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Bus renkama 29 
Tai bus šeštas iš 
mėlis.

atstovai, 
eilės sei-

Kokios bus rinkimų pa
sekmės, aišku, tikrai niekas 
negali pasakyti, 'račiau 
kiekvienas gali jausti, kad 
rinkimai gero Lietuvai ne
žada.

Reikia atsiminti, prie ko
kių sąlygų jie įvyksta: prie 
žiauriausio naziško teroro, 
kokis galima įsivaizduoti!* *

Pasitraukimas iš guber
natoriaus vietos Juozo Ku
biliaus aiškiai parodo, kad 
naziai yra pasiruošę pada
ryti Klaipėdą “laisva sri
timi.” “Laisvė” čia reikia 
suprasti ta prasme, kad jie 
nori tąjį kraštą padaryti 
nazišku, priklausomu (gal 
būt kol kas neoficialiai) 
hitleriškai Vokietijai.

Viso pasaulio lietuviai di
deliu susidomėjimu lauks 
Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimų pasekmių. Mūsų 
dienraštis stengsis apie tai 
paduoti žinių kaip tik gali
ma greičiausiai.* * *

Aną dieną Washingtone 
nusižudė Povilas Anderso
nas, žymus Amerikos žur
nalistas. Tai buvo tik 45 me
tų amžiaus vyras. Pažan
gus, gabus, įgudęs savo pro- 
profesijoj, savo darbe.

Smagu buvo skaityti jo 
pranešimai iš Washingtono. 
Jis ypačiai gražiai buvo pa
sižymėjęs kaipo žymus kri
tikas kongresmano Dieso, 
kuris “tyrinėja prieš-ame- 
rikinę veiklą.”* ❖ *

Velionis Andersonas ža
dėjo pliekti Diesą ir toliau, 
įrodant jo blogus “tyrinėji
mo” tikslus. Deja, kažin kas 
užėjo, ir žurnalistas užbai
gė savo gyvenimą, savo 
karjerą, nesuvaidinęs tos 
žymios misijos, kurią žadė
jo.

Labai gaila!* « *
Šiandien, gr. 10 d., sukan

ka lygiai septyni metai, kai 
buvo priimta Ispanijos res
publikos konstitucija.

Aišku, šį įvykį gražiai at
žymės Ispanijos respublika 
ir laisvę mylį ispanai, gyve
ną svetur.

Ispanijos fašistai tatai 
paminės veikiausiai nauju 
respublikos miestų bombar
davimu ir užmušimu keliu 
tūkstančių nekaltų begink
lių žmonių.

Jau beveik pustrečių me
tų, kaip tie niekšai žudo 
žmones, naikina kraštą tik
slu, kad sunaikinti tą kon
stituciją. Bet jiems vis ne
vyksta, nes didvyriška liau
dis ją narsiai gina.* * *

Mūsų dienraščio vajus, 
rodosi, pradėjo įsismarkin
ti. Jei šituo tempu jis bus 
vedamas iki pabaigos, spė
ju, atneš gerų pasėkų.

Bet, draugai, atsiminkim, 
kad laiko pasiliko mažai. 
Be to, negalima daug atsi
dėti ant švenčių, kadangi ne 
visuomet per šventes vyks
ta darbuotis.

CHAMBERLAIN, ANGLŲ PREMJERAS, 
NORI, KAD FAŠISTAI KIRSTŲ DIDĮ 
SMŪGI ISPANIJOS RESPUBLIKAI

Barcelona, Ispanija.—Ge
nerolas T'ra n co ruošiasi 
naujai smarkiai ofensyvai 
prieš Katalo'nija, šiaur-ryti- 

I nę dalį Ispanijos respubli
kos. Besirengdamas tam, jis 
uždarė ir sieną tarp savo 

įvaldomo ploto ir Francijos, 
ties Hendaye.

Kai]) Mussolinis, tai]) An
glijos ministeris pirminin
kas N. Chamberlain nori, 
kad fašistai šiuo žygiu kirs

Naziai Grobia ir Ame
rikos Piliečių Žydų Ne

kilnojamąjį Turtą
Berlin. — Hitlerio val

džios įsakymas, kad visi žy
dai Vokietijoj turi parduot 
savo namus ir žemes “ari- 
jams”-vokiečiams, yra taip
gi privalomas Amerikos pi- 
1 i eč i a m s žydą m s Vok ie ti j o j, 
— kaip kad naziai paaiški
no Amerikos atstovybei 
Berlyne.

(Toks nekilnojamos nuo
savybes pardavimas ant 

I greitųjų reiškia atidavimą 
įjos tik už dalį kainos; tai 
yra faktinas grobimas.)

Tuom įsakymu naziai 
laužo 1923 m. Vokietijos 
sutartį, padarytą su Jung
tinėmis Valstijomis. Ši su
tartis užtikrino teisę nuosa
vybės ir biznio Vokietijoj j 
visiems Amerikos pilie-' 
čiams, be skirtumo; o Ame
rika davė tokį jau užtikri
nimą Vokietijos piliečiam 
Ji1 ngti nėse V aisti jose.

Hitlerio valdžia daro tik 
i tokią “nuolaidą” žydam 
I Amerikos piliečiam, jog 
| nereikalauja, kad jie perve
stu naziam savo sidabrą, 
auksą, perlus, deimantus ir 
dailės dalykus, ir neliepia 
Amerikos piliečiam žydam 
sunešt savo bonus ir Šerus i* <- nazių paskirtus bankus.

6 Numarinti Elektros Kėdėj
Reidsville, Georgia.—Gu

bernatorius Rivers atidėjo 
numarinimą elektros kedėje 
vieno balto žmogžudžio, 
bet atmetė prašymą šešių 
negrų, nusmerktų elektros 
kedei ir jie turėjo tuoj mir
ti.

ORLAIVIŲ KORPORACI
JA TURI PRIIMT 32 CIO 

UNIJISTUS
Washington.—šalies Dąr- 

bo Santikių Komisija įsakė 
Douglas orlaivių korporaci
jai Californijoj priimt atgal 
32-CIO unijistus darbinin
kus ir išmokėt jiem algas 
už visą laiką, kurį jie buvo 
pavaryti iš darbo už uniji
nę veiklą.

Sekančios dvi savaitės tu
rėtų būti pačios darbingiau- 
sios: per jas turime gauti 
kuodaugiausiai naujų “Lai
svei” skaitytojų.

tų didį smūgį Ispanijos res
publikai. Tada Chamberlai- 
nui būtu sklandžiau kalbė
tis su Mussoliniu, kai 
Chamberlainas atvyks į Ro
mą po naujų metų.

Respublikiečiai a t š a u kė 
visus kareivių paliuosavi- 
mus iš fronto ir rengiasi vi
somis jėgomis atmušt grę
siančių generolo Franco, 
Mussolinio ir Hitlerio ofen
zyvą.

Prancūzą Studentą Ko
medijos prieš Italijos 
Fašistą Pasimojimus
Paryžius. — šeši tūkstan

čiai francūzu studentu de- v c-
monstravo Paryžiaus gat
vėmis, šaukdami: “Korsika 
yra francūziška! Mes nori
me Vezuvijaus! (garsiojo 
Italijos ugniakalnio-vulka- 
no), Mes norime Veneci- š . .jos!” (vieno žymiausių Ita
lijos miestų).

