik visiškai aklas, rodos, galėtų ne
matyti, kur yra labai nepavydėtinos teatro pa
dėties priežastis. Teatrą žudo toji pati fašisti
nės diktatūros priespauda, toji kultūrinė re
akcija, kuri neleidžia plisti bet kuriai meno 
šakai. Prie tokios meno atmosferos Kauno val
stybės teatras tapo biznio ir intrigų įstaiga. 
Mes, žinoma, tuo džiaugtis negalim ir todėl su 
simpatija žiūrim į kai kurias pažangiosios

LMS III Apskričio 
Konferencija

Vasario 27 d. bus skaitlinga. 
Kaip girdėt, tai broliškos mums 
kuopos išrinko geroką skaičių 
dalyvių mūsų konferencijai. La
bai gerai, taip ir reikia. Taipgi 
noriu paragint draugus delega
tus, kad atvyktų apgalvoję, pri
sirengę, su gerai apsvarstytais 
naujais sumanymais, kad nerei
kėtų tuščiai laiką eikvoti. Ar
ba, kurie draugai norėtumėt 
įeiti į komitetą sekantiems me
tams, būkite pasiryžę ir nusi
statę, kad apsiimsite ir dirbsi
te meno kėlimui ir ugdymui.

G. K.

Operetės

Kauno visuomenės ir pačių teatro bendradar
bių pastangas teatrą padaryti kultūros ir pa
žangos, o ne reakcijos įrankiu.

.7. Kaunietis.

Ispanijos dramos tėvu buvo Juan del Elzina, 
gimęs 1468 ar 1469 metais. Jis rašė mažus 
veikalėlius ir trumpus religinės reikšmės dia
logus. Bet mes jį paliksime kaipo maža
reikšmį Ispanijos teatre. Taip pat ir su Bar- 
tolome de Tores Nahauo, kuris rašė veikalus 
būdamas Italijoj. Jis parašė keletą kome
dijų, kurios buvo labai vulgariškos dėl tų lai
kų ir kurias ispanų kunigija buvo uždrau
dus vaidinti.

Ispanai laike šešiolikto šimtmečio buvo pa
linkę imituoti italus, bet kada Cervantes vei
kalas Don *Qixote (Kišotas) pasiekė garbės 
viršūnę, tai ispanai pamiršo italus.

Apie vidurį šio šimtmečio Ispanijoj pražy
do naujas rašytojas, Lope de Ruede, auksa- 
kalvis, iš Sevilijos miesto. Jo veikalai—dau
giausia komedijos, pilnos humoro. Tom ko
medijom subjektus jis daugiausia ėmė iš sa- 
vataučių gyvenimo. Jų gyvenimą ir vargus 
savo veikaluose jis mokėjo atvaizduot juokų 
formoj. Ir jis skaitomas pirmutiniu kūrėju 
Ispanijos teatro. Nuo jo laikų Ispanijos te
atro ir dramos rimtas darbas prasidėjo.

Auksinio amžiaus Ispanijos dramos rašyto
jas buvo Lope de Vega, kurio veikalai davė 
daug medžiagos Ispanijos teatrui. Kitas 
svarbus rašytojas, kuris davė gražių veikalų 
dėl jų teatro, buvo Cąlderon. Jis mirė 1681 
metais. Jo tikras vardas buvo Pedro Calderon 
de la Bark’a. Jis parašė “tik” apie šimtą vei
kalų, kuomet Lope de Vega davė net 1,800 
kūriniu. *■

Liet. Meno Sąjungos Centre 
galima gauti šias operetes:

“KOVA Už IDĖJAS.” Ketu
rių aktų operetė. Parašė L To- 
gobočnyj. Iš ukrainų kalbos 
vertė P. Bukšnaitis. Suvaidini- 
mui reikia 12 asmenų: 9 vyrų, 
3 moterų ir choras.

“NEBAIGTA KOVA.” Trijų 
veiksmų melodrama. Sutaisė 
Senas Vincas. Suvaidinimui rei
kia 13 asmenų: 10 vyrų ir 3 
moterys. . .

“ALKIS.” Trijų aktų alego
riška operetė. Parašė S. Zavis. 
Mintis skolinta. Suvaidinimui 
reikia 28 asmenų: 24 vyrų ir 4 
moterų.

“INKVIZICIJA.” Keturių 
aktų drama su dainomis. Para
šė Palanta. Suvaidinimui reikia 
25 asmenų: 22 vyrų, 3 moterys 
ir choras.

“SPARTAKAS.” Keturių 
veiksmų istorinis braiŽinys su 
dainomis-. Parašė Mikas Raso- 
da. Svaidinimui reikia 16 as
menų: 13 vyrų, 3 moterys ir 
choras. Z?.

Pavyzdys Kitiems
Man labai smagu skaityt d. 

Jono Valenčio šiame skyriuje 
spausdinamą rašinį “Trumpa 
Peržvalga Dramos ir Teatro 
Istorijos.” Tai įdomūs bruožai 
iš dramos-teatro vystymosi is
torijos. Labai gerai, kad d. Va
lentis savo žinojimą netik re- 
žisoriaudamas, bet ir plunksnos 
pagelba perleidžia plačių minių 
naudai. Taip ir dera tikram vi
suomenininkui ! B.

FRANCI JA. Prašau peręistatyt savo vaiz
duotėj Louis’o XIV palocius, kurie buvo pui
kiausi visoj Francijoj, su moderniškiausiais 
įrengimais ir geriausiais patogumais, koki tik 
tada buvo galimi; ir prašau įsivaizduoti tuose 
palociuose vaikščiojant patį karalių, Jo Di
denybę Louis’ą.

Palociai buvo apsupti puikiausiais sodnais, 
kurie laikė savo glėbyj visas tų palocių pa
slaptis Versalėj, St. Cloud’e ir Paryžiuj.. Tie 
palociai buvo pilni visokių rūšių ponų ir po
nių, ir daugybė gražuolių kurtizanių, pasipuo
šusių ne tik puikiausiais šilkais ir įvairiau
siais mezginiais, bet ir auksu, perlais, deiman
tais, rubinais. Tom kurtizanėm ir poniom 
bei ponam tie visi parėdai buvo tik menk
niekis.