Panašios studentų de
monstracijos įvyko ir ki
tuose Francijos miestuose. 
Jomis buvo pašiepiama Ita
lijos juodmarškinių šauks
mai : “Mes norime Tunisi- 
jos! (Francijos kolonijos), 
Mes norime K o r s i k o s!” 
(Francijos salos), ir kt.

Prancūzų policija blaškė 
tokius, kad ir komediškus, 
demonstrantus prieš Italiją.

Bet buvo ir labai rimtų, 
demonstracijų prieš Italiją 
Tunisijoj, Korsikoj ir kito
se Francijos vietose.

Pittsburgh© Radio Nukirto 
CIO Laikraštininkų Kalbas

Pittsburgh, Pa. — Ameri
kos Laikraštininkų Gildija 
(CIO) pakvietė atstovus 
Hearsto dienraščio .“Sun- 
Telegraph” į WWSW radio 
stotį: Gildija tada supažin
dins publiką su savo reika
lavimais, o Hearsto atstovai 
galės čia jau per radio aiš
kint, kodėl Hearstas atme
ta tuos reikalavimus.

Hearsto dienraštis buvo 
sutikęs atsiust savo žmones 
į tą pasikalbėjimą per ra
dio; bet kada atėjo laikas, 
tai nė vienas Hearsto atsto
vas nepasirodė. Tuom pasi
naudojo WWSW stoties ve
dėjai ir po 23 minučių Gil
dijos laikraštininkų kalbų 
uždarė jiem radio, nors 
stotis buvo pasamdyta 
35-kiom minutėm. Stoties 
vedėjai pasiaiškino, kad 
Gildijos ž m onės, girdi, 
“kurstančiai” kalbėjo prieš 
Hearsta ir nebuvo kas jiem 
atsakytų.

Kam MussoEnis Telkia Savo 
Armiją Palei Francijos Sie

ną, Šiaurinėj Ispanijoj
Paryžius. — Pranešama, 

kad sutelkta dideli daugiai 
mechanizuotos italų kariuo
menės pačioj šiaurinėj daly
je generolo Franco valdomo 
ploto, prie rubežiaus su 
Franci ja.

Mussolinis, telkdamas sa
vo pulkus arti Francijos 
sienos, turi du tikslus; vie
nas, tai baugint Franciją, o 
kitas — prisirengt dideliam 
žygiui prieš Ispanijos res
publiką — grumtis per Ka- 
taloniją linkon Valencijos.

EXTR A!
FRANCIJOS GENERALIS 
ŠTABAS SAKO, ITALIJA 

BŪTŲ SUPLIEKTA

Paryžius, gruod. 9.—Jei
gu Italija iš savo kolonijos 
Libijos užpultų Francijos 
koloniją Tu nisi ją arba 
Francijos salą Korsiką, tai 
užpuolikai būtų supliekti,— 
sako Francijos generalis 
štabas.

HITLERIS DAR NEATSA
KO FRANCIJAI

Paryžius, gruod. 9.—Hit- 
lerisXvis^ clar neatsako Fran- 
cijai, ar jis neremtų Itali
jos karą prieš Francijos Tu- 
nisiją ir Korsiką.

A. EDEN, ANGLIJOS EX- 
MINISTERIS, AMERIKOJ

New York, gruod. 9.—Šį 
vakarą atplaukia buvęs 
Anglijos užsieninis ministe
ris Eden kalbėt Amerikos 
Fabrikantų Susivienijimui. 
Eden priešingas dabartinei 
Anglijos valdžiai, kad jinai 
taip nuolaidauja Hitleriui 
ir Mussoliniui.

Japonija Atmeta Amerikos 
ir Anglijos Biznio Teises 

Chinijoj
Tokio, gruod. 9.-—Japoni

jos valdžia pareiškė Ameri
kos ir Anglijos atstovam, 
kad japonai daugiau niekad 
nepripažins kitom šalim ly
gių su Japonija biznio tei
sių Chinijoj.

Atsistatydino Sovietą Vidaus 
Reikalą Komisaras 

Ježov dėl Nesveikatos
Maskva. — Dėl nesveika

tos pasitraukė iš vietos N. 
I. Ježov, vidaus reikalu ko
misaras, sykiu ir politinės 
policijos galva, bet jis ir to
liau liekasi vandens trans
porto komisaru.

Nauju komisaru vidaus 
reikalu tapo Lorenti Beria, 
gruzinu tautos, kietas leni- 
nietis-stalinietis.

(Kapitalistinė spauda mė
gino Ježovo pasitraukimą iš 
vidaus reikalu komisariato 
išpūst j jo “išvalymą.”)

ORAS
Šiandien šalčiau.—N. Y. 

Oro Biuras.

DIDIEJI AMERIKOS KAPITALISTAI IŠVIEN SU NAZ1AIS SU
RENGĖ BANKIETĄ FAŠISTUO JANČIAM AMERIKOS KON- 

GRESMANUI DIES’UI, ĖDIKUI CIO IR “RAUDONŲJŲ”
New York. — 600 kapita

listų ir jų agentų aršiausi 
darbo unijų priešai, išvien 
su nazių Vokiečių-Ameri- 
kiečių Bundu (Sąryšiu) su
ruošė bankietą pagerbt fa
šistu o jantį Amerikos kon- 
grcsmaną Martiną Dies’ą.— 
Dies yra pirmininkas kon
gresines komisijos, kuri ne
va tyrinėja p rieš-ameri ki
nius judėjimus, bet tikru
moj tik kursto žmones ir

Policija Daužė Laikraš
tininku Pikietą prieš 
Hearsto “Gazietas’

Chicago, Ill. — Streiklau
žiai ir policija užpuolė šim
tą laikraštininkų, pikieta- 
vusiu Hearsto dienraščius 
“Evening American” ir 
“Morning Herald and Ex
aminer.” Trims pikietinin- 
kams, nariams CIO Laik
raštininkų Gildijos (uni
jos), kruvinai apdaužė gal
vas ir sužeidė kelis kitus. 
Susikirtime taip pat sužeis
ta pora policininkui ir kele
tas streiklaužiu. €

Policija. areštavo Harry 
Wohla, pirmininką Chica- 
gos Laikraštininkų Gildijos, 
ir septynis kitus Gildijos 
veikėjus.

Motina Nušovė Sūnų ir 
Pati Nusižudė

San Jose, Calif. — Mrs. 
Peggy Mason, 38 metų, nu
šovė savo sūnų Dale, 14 
metų, ir pati nusišovė. Jos 
palikti užrašai rodo, kad 
sūnus su tuom sutikęs.

Masonienės vyras pabė
gęs, ir jai vienai buvę la
bai nuobodu gyvent.

Stiprus' Sovietą Atsakymas 
Japonijai dėl Žuvyklą

Maskva. — Japonija ga
na gražiai pareikalavo, kad 
Sovietai panaujintų sutar
tį, duodančia japonam tei
ses žvejoti Sibiro vandeny
se, “pagal Portsmoutho su
tartį.” Sovietų - užsieninis 
komisaras Litvinov atsakė 
Japonijos . ambasadoriui, 
kad pati Japonija nepildo 
sutarties. Be to, Japonija 
nesumokėjo Sovietam $2,- 
301,000, kuriuos jau senai 
turėjo sumokė t kaip dalį 
atlyginimo už parduotą jai 
Chinišką Rytinį Geležinkelį.

Todėl Sovietai nenanau- 
jins žuvykių sutarties su 
Japonija, kol jinai neatsi- 
teis Sovietam. Bet Sovietai 
sutiktų pratęst japonam 
žvejybos teises Sibiro van
denyse vieniem metam, ne
norėdami kivirčų.

Manila. — Viesulas Filip- 
pinų salose užmušė bent 19 
žmonių.

valdžią prieš CIO unijas, 
prieš komunistus ir prieš 
“raudonuosius” abelnai.

Tas pokilis Dies’ui buvo 
surengtas vardu New Yor- 
ko Valstijos Ekonominės 
Tarybos ir įvyko aristokra
tiškame viešbutyje Bilto- 
more. Tarp pokilio rengė
jų buvo oficialiai įrašyti 
James Wheeler-Hill ir jo 
svečiai. O jis yra nazis vo- 

Ikietys, visašališkas sekreto

Francijos Karo Laivas 
Nuvijo Fašistų Karo 

Laivą-Užpuoliką
Paryžius. — Vienas Ispa

nijos fašistų karinis laivas 
mušė kanuolės šūvį virš 
Francijos prekinio laivo 
“Grand Quevilly”, Gibral
taro sąsmaugoj, ir liepė 
šiam Francūzu laivui 
plaukt į fašistų uostą Ceu
ta, Ispaniškon Morokkon.

Užpultasis laivas atsišau
kė per radio į nepertolį bu
vusį Francijos karinį laivą- 
naikintuvą “Basque.” Ir kai 
fašistų laivas pamatė at
plaukiantį Francijos karinį 
laivą, tuoj spruko tolyn. 
Taip Francijos prekinis lai
vas, lydimas jos karinio 
laivo, ir praplaukė Gibral
taro sąsmauga.

Tėvai Prašo Pasigailėti 
Žmogžudžio Ją Dukters

Oakland, Calif. — Suim
tas Rodney Greig, 21 me
tų, kad jis peiliu nudūrė 
gražuolę Leoną Vlugt au
tomobilyje, miškuotoj kal
voj. Policija sako, kad 
jis nužudė tą merginą to
dėl. kad jinai nepasidavė 
lytiškai jo užmačiai. Leona 
Vlugt buvo grožio mokyto
ja kolegijoj.

Bet merginos tėvas, ypač 
motina nenorėjo pasirašyt 
skundo prieš žmogžudį. Mo
tina sako, jog ji dabar su
žinojo, kad jos duktė smar
kiai traukė alkoholį ir 
“perlaisvai” gyveno. Tai, 
anot motinęs, ir duktė bu
vo dalinai kalta. Todėl mo
tina prašo teismą, kad jis 
ta žmogžudį nebaustų, o pa
liktų pasitaisyt.

Visos Amerikines šalys Tu
ri Laikytis Išviefi prieš Fa

šistus Užpuolikus
Lima, Peru, gruod. 9. — 

Visa - Amerikinėj konfe
rencijoj dalyvauja atstovai 
nuo 21-nos šalies iš Šiauri
nės, Centralinės ir Pietinės 
Amerikos. USA valstybės 
ministeris C. Hull savo kal
boj pabrėžė reikalą visom 
amerikinėm i: e s p u b likom 
laikytis išvien prieš grę
siančius užpuolikus (Japo
niją, Hitlerį ir Mussolinį).

rius hitlerininkų Vokiečių- 
Amerikiečių Bundo. Whee- 
lerio-Hillo “svečiai”-bankie- 
to rengėjai buvo Fritz 
Kuhn, vyriausias galva tos 
nazių organizacijos, ir as
tuoni kiti jos viršininkai, 
visi prisiekę ištikimybę tik
tai Hitleriui. O kada “Dai
ly Workerio” reporteris už
klausė amerikietį fašistą 
ex-pulkininką A. F. Cosby 
apie nazių vadą Wheelerį- 
Hillą, tai Cosby, keikūniš-
kai atsakydamas, pabrėžę, 
kad Wheeler-Hill esąs “pui
kus amerikietis.”

Šį bankietą pagarbai fa- 
šistuojančio Dieso suruošė 
sekantieji asmenys bendrai 
su naziais:

A m e r i k i etis kapitonas 
John E. Kelly, samdytas ge
nerolo Franco agentas; Ą, 
E. Stevenson, draugas Hit
lerio agento Rumely’o, ar: 
šiausio rėksnio prieš žydus; 
kapitonas J. B. Trevor, pir
mininkas “Amerikiečių Pa
triotų Draugijų,” arba fa
šistų suvienyto fronto; at
stovai bankininkų Morgano, 
Guggenheimo ir 58-nių kitų 
turtingiausių Amerikoj ka
pitalistų šeimynų, vadina
mų “ekonominių carų” šios 
šalies.

Surengime šios iškilmės 
Dies’ui dalyvavo visos 400 
poniškiausių - turtingiausių 
familijų New Yorke. Tarp 
rengėjų buvo atstovai Si- 
dabramarškinių ir 99 kitų 
fašistinių organizacijų iš vi
sos šalies. *Tai buvo Wall 
Stryto vienybės išraiška su 
Diesu ir hitlerininkais. Ir 
jie visi vienbalsiai priėmė; 
rezoliuciją, kurioj reikalau
ja, kad “Dieso komitetas ir 
toliau darbuotųsi” ir kad 
tame komitete pasiliktų tik 

■ tie patys k o n g r e s m anai 
kaip iki šiol, ir pareiškė, 
kad to komiteto veikla esan
ti “svarbiausia Jungtinėse 
Valstijose.”

Kongresmanas Dies gi 
savo kalboj užreiškė, kad 
žmogus “pamatines teises 
yra gavęs nuo Dievo... o 
ne nuo žmonių (balsuotojų) 
daugumų.” »

Meksikos Prekybos Suta" 
tis su Vokietija

Mexico City. — Meksikos 
valdžia padarė sutartį su 
Vokietija, kad Meksika par; 
duos $17,000,000 vertės ži
balo - aliejaus Vokietijai 
mainais už tiek pat vertės 
Vokiečių mašinerijos ir ki- 
tų dirbinių.

Lima, Peru. — Louiša 
Wier ir Elise F. Musser, 
Žmonių Taikos Mandato de
legatės, atveža parašus tri
jų milionų žmonių į Pan- 
A m e r ikinę (visa-ameriki- 
nę) konferenciją. Tie žmo
nės reikalauja palaikyt tai
ką.
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bar Apie SLA Centro Iškėlimą
Šiuo tarpu SLA nariai balsuoja jiems 

Pud. Tarybos patiektą klausimą: kur 
keiti SLA centrą?

Kaip žinia, SLA centras šiuo tarpu 
yra New Yorke, bet jis čia gyvuoja ne- 
legališkai. Fraternalės organizacijos cen
tras turi būti toj valstijoj, kur ji yra 
ikorporuota. SLA gi įkorporuota Penn- 
sylvanijoj. Detroito Seimas buvo nutaręs 
centrą iškelti, bet Pild. Taryba perkėli
mo darbą vis vilkino.

Dabar tasai klausimas ir vėl iškilo. 
Nenorėdama pati viską daryti, Pild. Ta
ryba pirmiausia nori atsiklausti narių 
nuomonės.