Tuose sodnuose buvo ištaisytos ne tik pui
kiausios meilės gūštelės, kuriose tie ponai ir 
ponios turėjo savo saldžiausias gyvenimo va
landas, bet ten buvo ir begalinės linksmybės 
ir daug meninio grožio—visoki baletai, dainos, 
vakarinės parodos su įvairiausių spalvų ugni
nėmis rakietomis; visoki literatai, muzikai,

Siūloma Tiest Naujus Vieš
kelius už 6 Bilionus DoL
Washington.— Senatorius 

Bulkley įnešė kongresui su
manymą paskirt 6 iki 8 bi- 
lionų dolerių naujiems, di- 
džiausiems vieškeliams 
Jungtinėse Valstijose. Tai 
būtų tokie platūs keliai, kad 
jais galėtu po dvylika auto
mobilių važiuot greta vie
non pusėn ir po tiek pat an- 
tron pusėn.

Siūlo išleist valdžios bo
nus tokiem darbam finan- 
suot ir imt kiek mokesčio 
nuo automobilistų už važi
nėjimą tais keliais. Sako, to
kie vieškeliai būtų svarbūs 
ir šaliai apsigint, jeigu ją 
kas užpultų.

daininkai, piešėjai; visa ponija 
sukosi apie tuos palocius ir sod
nus, kuriuose jos sueigos skam
bėdavo lyg didžiausi maskara
dų baliai.

(Tąsa sekamoj sk. laidoj)

"4 
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Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 31
(Tąsa)

Naujasai senelio velionio laivas nebu
vo liuosas nuo paskolos-mortgičiaus ir 
senelio sūnams su banku nesusitaikius, 
prisiėjo laivą parduoti iš varžytinių už 
tiek, kiek už jį kas įvarys. Tačiau ban
kas, kuris turėjo mortgičių ant dviejų 
tūkstančių dolerių, nemanė už pigiau lai
vą parduoti. O patsai laivas, kaip jis bu
vo įrengtas, kainavo virš keturių tūks
tančių dolerių.

Petrelis, turėdamas penkiolika šimtų 
gatavų pinigų, pradėjo kalbinti dėdę ir 
kitus du darbininku sudaryti kitą pen- 
kioliką šimtų ir nepaleisti laivo iš rankų. 
Sumanymą su mielu noru visi priėmė, 
bet kur gaut tokia krūvą pinigų šitame 
skurdo klonyj? Ant to klausimo Petrelis 
atsakė:

“Mudu su dėde penkiolika šimtų turi- 
va. Tad judu sudarykite bent tūkstantį 
ir aš esu tikras, kad laivas ir už tiek 
mums teks.”

Prasidėjo prisirengimas. Šiedu bėgiojo 
pas savo draugus, gentis ir skolino nuo 
ko kiek gavo, kas kiek ištesėjo. Jie par

davinėjo savo žmonų ir savo šliūbinius 
žiedus. Ką tik turėjo geresnio, užstati- 
nėjo į užstatų krautuves, kaip tai: aus
karas, laikrodėlius, retežėlius, dovanotus 
žiedus, geresnius drabužius ir kitokią 
mantą—dėjo dolerį prie dolerio ir didino 
reikalaujamą sumą.

Tačiau ano laivo savininkai—tėvas, sū
nus ir žentas nesnaudė taipgi. Pirmiau
sia jie bijojo kito konkurento, labiau, ne
gu mirties. O kada išgirdo, kad šitie ke
turi, gabiausi žvejai, rengiasi pirkti tą 
laivą taipgi—iš kailio pradėjo nertis, kad 
nepaleisti to laivo iš savo rankų!

Jie irgi lakstė, skolino pinigus, užtrau
kė paskolą ant savo laivo ir ant žūt ar 
būt drūtinosi, kad kovą laimėjus. Kad 
tie visi laivų savininkai būtų ėję išvien, 
kaip jie vieningai džiaugėsi senelio mir- 
čia, savaimi aišku, laivas būtų tekęs 
jiems. Bet jie norėjo nušluostyti visiems 
nosis su nauju laivu, užduodant mirtiną 
smūgį kitiems laivų savininkams. Jie, 
jausdamiesi bagočiausi “kompanai” visoj 
žvejų respublikoj, nesitikėjo tokio bago- 

tyriaus, kuris sukrapštytų virš dviejų 
tūkstančių dolerių.

Jie iš visų kampų sukrapštę, sudarė tik 
dvidešimts keturis šimtus. Bet Petrelio 
fronte irgi ne geresnė problema buvo. 
Jie, taipgi sukrapštę tiek pat, laukė var
žytinių dienos, drebėdami iš baimės, kad 
laivas, ta auksiniais kiaušiniais dedanti 
paukštė, neišspruktų iš jų rankų. Dar 
reikia pridurti ir tai, kad ir kiti žvejai 
rijo seilę ant to laivo. Jie bėgiojo taipgi, 
skolino pinigus ir kiekvienas manė, kad 
jam teks laivas, nes jis daugiausia pinigų 
turi. Nors tikrenybėj vargu buvo dasi- 
kasę iki dviejų tūkstančių dolerių, bet 
tikėjosi pasinaudoti tuom, anot to posa
kio palietu pienu.

Petrelis, niekam nieko nesakęs, pasi
skolino nuo Džiakio dar septynias de
šimts penkis dolerius ir su nekantrumu 
laukė tos dienos. Laukė varžytinių ir kiti 
pirkikai ir kiekvienas buvo įsitikinęs, kad 
jis daugiausia turi pinigų ir laivas bus jo.

Dienai prisiartinus, prisirinko daug 
“pirkėjų,” bet mažai pirkikų, o dar dau
giau smalsuolių. Pirmiausia buvo praneš
ta, kad laivas turi būt parduotas ir pirkė
jas turės tuoj sumokėti grynais pinigais 
įvarytąją sumą. Ant stalo, už kurio sto
vėjo pardavėjas, gulėjo ir senelio kapito
no balta kepurė. Tai žvejų tradicinis 
ženklas, kad laivo kapitonui mirus, nau

jasis kapitonas, užeidamas ant to laivo, 
turi dėvėti senojo kapitono kepurę, kaipo 
pasisekimo lemiantį ženklą bei pagarbą 
senajam kapitonui.

Iš Petrelio fronto šaudytoju buvo pa
skirtas dėdė Vilis, o iš anos pusės, pat
sai tėvas. Kad nugązdinti kitus pirkikus, 
senis pats pirmutinis pasiūlė tūkstantį 
dolerių. Kitas—penkiasdešimts dolerių 
daugiau ir taip po penkdešimkę laivo 
kaina atkuopė iki dviejų tūkstančių.

Fašistai Skelbiasi Laimėji
mais Teruelio Fronte

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Jau pora dienų 
kaip nuilsę fašistai pertrau
kė savo atakas prieš liau- 
diečius į šiaurių rytus nuo 
Teruelio. Tuo tarpu fašistai 
skaitliuoja ir skelbia savo 
laimėjimus tame fronte.

Po tam, susikibo į krūtis tik dėdė Vilis 
su seniu, ir senis pradėjo minti Viliui 
ant kulnų, po penkdešimkę mesdamas 
ant Vilio penkdešimkes. Kaip tik dėdė 
Vilis riktelėjo:

“Dvidešimts trys šimtai ir penkiasde
šimts dolerių!”

“Dvidešimts keturi šimtai!” riktelėjo 
senis.

Vilis nuleido rankas ir galvą, o senio 
akyse sublizgėjo neišpasakytas džiaugs
mas ir išdidžiai pakilo jo galva. Akši- 
jonierius rėkė laikydamas kūjalį ore ir 
mušdamas juom į stalą, skaitė:

“Kas duos daugiau?—vienas. Kas duo
da daugiau?—du. Kas d u o...

“Dvidešimts keturi šimtai ir dvide
šimts penki doleriai!” riktelėjo Petrelis.

(Bus daugiau)

Gen. Franco oficieriai sa
ko, kad jie per trijų dienų 
atakas pirmiau čia užėmę 
“250 ketvirtainių mylių su 
18 miestelių bei kaimų;” 
kad jie užkariavę strateginj 
kalną Palomera ir tuo būdu 
apsaugoję Teruel - Saragos- 
sos vieškelį; kad jie suėmę 
“7,000” liaudiečių į nelaisvę 
ir palaidoję “1,247” nukau
tus liaudiečius; kad laike 
tų atakų fašistai nukirtę 
“12” valdžios lėktuvų ir pa
grobę daugį ginklų ir amu
nicijos.

Bet savo nuostolius fašis
tai užtyli.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

LAISVES BAZARAS
Tęsis 3 dienas. Kožną dieną bus dailės programa ir šokiai

Emerson Model X-138
15 TUBE RADIO 

$119-95
Nuo 540 iki 18,000 kilo
cycles. Tai stebėtinai 
graži dovana “Laisvės” 
bazare, kas ją gaus turės 

kuom pasidžiaugti.

--------- Įvyks----------

Penktadienį - Šeštadienį - Sekmadienį

11 12 13
Va s a r i o-Febr uar y

Remington Noiseless 
Portable Typewriter

Visiškai nauja rašo
moji mašinėlė su 
tuviškais akcentais.
Tai puiki dovana “Laisvės” bazare. Apart šios 
(mašinėlės bus daugybė kitų gerų daiktų, ku
riuos reikės išleisti žemiau jų tikros kainos.

BAZARAS BUS DIOELEJE SALEJEIDEAL BALLROOM
151 Knickerbocker Ave. ir kampas Flushing Ave., Brooklyn

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. Kitais vakarais kalendoriai 
nebus duodami, vien tik penktadienio vakare. Tad no
rintieji gauti dovanų puikų kalendorių, ateikite į ba- 
zarą penktadienio vakare. Įžanga tik 20c asmeniui, 
Ateikite penktadienio vakare, naudokitės dovanų pro
ga ir pigesne įžanga.

Šeštadienį, 12 d. vasario
Bazaras prasidės 5-tą vai. vakare, šokiams grieš 

Ketikevičiąus orkestrą, programą duos Lietuvių ir rusų 
garsioji artistų grupė iš Pliiladelphijos. Jie duos opere- 
tišką programą. Bus šokių, solų, duetų ir dainuos visa 
grupe. Tai bus nepaprastai graži programa. Tai ta pati 
grupė, kuri pernai “Laisvės” bazare sukėlė daug ova
cijų. Įžanga 25c asmeniui, šiemet jie dainuos ir lietuviš
kų dainų, taipgi turės ir stygų orkestrą.

Sekmadienį, 13 d. vasario
Vaikų diena nuo 1 vai. dieną iki penktai valandai. 

Įžanga vaikam veltui. Taipgi bus vaikam duodama do
vanos ir vaikai galės pirktis gerus daiktus nuo 1c ir 
aukštyn. O suaugusiom tai paskutinis vakaras bazaro; 
šokiams grieš George Kazakevičiaus Orkestrą; progra
mą duos Sietyno Choras iš Newark, N. J. ir Pirmyn 
Choras iš Great Neck, N. Y. Tai bus gražus būrys 
svečių iš kitų miestų. Visiem atsilankiusiem bus duoda
ma puiki dovana, kurią paskelbsime vėliau. Įžanga 25c 
asmeniui.

BAZARE BUS DAUGYBES GERŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ
Z

Jie visi bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudokitės tąja nepaprastai didele proga:
v

......................................  r hii 
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Boston, Mass

Viesuliški vėjai pa-

Bostoniečiai Progresuoja
Draugai bostoniečiai dailės 

darbą varo visu baru. Laisvės 
Choras išaugo į didelį chorą; 
jame randasi nemažai gerų so
listų. Visi choristai taikiai su
gyvena, tas jiems leidžia pro
gresuoti ir pasiekti dailės taš
ką. Jų pamokų pasiklausyti 
prisirenka pilnas kambarys pa
šalinės publikos.

Laisvės Choro Vyrų grupė 
pasiekė tą, kad lietuvių išeivi

joj neturi sau lygaus, šios gru
pės balsas pasidarė toks galin
gas, kad netik užpildo pamokų 
kambarį, bet stabdo “trafiką” 
ant Broadway — žmonės su

stoja prie jų kambario ir klau
sosi melodijų.

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes Barre ir Apylinkės 

Lietuvių žiniai
Pirm kiek laiko drau

gės ir draugai susirinko ir ap
kalbėjo nemažai organizacinių 
reikalų, o sykiu buvo apkalbė
ta ir šis svarbus reikalas, kad 
reikia mokintis kokį scenos vei
kai iuką mūsų mieste. Ten pat 
likosi nutarta parsitraukti iš 
Meno Sąjungos veikaliukĄ— 
“Pusseserę Salomėją”, labai 
juokingą komediją. Ir ši kome
dija jau baigiama mokintis; 
bus suvaidinta vasario 27 d., 
Workmen’s Circle Svetainėj, 69 
S. Hancock St., Wilkes Barre,

I

EAISVi Puslapis Pen^teB

I lekta bus renkama atskirai kiekvie- 
’ nam tikslui. Įžanga veltui.