Aišku, dėl iškėlimo iš New Yorko 
SLA raštinės yra visokių nuomonių, bet 
jos, daug maž, dalinasi į dvi: vieni stoja 
už iškėlimą, o kiti—prieš. Prieš stoja fa
šistai. Jų spaustuvėje, mat, šiuo tarpu 
SLA organas spausdinamas, tai, žinoma, 
tie žmonės ir stoja piestu prieš centro 
iškėlimą, kadangi jų spaustuvė tuomet 
netektų “T.” spausdinimo.

Fašistai pripliaupė kvailiausių “argu
mentų” prieš centro iškėlimą. Girdi, tai 
atseisią šimtą tūkstančių dolerių, o iš 
kur SLA nariai tuos pinigus paimsią!

A. B. Strimaitis pasirodė šiuo klau
simu žiopliausias. Jis sako: SLA turi 
įsikorporuoti už šimtą dolerių New Yor
ko valstijoj ir tuomet nereikės centro 
iškelti. Galite sau įsivaizduoti, koks nai
vus tasai suaugęs žmogus! Jam į tai 
gerai atsako SLA prezidentas, adv. Ba- 
gočius, pareikšdamas, kad “tokio čarte- 
rio, kurs leistų mums perkelti savo bu
veinę iš Pennsylvanijos, nei New Yorko 
valstijoj, nei kur kitur, negausime nei 
už šimtą tūkstančių dolerių, nepanaikin
dami savo Susivienijimo arba nesusilie- 
dami su kokia kita fraternale organiza
cija...” •

Keista, kad žmogus, kuris buvo kadai
se SLA sekretorium, įsivaizdavo, kad 
fraternale organizacija gali būti įkorpo
ruota tuo pačiu sykiu keliose valstijose.
- •-Mes andai pastebėjome “Laisvėje,” jog 
būtų ge’ ai, kad SLA pild. taryba pasa
kytų vušai, kiek daug maž naujo namo 
jMrkb įas Pa. valstijoj kaštuotų. Į tai 
dabai* adv. Bagočius “Tėvynėje” ir at
kako:
* • * •«

— “Kiek pinigų mes turėtume investuo
ti-į naują Centrui namą, apie tai Pil
domoji Taryba dar nesvarstė ir jokio 
tarimo nedarė. Tačiaus niekas iš Pildo-. 
nlOsios Tarybos narių nemanė, kad mes 
eitume nors iki pusės tos sumos, kokią 
mums leistų valdžia. Todėl savaime at
puola kaikurių sumanymas paimti buvu
sį “Vienybės” namą už mūsų Centro na- 
ipą. To namo amžinon ar pastovion sau 
nuosavybėn mes negalime imti. Tas na
mas jau šiandien mums kaštuoja $75,- 
000, o su reikalingais pataisymais kaš
tuotų $85,000 ar daugiau. Tuo tarpu 
įstatymai mums leidžia investuoti į sa
vo namą ne daugiau kaip $75,000. Ir tai 
yra mums perdaug! Buvusiame “Vieny
bes” name Susivienijimas galėtų būti tik 
laikinu “tenantu” ar rendorium, iki kol 
tas namas nebus parduotas gal ne vėliau 
kaip už trijų metų.
„.“Mano nuomone, naujo Centro namo 

Statymui arba seno pirkimui su visais 
pataisymais Susivienijimas neturėtų in
vestuoti daugiau kaip trejetą desėtkų 
tūkstančių dolerių, o jeigu bus progos, 
tai ir mažiau, bet ne daugiau. Aš žinau, 
kad maždaug tokios pat nuomonės yra 
ir kiti Pildomosios Tarybos nariai.”

Mūsų nuomone, paaiškinimas vietoj ir 
laiku. Dabar tegu visoki fašistpalaikiai 
kalba vienaip ar kitaip, o SLA nariai, 
turėdami galvoj prezidento paaiškinimą, 
patys galės tąjį klausimą tinkamai iš
spręsti.

Vienas dalykas mums, tačiau, metasi į 
akis: kaip tai galima, kad į tą Brooklyn© 
fašistų lizdą, į ta Uuža, SLA sukišo net 
$75,000!

Veiklus Amerikos Lietuvių 
Kongreso Apskritys

Vakar dienos “Laisvėje” mūsų kores
pondentas iš So. Bostono jau rašė apie 
Amerikos Lietuvių Kongreso Mass, aps
kričio konferenciją, įvykusią pereitą 
sekmadienį Cambridge’uje. Atstovauta 
64 organizacijos su apie 7,000 narių.

Tuo pačiu klausimu rašo ir “Keleivis” 
taip jau pabrėždamas, kad konferencija 
buvo labai pasekminga ir graži.

Apie to apskričio veiklą konferencijai 
raportavo pirm. St. Michelsonas, kuris, 
priėjęs prie nuveiktų svarbesnių darbų, 
atžymėjo:

“...mūsų apskritys išleido ir išplati
no tarp kolonijų 10,000 atviručių, kurio
se parodyti tautininkų valdžios sušaudy
tųjų lietuvių atvaizdai. Anglų, francūzų 
ir lietuvių kalbomis tose atvirutėse pa
aiškinta, kad tai Lietuvos fašistinio te
roro aukos. Atvirutės buvo išleistos tam, 
kad amerikiečiai siųstų jas Lietuvon, 
reikšdami tuo būdu protestą prieš krau
ju susitepusį tautininkų režimą.

“Pereitą žiemą, kai Smetonos “sei
mas” svarstė naujos konstitucijos pro
jektą, Amerikos Lietuvių Kongreso cen
tras ir visi skyriai siuntė tam “seimui” 
telegramas, kad naujoj konstitucijoj ne
būtų paneigti demokratijos principai ir 
Steigiamojo Seimo dvasia.

“B.et tai toli ne viskas, ką Amerikos 
Lietuvių Kongresas yra per metus nu
veikęs. Pavyzdžiui, mes surinkom apie 
30,000 parašų po Amnestijos Peticija, 
reikalaujančia paleisti politinius kali
nius, ii; mūsų delegacija nuvežę tą peti
ciją su visais parašais į Washingtoną 
Lietuvos Atstovybei, kad ši nusiųstų ją 
Kaunan.

“Mūsų apskritys praėjusią vasarą yra 
nusiuntęs $500 Amerikos Lietuvių Kom 
greso centro komitetui ir $200 Lietuvon; 
gi centro komitetas savo ruožtu nusiun
tė $300 Lietuvon. Be to, mes paaukavom 
$150 Ispanijos demokratijos gynėjams; 
paaukavom po $25 Sakalauskui ir Gas
parui, kurie sugrįžo iš Ispanijos sunkiai 
sužeisti, ir $25 jaunuolių žurnalui 
‘Voice’.”

Iš tikrųjų, tai gražūs darbai. Pasirodo, 
kad šis apskritys yra veikliausias visa
me krašte. Brooklyno, Chicagos ir kitų 
sričių ALK apskričiai turėtų imti iš jo 
pavyzdį.

Šiandien, kai ant Lietuvos nepriklau
somybės kabo Damokliso kardas, kai ten 
žmonės tebevaitoja smetoniškojo režimo 
suspausti, A. L. Kongreso veikla turi bū
ti stiprinama visur. Turim dėti pastangų 
įtraukimui į Kongreso eiles naujų or
ganizacijų, naujų draugijų.