J. Miliauskas.
Rengimo Kom. narys. 
(34-35)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, 13 d. vasario įvyks 

svarbios prakalbos. Rengia Liet. 
Kom. ir ALDLD 68 kp. Laisves Cho
ro Svet., 57 Park St. Pradžia 7:30 
v. v. Kalbės Matas Guoba iš Ka
nados apie Kanados lietuvių gyveni
mą ir pasaulio [vykius. Taip pat kal
bės ir V. J. Valaitis, iš New Britain 
apie Amerikos darbininkų kovas ir 
uždavinius. Įžanga veltui. Kviečia
me visus.

lietuviškais kostiumais. Tai bus vie
nas iš seniai laukiamų programų. Bū
kit visi Lietuvių Svetainėje, Vasario- 
February 13 d., 3-čią valandą po piet.

Tikietas tik 25c. Komisija.
(34-35)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. vasario, 2-rą vai. po pietų, 256 
Walker St. Visi nariai kviečiami at- 
silajdr-tį gausit knygą “Kelias J 
Naują Gyvenimą”, taipgi turime 
daug svarbių dalykų aptarti.
(34-35) Org. G. S.

Stephen Aromiskis VARPO KEPTUVE
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan j^ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Ateities žiedo Vaikučių 
Chorelis yra jaunas. Jį moki

na jaunuolės: Burbiūtė ir Kir- 
klauskaitė. Nėra abejonės, kad 

šis chorelis išaugs ir ateityj 
pilnai pražydės.

Tuom pačiu laiku, vaikučiai 
lavinasi ir lietuvių kalbos; bet 
visa bėda tame, kad jų mažai 
atsilanko. Keliais atvejais aš 
Bostono ir apielinkės lietuvius 
tėvus raginau, kad siųstų savo 
vaikučius į minėtą mokyklėlę, 
kurioj jų vaikučiai veltui yra 
mokinami lietuvių kalbos ir 
dainos. Deja, “balsas tyruose.” 
Išrodo, kad tėvai pastoja savo 
vaikučiams kelią ir neleidžia 
jiems šviestis. O gal ta priežas
tis, kad pačių tėvų negalima iš
judint, kad jie prigulėtų prie 
mūs kultūringų organizacijų.

ši komedija yra viena iš juo
kingiausių ir susirinkus publi
ka turės daug juoko.

Jau senai mūsų mieste kas 
nors buvo vaidinama, tai lietu
viai darbininkai buvo pasiilgę 
ką nors naujo matyt. Dabar ši
ta komedija kaip tik ir bus vie
toje. Atsilankius publika -ne
bus suvilta su šia komedija.

Po vaidinimui, kurie mylės, 
galės pasišokti. Taipgi bus už
kandžių ir alaus. Susirinkę, la
bai smagiai praleisim laiką su 
visais savo pažįstamais ir pa- 
remsim organizacijas finansi
niai, kurios šiuom veikalu rūpi
nasi. Aš Būsiu.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 14 d. vasario, 7:30 v. v. 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. Vi
si nariai atsilankykite, atsiimsite 
knygą pereitų metų ir užsimokėsite

Šiuos metus. Atsiveskite ir nau- 
narių prirašyti. J. V. Margaitis.

(35-36)

už 
jų

WATERBURY, CONN.
Nors jau “Laisvėje” buvo praneši

mas apie drg. Mato Guobos prakal
bas, bet kad draugai nebūtų pamiršę, 
ir vėl priminama. Prakalbos įvyks 
vasario 11 d., penktadienio vakare, 
774 Bank St. Drg. Guoba papasakos 
apie lietuvių darb. gyvenimą kanadoj 
ir apie jo kelionę Lietuvoje ir ką jis 
ten mate. Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti. J. Ž.

(34-35)

Reumatizmas Sulaiko 
mas j 48 Valandas,

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

Gilberton, Pa

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, vasario 14 d. įvyks 

ALDLD Moterų kp. susirinkimas, 29 
Endicott St., 7:30 v. v. Visos narės 
būtinai dalyvaukit. Kom.

(35-36)

NEWARK, N. J.
Lietuvių Komunistų Partija šaukia 

susirinkimą pas drg. D., 239 Rose 
St., 7:30 v. v. pirmadienį, 14 d. 'va
sario. Malonėkite visi draugai da
lyvauti, neą turim daug svarbių rei
kalų nutarti. Sekr. G. A. J.

(35-36)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. vasario, sekmadienio po pietį, 
1:30 vai. Puskunigio Svet., 132 W. 
Market St. Susirinkime nariai gaus 
knygų ir po susirinkimo 'prasidės 
“pare” (kozyrių) kurią rengia ben
drai visokios draugijos sukėlimui fi
nansų dėl paminėjimo Lietuvos Ne
priklausomybes Vakaro. Org. F. I.

(34-35)

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 13 d. vasario, Easton 
Baking Co. Svet. Pradžia 
pietų. Visi nariai būkite 
narių atsiveskite.

(34-35)

įvyks

2 vai. po 
ir naujų 

Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbi prelekcija ir juokinga 

Komedija “Knarkia Paliepiant”, įvyks 
13 d. vasario. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Prelekciją duos Dr. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J. apie žmo
gaus sveikatą, stovį ir kitais svar
biais klausimais. Komediją suvaidins 
Lyros Choro jaunuoliai. Todėl kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(34-35)

Pastaruoju laiku “atskrido” 
ir neblogai išlavino savo liežu
vėli “Vyturys” (stygų orkes
trą). To metodininko bostonie
čiai su nekantrumu laukia pa
sirodant, kuris užpildys nepa
prastai didelę spragą dailės.

Atsiprašau gerbiamųjų! Mes, 
bostoniečiai, turime ir merginų 
dainininkių grupę. Apie jų bal
są netenka ką sakyti, — jos 
visos dainininkės. Kada paren
gime jos sustoja ant estrados 
dainuoti, tai seniai it katinai 
prie lašinių slenka arčiau (mat, 
dėl senatvės iš toli nemato).