Bjauru!
Labai negražiai pasielgė Franci jos 

valdžia subrukdama 150 amerikiečių, 
grįžtančių iš Ispanijos respublikos ko
votojų eilių, į streiklaužiais valdomą lai
vą “Paris.” Tie kovotojai protestavo, sa
kydami negalį skebų valdomu laivu va
žiuoti, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta.

Francijos valdžia “pamiršo”, kad tie 
vyrai, tie kovotojai vyko į Ispaniją gin
ti ne tik Ispanijos respubliką, o viso pa
saulio demokratiją,—įskaitant ir Fran
cijos. Dabar šitaip nedorai Daladiero 
valdžia jiems atsimoka!

Labai gerai padarė Abrahomo Lincol- 
no Brigados Draugai išleisdami protes
tą.

Podraug Lincolno Brigados Draugai 
kreipia visuomenės dėmesį į tai, kad su- 
grįžtantiems šimtams Ispanijos karo ve
teranų bus reikalinga ūmi pagalba. Pa
dėti jiems tegali tik plačioji visuomenė, 
kuriai rūpi demokratijos palaikymas.

Jie prašo visus, kurie tik išgali, pa
dėti tam didžiajam darbui aukomis.

Tikros ir Netikros
Žinios

«

Rašo J. Baltrušaitis.
“Bet jie dar niekuomet 

neįrodė, kad mūsų paduo
damos žinios yra netikros. 
Iš tiesų, tai jie nė neban
do jų netikrumą įrody
ti...”

Taip sako redakcija “vi
suomeniško” dienraščio, ku
rį kiti vadina “socialistiš- 
ku”. (Lapkr. 25 d.)

Netiesa, kad , komunistai 
niekuomet to neįrodė,—taip 
tik toji redakcija save “tie- 
šija,” o skaitytojai mato 
įrodymus ir pasako, kad jie 
geri.

Redakcija toliau rašo:
“Kapitalistai pyksta ant 

bolševikų tiktai dėl to, kad 
jie sunaikino kapitalistiš
ką biznį. O mums kapitalis
tiškas biznis nerūpi.”

“Nerūpi”—tai netikra ži
nia. Toliau: “Mums rūpi 
laisvė ir žmoniškumas, ku
riuos bolševikai sutrempė”. 
Tai visai netikra žinia. Juk 
bolševikai sutrempė kapita
lizmą, tą versmę visuome
nės nelaimių pasaulyje. Kas 
už tai prieš juos varo nuola
tinę neapykantą, tas sten
giasi pagelbėti kapitalizmo 
sugrįžimui į Rusiją.

Tarp ko kito redakcija 
stoja už darbininkų ir vals
tiečių gerovę ir laisvę: gir
di?, jie “neturi teisės nei iš
reikšti savo nuomonę...”

Melas! Nė vienoj demo
kratiškoj kapitalistiškoj ša
lyje nėra tokios plačios 
nuomonių laisvės, kokia yra 
Sovietų Sąjungoj: ten yra 
net sieniniai laikraščiai, kur 
darbininkas bent kada gali 
raštu išreikšti savo nuomo
nę. Nereikia jam eiti pas 
redaktorių ir >. prašyti, kad 
jis patalpintų jo nuomonę į 
laikraštį. Jis pats parašo 
viešame sieniniame laikraš
tyj, kur visi praeiviai gali 
perskaityti.

Apgailėtina, kad socialis
tai nemato tiesos, prasima
no nebūtus dalykus apie 
“nelaisvę” Rusijoj.

Nuomonių laisvė demo- 
kratybės sanprotavimuose 
arba teorijose yra tre
jopa: žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvė. 
Na,' o Sovietų Sąjungoje 
yra ketveriopa nuomonių 
laisvė: žodžio, spaudos, su
sirinkimų ir rašyto sieninio 
laikraščio laisvė. Jeigu yra 
tokių, kurie stengiasi tenai 
kapitalizmą sugrąžinti, tai 
jiems laisvės nėra. Tai ge
rai. Kas sakys, kad nege
rai?

Hears to laikraštis Pitts- 
b u r g h e, “Post Gazette,” 
parašė tikrą ir teisingą ži
nią apie Angliją lapkričio 
24 dienos laidoje:

“Nuo to laiko, kaip kon
servą ty ve valdžia įėjo j ga
lią Anglijoje 1931 m., josios 
politika buvo tokia: duoti 
Vokietijai laisvas rankas 
rytuose priešais Rusiją. Ji 
niekuomet neapleido tos po
litikos,” rašo kolumnistė 
Dorothy Thompson. Ji bol
ševizmą pradžioj to rašto 
pavadino “sensless gangs
ter” (lygiai taip, kaip 
“Naujienos” kelis kartus 
skelbė šiemet, kad Stalinas 
esąs “gengsteris” dėl to, 
kad jisai su kitais revoliu
cionieriais paėmė partijos I 

naudai caro banko pini
gus!).

Ta rašytoja dar prideda: 
‘Anglijos valdžia buvo nu
sigandus bolševizmo ir ma
nė, kad bus labai geras da
lykas lęisti Vokietijai išva
lyt Rusijos eksperimentą! 
Taip ji buvo įsimylėjus į ši
tą savo idėją, kad niekad 
nei nemetė tikrai gero 
žvilgsnio į tai, kokios rū
šies ‘eksperimentas’ eina 
Vokietijoj.”* * *

J. Kruze, “Vienybės” re
dakcijos narys, rašo pasta
bų skiltyje, kad Maspetho 
klebonas Balkūnas liepos 4 
d. Kaune kalbėjęs: “Jūsų 
vargai yra mūsų vargai, jū
sų džiaugsmas yra mūsų 
džiaugsmas, jūsų liūdesys, 
yra mūsų liūdesys, tai yra 
dėl to, kad jūsų Lietuva yra 
mūsų Lietuva.”

Gerai pasakyta. Kruze su 
tuo sutinka ir prideda dar, 
kad reikia ne tik džiaugtis 
ar liūdėt su Lietuva kartu, 
bet ir “prisidėti prie lietu
vių tautos tikslo — gražios, 
turtingos ir kultūringos 
Lietuvos.”

Bet tam pačiam “V.” nu
mery (269) kitas vienybi- 
ninkų politikos nustatyto
jas, Sirvydas, išjuokia liū
desį dėl Lietuvos, nurody- 
damą, kad ten reikalinga 
demokratija, etc. Išjuokia 
net, kad Amerikos liet, 
laikraščiai svarsto Lietuvos 
naujienas. Sako: “Jie lipdo 
ir ardo ministerių kabine
tus, kritikuoja ir moko Lie
tuvos prezidentą, atima ir 
vėl atiduoda Lenkijai Vil
nių, o vokiečiams Klaipė
dą” ir tt.

Reiškia, apie Lietuvos 
tvarką ir įvykius nepaisyk, 
tylėk, tik remk Lietuvą už
simerkęs. Sirvydas jau net 
neliepia mums džiaugtis 
visu kuo, kas Lietuvoje da
roma. Mat, džiaugsmas 
reiškia ne tylėjimą.

Adv. Jurgėla kadaisia 
baugino lietuvius Amerikos 
valdžia, kad ji galinti mus 
nubausti už kalbėjimą apie 
Lietuvos tvarką - netvarką. 
O Sirvydas nori uždrausti 
.ir savo bendraminčiams — 
Kruzei ir kun. Balkūnui 
liūdėti ir džiaugtis sykiu su 
Lietuvos fašistais!* * *

Montreale nuo liet, para
pijos atsimetė dvi katalikų 
draugijos — S v. Jono ir 
Šv. Kazimiero. “Vienybėje” 
Mataušas (matomai pats 
klebonas) verkdamas kei
kia: “Komunistinio vėžio 
replėse...” “Ši vargšė at
skilėlių lietuvių grupelė, 
išnaudojama materialiai ir 
moraliai. Dabar juos vėl 
komunistų replės pakepė ne 
ant pageidaujamų žarijų. 
Juos vėl sugundė naujiems 
žygiams, lyg tai šiuo mažu 
pasukimu, sugriaus jų pa
čių kurtą, statytą, daug 
triūso ir prakaito įdėtą baž
nyčią ir naujai pastatytą 
kleboniją.”

Kiek iš kitų laikraščių 
sužinome, tai tas kanadie
čių lietuvių klebonas per
daug pradėjo smarkąut. Iš
vada: norėjo perdaug grei
tai tapti turčium. Kad žmo
nės jam davė bažnyčią ir 
kleboniją, tai jis pamanė 
dabar jau esąs lyg caras 

prieš juos. Išėdė pavaldi
nius ir dabar verkia, kad 
tie “kepa ne ant pageidau
jamų žarijų.” Prašo jų su
grįžti ant jąm pageidau
jamų žarijų. Pekla ant že
mės!

Tasai tarinys: “ne ant 
pageidaujamų žarijų” pri
mena “gerbiamą” fašistą 
Karpių, kuris neseniai 
“Vienybės” red. pirmoj skil- 
tyj apie atskilusius nuo jo 
partijos tautininkus para
šė (cituoju iš atminties): 
“Duodatės kitiems išnau- 
dot; grįžkite pas mus.”* * *

Dėl to, kad Kapsukas bū
damas Klaipėdoj 1930 me
tais statė reikalavimą ple
biscito — balsavimo ar 
žmonės nor būti prie Lietu
vos ar prie Vokietijos, tai 
dabar už tai niekina jį bu
vęs kadaise jo draugas re
voliucionierius Gi i g a i tis. 
Kartu niekina ir Amerikos 
liet, komunistus ir abejoja, 
ar jie dabar yra “nuošir
dūs”, kuomet stoja už Klai
pėdos gynimą nuo Vokieti
jos nazių. Aš galiu tikrinti 
visomis spėkomis — ne iš 
raštų, bet iš principų,— 
kad jie yra nuoširdūs da
bar, kaip buvo nuoširdūs ir 
plebiscito (tautų apsispren
dimo) klausime. Bet gerbia
mas socialistas nuoširdžiai 
apšmeižia Vokietijos demo
kratiją ir socialistus. Tada 
(1930 m.) juk Vokietiją val
dė ne naziai, o liberalai-de- 
mokratai - socialistai. Nors 
Kapsukui ta valdžia nepati
ko, bet ją daug aukščiau 
statė, negu Lietuvos smur
tininkų fašistų valdžią. Tai 
jau šito vieno fakto užten
ka laivės kovotojui, kad 
galėtų stoti už klaipėdiečių 
žmonių laisvę ir už lietuviš
ko fašizmo paardymą. Da
bar Vokietiją valdo bjau
rūs ir galingi smogikai na
ziai. O Lietuvą valdo fašis
tai, kurie negali būt agre
soriais, nes valstybė tam 
permaža. Tai ve dėl ko ko
munistai ir kiti liaudies 
draugai stoja už Klaipėdos 
pasilikimą prie Lietuvos. 
Kas nori protaut iš princi
pų, tas pats sau atsakymą 
randa ir neabejoja apie nuo
širdumą liaudies draugų.

Tai tokios tikros žinios.
Puiki žinia “Laisvėje” 

lapkričio 30 dienos laidoje:
“Sovietų Sąjungos-Lenki- 

jos-Lietuvos blokas užker
tąs Hitleriui' kelią ‘maršuo- 
ti į rytus’.”

Lenkija atnaujino nepuo
limo sutartį su Sovietų Są
junga. Tai taip, kaip lietu
viška patarlė sako: nušluos
tė Hitleriui nosį. Jis neįlįsi

Klausimai ir Atsakymai
Amerikos Piliečiai Svetimose 

Armijose

Klausimas: Mano gimine, 
naturalizuotas Jungt. Valst. 
pilietis, išvyko į Europą me
tai atgal. Ką tik girdėjau, 
kad jį priverstinai įtraukė į 
tos šalies armiją. Ar jis gali 
netekti Amerikos pilietystės?

Atsakymas: Jeigu jis pri
slėgtų ištikimumą svetimai 
viešpatystei, jis netektų Ame
rikos pilietystės. Jeigu jis pri
verstinai buvo įtrauktas į ar
miją, jis turi pasiųsti protestą 
prieš tokį žingsnį arčiausiam 
Amerikos konsului. Lai raštu 
pasiunčia protestą.

Daug svetimų šalių vis lai
ko, kad jų tautiečiai, milita- 
riškų metų, kurie išvyko į sve
timas šalis, ir ten tapo natura-

į Ukrainą, vadinasi, nesu
tremps Lietuvos, Lenkijos, 
Čechoslovakijos ir Rumuni
jos, o taip pat ir Latvijos su 
Estija. Atgyja vėl viltis, 
kad lietuvių tauta nebus iš- 
t a u t i n ta. Kada Lietuvos 
valdžia vergiškai Hitleriui 
pranešė, jog ji jau panaiki
nusi sutartį su Sovietų Są
junga, tai tą datą pažymė
jau istorijos užrašuose: 
“pradžia lietuvių tautos 
spartaus ištautinimo.” Gal 
Lietuva neteks agresiškajai 
Vokietijai. O Francijoj fa
šizmo ragai vėl nuluš. Atei
tis truputį giedrėja, vilties 
prošvaista yra.

—Mama, ar angelėliai tu
ri sparnus?

—Turi, mano vaikuti.
—Ar jie gali skraidyti?
—Gali.
—Aš girdėjau, kai tėvelis 

sakė mūsų kambarinei “Tu 
mano angelėli”, o kodėl mū
sų kambarinė negali skrai
dyti?

—Jinai tuojau išskris, 
mano sūneli.

Aiškus Įrodymas
Nerūkomajame vagone 

sėdi žmogus su pypke dan
tyse.

—Rūkyti čia uždrausta,— 
taria konduktorius.

—Aš juk nerūkau.
—Bet tamsta turi pypkę 

dantyse.
—Na, tai kas iš to. Juk 

aš ir batais esu apsiavęs, 
betgi nevaikštau.

Paskutinis Mėginimas
Petriukas turi parašyti 

namų darbą. Bet jį užgula 
toks sunkumas, kad neina 
nė iš vietos,

—Na, pats, pats,—taria 
tėvas, — šį kartą tau nepa
dėsiu !

Tada Petriukas pasiūlo:
—O kaip būtų tėveli, jei 

aš tau atneščiau alaus?

Modernizmo šalininkė
—O nu t, aš tave ant ran

kų nešiosiu!
—Keistas pasiūlymas: ge

riau pasiūlytum automobi
liu pavežioti.