Lietuvių Komunistų Frakcija 
pastaruoju laiku padidėjo na
riais ir pasidarė veikli. Rodosi, 
ji atėjo į tas vėžias, kur jai 
pridera būti. Kas antradienis 
laiko viešas diskusijas. Bet pa
staruoju laiku pašalinės publi
kos mažai lankės. Pradedant 
vasario 8 d., prie diskusijų bus 
įvairių pamarginimų.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Kiiubo vakarienė, kuri atsibu
vo vasario 6 d., puikiai pavyko. 
Svečių prisirinko pilna salė ir 
visi patenkinti, linksmi išsiskir
stė. Nėra abejonės, kad kliubui 
liks pelno.

Sovietų Užsakymas Bostone
Kelios dienos tam atgal, So

vietai padarė sutartį su Ameri
can Electric Furnace Co. už 
$350,000. Minėta kompanija 
Sovietam pabudavos elektrinius 
pečius geležiai tarpinti. Vienas 
tokių pečių ištarpins geležies 
1,000 tonų kas dieną. Tai bai
sūs milžinai. Minėti pečiai pa
gal sutartį turi būt pabudavoti 
į metus laiko.

šį kompanija ir pirmiaus dir
bo dėl Sovietų įvairius dalykus, 
nes tik šiomis dienomis $20,000 
sutartis buvo išpildyta.

Jaunutis.

Hankow, Chinija. — Chi- 
nų valdžia paskyrė komu
nistų vadą Chou En-lai vi- 
ce-ministeriu masiniai la- 
vint žmonės kovai prieš ja
ponus.

San Francisco, Calif., vas. 
10.
lenkė Didįjį Golden Gate 
tiltą 12 ir pusę pėdų. Audroj 
žuvo 4 žmonės.

Prisiunčiu aukų Lietuvos po
litiniam kaliniams, čionai auko
tojų vardai:

Jonas Trcjckauckas, Jonas 
Ambrasas, Katarina Ambrasic- 
nė ir Vincas Trejekauckas — 
po 50c; Juozas Andruškevičius, 
Julius Genzalis, Jonas Paulu- 
konis ir Vincas Kurtinaitis — 
po 25c. Viso su smulkiomis 
$3.50. Vincas Trejekauckas.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

NEW BRITAIN, CONN.
Kalbės Svečias Iš Canados_

Ne tankiai susilaukiame svečių kal
bėtojų iš kitų šalių, bet šiuo sykiu 
netikėtai pasitaiko. Drg. M. Guoba 
yra atvykęs į šią šalį “Liaudies Bal
so” reikalais ir jis aplankydamas 
daug kolonijų neapleis mus neatsi
lankęs. Jis čia pribus sekmadienį 
vasario 13 d. ir kalbės susirinkime 
Darbininkų svetainėj, 53 Church St. 
iš ryto, kai 10 vai.

Kviečiami pribūti ant šio susirinki
mo visi be skirtumo ir išgirsti drau
go kalbos kuris pasakys, kaip Cana
dos lietuviai gyvena, kaip Lietuvoj 
žmones kovoja už įvedimą demokra
tijos ir ten toliau. Komisija.
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SO. BOSTON, MASS.
So. Boston Laisves Choras kviečia 

visus atsilankyti į “Kaimiečių Vaka
rą”, šeštadienį, vasario 12 d. Liet. 
Piliečių Kliube, 376 Broadway. Prad
žia 6 v. v. Bus visokių valgių apa
tinėje svetainėje, o viršutinėje tai 
galėsite pasišokti prie Morkelio or- 
kestros. Už geriausią kaimietišką 
apsirengimą bus dovanos. 
50c už viską. Paremkite 
parengimą o jis jums už 
gins su dainom.

(34-35)

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiskus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ii’ vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite 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)

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

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

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

Įžanga tik 
savo choro 
tai atsily-

Kom.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 6
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
PITTSBURGH, PA.

Pittsburgh’© ir apielinkės lietuvių 
draugijos rengia, 20 metų Lietuvos 
n e p r i k 1 ausomybės apvaikščiojimą. 
Apvaikščiojimas atsibus nedėlioj va
sario 13 d., 1938 m., prasidės kaip 
7:30 vakare, L.M.D. name 142 Orr 
Street, Pittsburgh, Pa.

Bus didelė ir labai graži muzikale 
programa ir geri kalbėtojai. Kalbė
tojų rasis ir iš kitų miestų.

Bus renkamos aukos, Pittsburgh’© 
universitete išpuošti lietuvių aukomis 
kambarį; Lietuvos politiniams kali
niams, ir Vilniaus mokykloms. Ko-

No.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License
EB 3888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1043 
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 given 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 the premises.

FRANK MARKIEWICZ
247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384-386 Flatbush Ave. Ext., and 
35 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ENDURO SANDWICH SHOP. INC.
384-386 Flatbush Ave. Ext., & 35 Dekalb Ave., 

Brooklyn, N. Y.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, vasario 13 d., 12:30 vai. po 
pietų. Easton Baking Co. Svet. Visi 
nariai prašomi dalyvauti ir nesivėluo- 
ti, nes bus nemažai reikahj svarsty
mui. Ypatingai buvę APLA nariai 
būkite—yra iš Centro atėję visi do
kumentai ir tt. Sekr. V. J. S.

(34-35)

LAWRENCE, MASS.
Bendro Fronto Prakalbos įvyks 

sekmadienį, vasario 13 d. L. U. K. 
Svet., 41 Berkeley St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Kalbės “Laisvės” redakto
rius drg. A. Bimba ir vietinis J. 
Urbonas. Įžanga veltui. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. (34-35)

E. ST. LOUIS, ILL.
Sekmadienį, 13 d. vasario bus ro

domi judžiai iš Sovietų Sąjungos 
“Rotum of Maxim”. DeLuxe Teatre, 
1504 Walnut Ave., (vienas blokas j 
pietus nuo Broadway) prasidės 11 
vai. ryte. Vaizdins darbininkų kovą 
su carizmu Rusijoj. Nepraleiskite 
šio judžio nepamatę. Įžanga dėl su
augusių 25c. Vaikams 10c.

(34-35)

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare . 

Ncdėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

LIGOS
CHRONIŠKOS

GYDOMOS

J. J. D.

GREAT NECK, N.
Pirmyn Choras važiuoja 

vės” bazarą, sekmadienį, 13 
rio. Yra užsakytas didelis busas. 
Greatneckiečiai norinti važiuoti į 
“L.” bazarą tai užsisakykite buse vie
tą. 75č. asmeniui. Busas išeis nuo 
Kasmoeių Svet., kaip 4:30 v. p. p. 
Galite užsisakyti per Pirmyn Choro 
Komitetą o, ant greitųjų pašaukite te
lefonu: Great Neck 2139. F. Klaston, 
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į “Lais- 
d. vasą-

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LALSNIUOTAS GRABORIUS
o
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()

)

O
O

<♦>
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660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

<f>

•>

w 'NAUJOJE VIETOJE' "®s

NOTICE is hereby Kiven that License No. 
RL 7617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqupr at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic beverage Con
trol Law at 2026 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MORILLON REST. INC. 
2026 Church Avenue. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be, con
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1396 Putnam Ave., also 660 Knickerbocker 
Ave., Borough of Brooklyn, County.of Kings, 
to be consumed off the premises.

PAULINE KATZ 
1306 Putnam Ave., also 660 Knickerbocker 
Avenue, 
NOTICE 
EB 3885 

to sell ___ _ ______  ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
CONEY ISLAND CUT-RATE GROCERY. Inc. 
1019 Avenue H. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1708 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE FATTIE ,, VT v 
1708 Fltftbu^b Ąveątie.------  Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Paminėjimas Lietuvos Neprigulmy- 

bės 20 m. Sukaktuvių įvyks sekma
dienį, vasario 13 d. Liet. Taut. Namo 
Svet. Pradžia 7 v. v. Rengia Ben
dras Montellos Draugijos Komitetas. 
Kalbės “Keleivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas iš So. Boston. Koncerto 
dalį pildys Ig. Kubiliūnas ir drg. Rai- 
nardiene. Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti.z Kom.
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VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomson© NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’op gydytojai savo pacien
tams pataria nuo viduriu užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisėskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St.,
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON 
Brooklyn, N. Y.

Patenkinančios ir Greitos
i Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MEŠLAŽARNES Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES 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 Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

LWUV£M
GERIAUSIA DUONA»SCHOLES BAKING

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

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

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

5*!

PAULINE KATZ
Brooklyn, N. Y, 

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76

NORWOOD IR APIELINKEI
Kompozitoriaus Miko Petrausko 

atminčiai programa, kurią pildys Vy
rų, Merginų ir Mišrūs Chorai. Taipgi 
duetai ir solistai. Bus suvaidintas 
vaizdelis, parodantis kokią laisvę 
Lietuvos žmones turi prie fašistinės 
dabartinės valdžios; kokiose sąlygose 
ir kaip Lietuvos jaunimas susirinkęs 
j mišką praleidžia sekmadienių pava- 
karius. Tai bus tikras paveikslas da
bartines Lietuvos. Verta pamatyti 
netik suaugusiems, bet ir čiagimiam 
jaunimui. Tai puikiausia proga jau
nimui susipažinti su dabartinės Lie
tuvos “laisve”. ’

Taipgi šiame programe, bus dai- 
nuojamo8 tik Miko Petrausko kompo
zicijos,—revoliucinės ir liaudies dai
nos. Visas Choras bus pasipuošęs

DETROITO LIETUVIU DARBININKU 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.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Norą valandų sekmadieniais.

T Vlf-■ U "'-v

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų pamuš ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą* 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

3=



Pusjafjis Šeštas LAISVE šeštadienis, Vasario 12,1938
į j < t >

Šį V:akarą "L.” Bazaro Programoje Philadėl- 
phijos, Ryt -Newark-Gr. Neck Menininkai

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį Dovanos Ir Pigiausiai Išpardavimas 
Likusiu Daiktu

Minėjimas Per Radio Gimtadienio Pokilis

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 14 d. vasario. J. Barta- 
šiaus vietoj, 267 Front St., 8 v. v. 
Visi nariai būkite laiku. Sekr.

(35-36)

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Kaip šis bazaras pradėta su 
dovanomis (penktadienio vaka
rą, 11-tą vasario, duodant vi
siems dalyviams,po puikų sieni
nį kalendorių), taip jis baigsis 
su dovanomis, sekmadienio va
karą, 13 vasario. Bazaro Komi
sija duos kiekvienam dovanai 
po puikų sumaunamą paišelį, 
tinkamą nešiotis kišeniuje ar 
krepšelyje.

“Laisvės" bazaras prasidėjo 
penktadieni, 11 šio mėnesio, ir 
tęsis 12-Zą ir 13-tą, tai yra 

rytoj. Vieta: Ideal 
Knickerbocker ir

šiandien ir
Ballroom,
Flvshin g A v enu es.

PUIKI MENO PROGRAMA
“Laisvės” bazaro atidarymo 

raktas teko brooklyniečiams 
(Aido Chorui pavesta bazare 
penktadienio vakaras), o jo tę
sinys ir uždarymas — svečiams 
menininkams.

šeštadienio vakarą, Linco!no 
Dieną, programą 
menininkų grupė 
phijos.

Sekmadienį po
moję Ateities žiedo Mokyklėlės 
Choras.

pildys puikių
iš Philadel-

piet progra-

ka lempa, prezervuotų grybų, 
piniginę, megstinį ir pypkę.

Brooklyn, N. Y.

A. Gaučienė, “dresser scarf”.
M. Purvėnienė, didelę bon- 

ką grybų.
Amilija Česniutė, 2 “candle

sticks”, “bowl of candy and 
plate”.

Scholes Bakery, (Lukoševi
čių), 532 Grand St., “cake” 
(per Adeikienę).

Jurgis Jasmontas, 177 Roeb
ling St., laikrodį.

J. Balčiūnų šeimą, staltiesę, 
stiklinių dalykų ir kvietką.

S. Misiūnas, 473 Grand St., 
!/i, keg “beer”, bonką degti
nės, bon ką vyno.

J. Sutkus, 451 Grand St., Ųj 
keg “beer”.

Per Maželienę: gražią ran
kų darbo paduškaitę, 12 meg- 
stinių nosinių, 1 pr. 
bedroom slippers”, 
linių batukų, 5 prs. 
“box cookies”.