(Surankiota)

lizuoti piliečiai, papuola po 
militariška tarnyste. šiuom 
laiku patariama naturalizuo- 
tam piliečiui, militariško am
žiaus, nevykti į tas šalis, ku
rios vis pripažįsta dviskaitinę 
pilietystę.

F.L.I.S.

Turtas Mirusių Užsienyje Am
erikos Naturalizuotų Piliečių

Klausimas: Naturalizuotas 
Amerikos pilietis nesenai mirė 
Europoje. Jo žmona .ir vaikai 
čion gyvena. Ar turi kreiptis 
prie advokato atgauti to pilie
čio paliktą turtą ?

Atsakymas: Užduotis Ame
rikos konsulų yra apsaugoti 
turtą Amerikos piliečių užsie
nyje. žmona turi tuoj susinešti 
su Amerikos konsulu toje ša
lyje kur vyras mirė.

F. L. I. S.
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LITERATE) IkA ir
Bedarbiai

S. v.
Puošniomis gatvėmis nardo 
Minios vergų be akių,
Tai menkos žmogystės—bedarbiai : 
žaislai kultūringų laikų.

Trinas ties fabrikų tvorom, 
Su ilgesiu žiūri už jų.
Bailiai beldžias kontoron—
Bet, neišmelsi kurčių.

Badas—be gailesčio badas
Spaudžia tave, tu eini
Per tuščių žarnų barikadas, 
Kur garuoja sriuba skani.

žmogystės, kur gi yr‘ laisvė,— 
Gudrumas kur tavo, žmogau... 
Kodėl paniekinta teisė 
To, kas priguli tau?

Prašai to—kam per amžius 
Klusniu vergu buvai. . .
Gana jau maldaut!... Reik atgyjus 
Likti tuo, kuo būt privalai!. . .

Jeigu nori bent kartą gyvendams 
Tu savo jėgas pažint,
Tai jaunystėj tuojaus, bet nesendams 
Save tu turi išmėgint.

Veikiai naudoki tik laiką, 
Raumenis pajudink drąsiai, 
Įtempki krūtinę tik sveiką 
Ir tyronus parblokši visai! 
Zarasai, 1932. 1-25.

Vertė Vargo Juzis.

“Mirtų Vainikas” Mūsų
Scenoje

Gruodžio 3-4 dienomis, Ukrainų Salėje, 
Brooklyne, N. Y., Lietuvių Liaudies Teatro 
grupė suvaidino J. žulavskio trijų veiksmų 
drama “Mirtų Vainikas.” Režisieriavo Juo
zas Kačergius.

Suvaidinimui to klasikinio veikalo reika
linga tik 9 asmenų. Tai, palyginamai, nėra 
daug ir, tuo būdu, kai kas gali manyti, kad 
tai lengvai pastatomas daykas. Bet taip 
nėra. Mat, pats kūrinys turi labai daug 
psichologinių situacijų, charakterių pergy
venimai perduodami veiksmais, reikalinga 
mimika ir gestais. Tėmijant vaidinimą, ro
dos, matai ir jauti, kad autorius žodžius, 
Įvairius išsireiškimus ir palyginimus kūrinin 
Įdėjo tik tam, kad papildžius visa tai, kas 
dedasi jo sukurtų asmenų sielose. Ypatin
gai tokiais atrodo charakteriai Janina, Ed
vardas ir Vladas, kurie per visą dramą su
darė lyg kokią tai trijulę.

Veikalas vaizduoja tuos laikus, kuomet 
feodalizmas jau baigė savo dienas ir buržu
azinė sistema žengė gyvenimo arenon. Dva
rininkai, pardavę dvarus, dėjo pinigus Į pra
monę, virto pramonininkais.

Pakamantinėsime kūrinyj esančius perso
nažus, o tas pagelbės skaitytojui susivokti, 
apie ką eina pats dalykas. <

Janinos tėvas—žibalo kasyklų savininkas. 
Jis psichologiniai jau gyvena pramonininko 
dvasia, kuris viską sveria pinigo verte. Įvai
rios sąskaitos, užsakymai ir kasyklos grąž
tai jam ir valgant neduoda ramybės—vien 
apie tai kalba.

Janinos motina dar tebegyvena dvarinin
kų žydėjimo laikų dvasia. Jai rūpi jos duk
ters laimė, jai prisimena ramūs praeities 
laikai, kuomet dvaras buvo neparduotas ir 
pinigai buvo nesukišti “Į tas prakeiktas ka
syklas.”

Janina, nors dabar ir pramonininko duk
tė, tačiau ji išmokyta senesnių laikų didžiū
nų tradicijų, apsiėjimų ir ideologijos. Jai 
jos tėvo visko mieravimas vien tik pinigu, 
matomai, nelabai patinka, ji dvasiniai kan
kinasi. ' Tuo labiau, kuomet jis jai kalba 
apie apsivedimą su jo pusininku Edvardu, 
kuris jau ir senokas, Į viską žiūri šaltai ir 
ramiai, net nei pavydo neturi, jeigu kas Ja
niną pamiltų. Jis tipiškas bizniomenas.

Vladas, Janinos tėvo tolimas giminaitis, 
jos tėvų namuos sykiu su ja augęs, turįs 
prie jos didelį prisirišimą, dabar užrubežyj 
einąs aukštus chemijos mokslus ir rengiasi 
“atidengti tokį dalyką, kuris dabartinį mo
kslą viršun kojų pervers.” Jis—mokslo ide
alistas. Tuom pačiu sykiu mylisi su Janina.

Edvardas — šalto biznieriaus charakteris. 
Jis į viską žiūri -taip, kaip naudos būtų. 
Jis yra Janinos sužieduotiniu tik todėl, kad 
Įdėtu savo kapitalu išgelbėjo jos tėvo žibalo 
kasyklas, kurios buvo jau priėję Bankruto.’ 

Janinos ir jos tėvų laimė jo rankose. Bet 
Janina jo nemyli.

Tai šie keturi charakteriai “Mirtų Vaini
ko” intrygos centre.

Dėlei tokios padėties, suprantama, dau
giausiai kankinasi Janina, kuri tėvų prikal- 
binėjama apsivesi su nemylimu jai Edvardu, 
nes tuomi pastojamas kelias jos meilei su 
Vladu.

Tai tiek šiame trumpame rašinyj tegaliu 
pasakyti apie veikalo turinį. Gavęs kada 
progą, manau, apie šį veikalą duosiu pla
tesnę peržvalgą, nes apie tokios rūšies vei
kalus pas mus lig šiol buvo mažai kas ra
šoma.

Dabar apie patį vaidinimą.
Kaip minėjau, veikalas sudėtingas, turi 

daug psichologinių situacijų, ir todėl jis yra 
retenybe mūsų scenoje. Jeigu Lietuvių Liau
dies Teatras ėmėsi to taip sunkaus darbo, 
tai tik gal todėl, kad mūsų vaidylos turi 
daug pasirįžimo ir didelio savimi pasitikė
jimo.

Ar atsiektas tikslas? Ar pavyko suvai- 
dinimas? Ar pats vaidinimas patiko žiū
rovams? čia noriu išsireikšti taip, kaip 
man išrodo.

Prie suvaidinimo ruoštasi gana rūpestin
gai ir su dideliu įtempimu. Už tai gal ir 
buvo neblogi rezultatai.

Vadovaujamas roles turėjo Nikodemas 
Pakalniškis (Vlado) ir Birutė Fultoniūtė 
(Janinos). Ant jų daugiausiai rymojo suvai
dinimo efektas.