K. Rušinskienė, 
book”.

Per J. Lazauską
Adams, 2 “cigarette
2 ash trays”.

M. Bovinienė, rankų darbo 
staltiesę, eilę moteriškų apa
tinių, lininį stalui setą (5 ga
balai), saldainėm ir kvepalam 
indėlius. Pasiuvo 10 stubos 
suknelių. c

F. Gyvis ir Menkeliūnas, 1 
bonką sherry vyno 
degtines.

Antradienį, vasario 15 d., 
9:30 vai. vak., Lietuvių Radio 

Draugija, per savo vedamą ra
dio programą paminės Lietuvos 
Nepriklausomybes 20 metų su

kaktį. Šią iškilmingą programą 
girdėsite iš W. M. B. Q. (1500 
kc.) radio stoties.

Yra pakviesta įžymių kalbė
tojų, parūpinta 
Programos muz.
komp. R. Kurdinaitis, o 
programą prižiūrės L. R. D. ve
dėjas J. Cinkus. Nepraleiskite 
progos, išgirskit šią įdomią mi
nėjimo programą!

L.R.D. asist. V. Ubarevičins.

dainininkų, 
dalį tvarko 

visa *

Pas ridgewoodieeius Vižlian- 
skus, 135 St. Nicholas Avę., tu
rėta smagi šeimyninė (be bilie
tų) pramogėlė pereito trečia
dienio vakarą, kur ii' jūsų Rcp, 
teko užkliūti. Netikėtas pokilis 
surengta pagerbti Antaną J. 
Vižlianską-Weslan, jauną advo
katą, jo gimtadienio proga. Jį 
suruošė motina P. Vižlianskie- 
nė su ąrtimomis giminaitėmis. 
Dalyvavo, didžiumoje, jauni ad
vokato draugai, taipgi giminės.

Antanas sėkmingai prakti
kuoja advokatūrą jau antri me
tai ir turi raštinę 16 Court St., 
Brooklyne. : Rep.

Amerikos Labor Partijos Broo
klyn© Lietuvių Skyriaus 

Susirinkimas
Gerbiamiejai!

Vasario 11, 1938 kaip 7:30 vakare 
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
name bus Amerikos Labor Partijos 
Lietuvių Skyriaus susirinkimas. Visi 
A. L. Partijos nariai ir nenariai pra
šomi ateiti j susirinkimą, nes turėsi
me labai svarbių reikahj aptarti. 
(34-35) $ekr. J. Buivydas.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

child’s
1 pr. Įtai
ko j inių, 1

pock et-

nuo Mrs. 
cases and

į

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.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES “LAISVĖJE”

Mateušas Sinionavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Sekmadienio vakarą Choras 
Sietynas iš Newark© ir Choras 
Pirmyn iš Great Necko.

ŠOKIAI KAS VAKARĄ
Laisvės bazare kas vakarą 

griežia geriausios lietuvių orke
stras. Atidarymo vakarą — Mi
kalausko Orkestrą, šeštadienio 
vakarą grieš Retikevičiaus Or
kestrą. Sekmadienį bus George 
Kazakevičiaus Orkestrą.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

bon ką

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Liet. Pil.
Ave., 1

nuo
280

Amer.
UnionKliubo, 

bonką degtinės, V2 
bačkos alaus ir 1 bonką vyno.

Per O. Depsienę, Walter 
Ambrose, So. 3rd St., bonką 
degtinės. A. Malinauskienė, 
setą pjaujamųjų Įrankių, J. 
Braschum, 500 Grand St., mui
lo, M. Simon, slip, O. Depsie- 
nė, 15 pcs. “tea set”, 2 “pillow 
cases hand embroidered 
“vegetable grinder”.

Tru-Ember Coal Co., 
Grand St., 1 toną anglių.

Sophie Thomson, rankų 
bo žiurstą.

J. W. Thomson, Coty’s 
“Shaving Set”.

K. Šolomskienė, 4 “Turkish

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

485

Mr. Francis Drake, paskiįbęs 
amerikonas, buvo nuvykęs So
vietų Sąjungon tikslu parūpint 
filmą, kuri nepraleistu nei vie
no klausimo neatsakytu. Po ke
lių metų energingo rinkimo me
džiagos, su pagelba įvairių So
vietų įstaigų, plačiai apkelia
vęs didžiulę Sovietų šalį, Mr. 
Drake sugrįžo Amerikon su ne
paprasta filmą, kurią mes da-

bar turime progą pamatyt.
“Rusija Maršuoja Pirmyn” 

atsidarė Belmont Teatre, 125 
W. 48th Street arti 7th Avė., 
N. Y. Judyje parodoma įvai
riausios fazes Sovietų gyveni
mo nuo didžiausiu atsiekimu so
cialistinėj statyboj iki mažiau
sių smulkmenų Sovietų piliečio 
buities.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

“Mirty Vainikas” Workers Alliance laimėjo rei
kalavimus ir atšaukė savo sė

dėjimo protestus.

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. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA A VE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

It «*nų padnrao nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javua sudarau *u ame
rikoniukai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
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

JSIGYKIT PUIKIŲ DAIKTŲ
Apie daugį puikių daiktų, ra

gis, aiškinti daug nereikia, nes 
tai matote iš kitur telpančio 
skelbimo, taipgi iš kas dieną 
telpančių pranešimų šiose špal- 
tose. Tačiau neapsigaukite, ką 
matėte paskelbta prieš bazarą, 
tai ne viskas, kas bus bazare. 
Reikia turėt mintyje, kad dau
gis dovanų sueis po atspaudimo 
šios laidos, šeštadienį, kurias 
jau begalėsime paskelbt po ba
zaro, tačiau kurios bus išpar-1 
duotos bazare. Dar daug, dova- ’ 
nų bus atvežta tiesiai į bazarą
iš tolimųjų Brooklyn© priemies-į Towels”, 
čių ir iš kitų miestų atvykstan-j M. Zuza, mčsinyčia, kampas 
čių svečių, kurių šimtai rengia-I Scholes ir Lorimer gatvių, ski- 
si atvykt į bazarą.

Visą virš minėtą imant aty- I 
don, geriausia kiekvienam įsi- i 
gyti Viso Bazaro Bilietą ir kam ■ 
nors iš šeimos dalyvaut kas die- Į 
ną.

KELRODIS Į “LAISVĖS” 
BAZARĄ

Važiuojantieji iš New Yor
ko traukiniais, važiuokite ant 
Union Square ir čia imkite Ca
narsie traukinį ir išlipkite ant 
Jeįįerson Si. stoties. Važiuo
jantieji , automobiliais iš New 
Yorko, važiuokite Williams- 
burgh tiltu ir pervažiavę tiltą 
važiuokite Broadway apie 15 
blokų iki Flushing Avenue, su
kite po kairei į Flushing Ave
nue ir važiuokite iki Knicker
bocker. čia po kairei bus baza
ro salė.

Į landį.
O. K. Jewelry, K. W. Petro

nis, 7415—13th Avė., laikrodį.
Maspeth, N. Y.

J. Mažeika, 54-02 Flushing 
Į Avė., bonką degtinės.

Hartford, Conn.

A. Giraitis, puikią “steel” 
skauradą.

Miami, Fla.

Augutienė, (brooklynie- 
sea shell electric lamp”.

PINIGAIS

šį šeštadienį, 12 vasario, su
sirenka būrelis užkviestų vai
dintojų į “Laisvės” Svetainę, 
6-tą vai. vakare ir pasidalina 
roles veikalo —- “Mirtų Vaini
kas.”

šiam veikalui sutinka vado
vauti žymus režisierius ir sce
nos mėgėjas J. Kačergius iš 
New Jersey. L. L. T. Sekr.

PAJIEŠKOJAMI
Pajieškau darbininko prie ūkės 

ha partnerio. Turi būt pavienis, 
vedęs. Atsišaukite: Mary Bubinci-
kiene, R. D. 5, Richfield Springs, N.Y.

(36-41)

'MfiMF'TYPE ‘

ar- 
ne- INVENTED

J. 
tė)

Brooklyniečiai Vyksta 
Į Kitus Miestus

Iš Brooklyn© ir kitų dalių 
Brooklyn© apylinkės galima nu
važiuoti šiais ' gatvekariais: 
Union Ave., Wilson Ave., ir 
Flushing Ave. Iš East New 
Yorko geriausias privažiavimas 
Canarsie line traukiniu ir išlip
ti ant Jefferson St. stoties.

DOVANOS BAZARUI 
DAIKTAIS

Great Neck, N. Y.
Per drg. Bečį: 2 abrūsai, 

porų kojinių (vyriškų), “music 
stand”, knygą, 4 poros batų, 
“dreeė”, “bath robe’7 elektriš-

12

Bridgeport, Conn.
Per Aldoną Ainoriutę: A. 

Jocis, $1.00; J. A. Pudimas, 
$1.00; J. J. Mockaitis, $1.00; 
M. Arison, Stratford, Conn., 
$1.00 ir Ch. Cherry, Stratford, 
Conn., $1.00.

Hartford, Conn.
E. Klimienė ir A. Klimas po 

$1.00.
Rumford, Me.

Puidokas, $1.00.
Brooklyn, N. Y.

Monika ir Kazys Ivanaus
kai, $1.00; Mrs. M. Adams, 
$1.00; Chas. Degutis, 306 
Union Ave., (Barber Shop) 
$1.00; F. čikanavičienė, $1; 
John Johnson 50c. ir Mrs. Do
brow, $2.00.
...... Bazaro Komisija.

S.

Brooklynas yra tuo centru, 
kuris, bene, daugiausia už bile 
kurį kitą lietuvių centrą priver
stas dalytis savo geriausiomis 
spėkomis su “plačiu pasauliu.” 
Na, kad ir šios savaitės pabai
gą nedaug ką iš kalbėtojų rasi 
namie, didžiuma jų kalbės Lie
tuvos Nepriklausomybes minė
jimuose.

Antanas 
Bostoną ir

Keistutis
nuolis, socialistas, 
Binghamton, N. Y.

Jonas Gasiūnas ir Dominin
kas šolomskas — į Jersey City,

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienį, vasario .12, Lincoln’s 
dienoje Adomas Yezavitas ir Orkes
trą rengia “Valentine” šokius, šo
kiai atsibus, I/iet. Am. Piliečių Kliu
bo Svet., 280 Union Avė. Pradžia 
7:30 v. v. ir tęsis iki vėlumos nak
ties. Programoj dalyvaus daininkas 
Viktoras Bekeris ir armonistas Jur
gis Dirigenčius ir visiems žinomas 
Adomas Yezavita# ii’ jo Radio Or
kestrą. įžanga 35c. Kom.

. (34-35)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Bimba išvyksta į 
Lawrence, Mass.

Michelsonas, jau-
i švykšta į

Likusieji, žinoma, nuliekamu 
nuo darbo laiku, ‘prakaituos” 
didžiajame “Laisves” bazare. 

ž-as.

Amerikos Komunistų Parti
jos generalis sekretorius Earl 
Browder sugrįš iš Europos an
tradienį. .......................

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

COOK and HEAT Without Coal 
In Your Present į
Stove or Furnace—
HOTTER - CHEAP-
ER — No Aahee or Dirt ~C ii
— Twice the Heat Quick -if T* i~, ZIlT
•t ONE HALF THE COST.

COOKSAMSAL
FOR LESS Jg

Beata any oU burner over gotten TjĮifcįįiA 
out for low cost, perfect per- ff TfA Vr' 
formance. Burns cheap oil a new Slioi’lnto f1'"'; I 
way. without pre-goneratinu Any STOVI laL 
or clogging up. Quick Intense RANGE or P" I ff 
heat by Simple Turn of Valve, eurhace h£,LV-’ 
It ends drudgery and dirt of Quick HTATat 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valvot 
half, pays for itself quickly by what IT (SAVES

DUAM E phone for free rBlUPflE DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of thia 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 DcKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth 

53-82 72nd PLACE

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

CHARLES
Ruošia

Pirmu Kartu

DABAR RODOMA
FRANCIS DRAKE 
Didj Paveikslą 
Judžiose Perstatoma

RUSIJA MARŠUOJA PIRMYN
Puikiausias Meilės Rekordas Sovietiniame Gyvenime.—Daiiy Worker.

žingeidus. Pilnas grožybės.
—New York Times.

Įžanga 25 centai 
iki 5 Vai. vakaro

UŽia kaipo gyviausiai*, teisingiausias gyvenimo, veiklumo pavyzdis Sov. Sąjungoj.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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.

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK

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

Sun. all day and night