Komplikuotoje ir ilgoje N. Pakalniškio 
rolėje gal kiek ir buvo trūkumų, bet jie nė
ra žymiais, ir, galima sakyt, ne nuo akto
riaus priklausomi.

Kalbant apie Birutę Fultoniūtę, kuri vai
dino Janinos rolę, visai negalima kalbėt 
apie trūkumus. žiūrovai stebėjosi, kaip 
mūsų Birutė pajiegė įsigyventi, įsijusti į 
taip psichologiniai daug kančių pergyve
nantį charakterį. Birutės balse, judesiuose, 
mimikoje matėsi nelaimingos sielos audra, 
jos pergyvenamos vidujinės•kančios. ‘ Net 
gi dikcijos jai turėtų pavydėti daugelis at
vykusių iš Lietuvos “inteligentų.”

Tėvo rolėje P. Petrauskas gyveno tikrą 
“pinigų maišą,” sušilusį, besidarbuojantį, 
kad tik daugiau išsunkus. . . aukso.

Motinos rolę vaidino V. Pranaitienė. Ji 
buvo tipiškas dvarininkių tipas, su motiniš
ka meile savo dukteriai.

Edvardas, savo efektyve kalbe, šaltu, 
praktišku būdu, davė tikrą pramonininko ti
pą, kuriam pinigas — viskas.

Gražiai pasirodė jaunuolė Marytė Brau- 
niūtė tarnaitės rolėje.

Trumpesnes roles vaidino: V. Degutis 
(Laborantas), J. Lazauskas (Roberto) ir 
P. Baranauskas (pasiuntinio). Pr.

Chicagoje L. K. Choras 
Perstatė Operetę “Stu

dentą Princą”
Gyvenimas eina su tam tikru paįvairini

mu. Iš tų , paįvairinimų tam tikri žmonės- 
kūrėjai sutveria meno-muzikos veikalus. 
“Student Prince” buvo sutvertas Sigmund 
Romberg ir Dorothy Donnelly. Į lietuvių 
kalbą išvertė J. Steponaitis su pagalba Pe
tro Sarpaliaus. Autoriai, rašydami veika
lus, pasirenka tam tikras ypatas-charakte- 
rius ir parašo jiems tinkamas melodijas- 
roles-muziką: jie baisiai nemėgsta, jeigu 
vėliau tas melodijas-muziką kas iškraipo. 
O kaip tik, va, pas kankliečius tas ir įvy
ko. Į Studento-Princo rolę padėjo baritoną 
Vytautą Tarutį, kuris nėra tenoras ir tu
rėjo melodijų skiemenis pakeisti-darkyti. 
Bet po vaidinimo “Vilnies” Rep. pri
skaitė jį prie didžiausio dainininko-klasiko. 
O jo balsas taip žalutis ir ”nei truputį ne- 
prakultūrintas—tebėra visas gerklėje. Kam 
tinka tokis gyrimas ir vaikiškas bovijimas? 
Juk mes rengiamės prie aukštesnio, kultū- 
ringesnio meno žygio! Vien su pagyri
mais, ir baisiai dideliais pagyrimais, nieko 
neiškultūrinsi. Vėtringos-trukšmingos au
dros supūstas sniegas, atėjus pavasariui, iš- 
nyksta-ištirpsta. Nueis ant niekų ir “Vil
nies” reporterio pagyrimai.

Mūsų pagarsėjęs Grenadierių Trio jau 
baigia tirpti. Trio negalima padaryti iš 
trijų baritonų. (Braziukas niekad nebuvo 
tenoras.) ,

Toliau “Vilnies” Rep., rašydamas apie

operetę, labai nutratėjo. Jis rašo:
“Daug buvo profesionalų, daug muzi

kos žinovų ir visi atidavė aukštą kreditą 
kankliečiam, o ypač J. Kenstavičiui už 
puikų dainavimą ir vaidinimą.”
Kenstavičius nei vaidino, nei dainavo. Jis 

tik dirigavo. Nesuprantu, kam taip rašyti.
Kitoj vietoj Rep. vėl pakišo nepeštą ir 

nekeptą vištą savo skaitytojams. Jis sako:
“Aldona Sokaitė, pianistė, visam ope

retės vaidinimui, artistams dainuojant ir 
visam chorui, labai gražiai pianu akom
panavo.”
Čia Rep. vėl paslydo! Sokaitė neakom

panavo. Choras turėjo orkestrą ir visą vei
kalą grajino-akompanavo orkestrą. Atro
do, kad Rep. pas “mamą” sėdėdamas gali 
labai įvairią korespondenciją sustatyti. 
Statė ir visus žvaigždėmis nusagstė. Var
giai rasi pašalinį artistą, kuris būtų gavęs 
tokią reklamą, kaip “Vilnies” Rep. kad da
vė kankliečiam. Kaip viena pusė užima 
viršų, tai viskas pasidaro pigaus pobūdžio 
pasigyrimas. Vytautas Tarutis, matyti, ir 
“Naujienose” užsisakė “vištienos pietus.” 
Ir grynai tik vienas, rodos, kad kitų vai
dintojų nebuvo. “Naujienose” rašo: •

“Dainavimu ir vaidyba ypatingai pa
sižymėjo Vytautas Tarutis, kuris turėjo 
vadovaujamą, Studento-Princo rolę. Jis 
dar nei kartą taip gerai neužsirekomen
davo publikai, kaip sekmadienį.”
Būtinai reikėjo paminėti nors jo part- 

nerką, A. Kenstavičienę. Kenstavičienė 
buvo savo vietoje.

Operetė buvo perstatyta lapkričio 27 d., 
Sokolų svetainėje.

Juozas Žūronas.

“Laisves” Redakcijos Pastaba.—Talpina
me šį rašinį “Menas ir Literatūra” skyriuj 
vyriausiai todėl, kad jo autorius yra nuolati
nis mūsų bendradarbis. Mums, tačiau, ro
dosi, kad polemikinio pobūdžio straipsniai 
turėtų tilpti tam pačiam laikrašty—šiame 
atsitikime “Vilny,” kadangi ten tilpo plati 
vaidinimo apžvalga, kurią J. ž. kritikuoja. 
Užuot polemizuoti su “Vilnies” reporteriu, 
mūsų nuomone, J. žūronas būtų geriau pa
daręs, jei jis būtų parašęs savistovią, išsa
mią vaidinimo apžvalgą ir ją mums prisiun
tęs.

J. Ramanauskas.

Pirmesnieji R. Mizaros 
Kūriniai ir “Ūkanos”

\

Naujasis R. Mizaros—Miko Rasodos kū
rinys užpildė didelę spragą mūsų literatū
rinėj dirvoj. Tasai kūrinys yra “Ūkanos,” 
kurias išleido ALDLD.

Iš pirmesniųjų autoriaus veikalų nfan teko 
su didele atyda skaityti “Sovietų Sąjungą 
Penkioliktais Metais.” Toji knyga atvaizda
vo man, kaip veidrody, kokia buvo Sovietų 
Sąjunga septyni metai atgal. Knygą per
skaičius mano širdy kilo daug pažangių 
jausmų ir noro sekti su dideliu patraukimu 
vėlesnius autoriaus veikalus, patiektus dai
liojoj literatūroj, kaip tai “Povilas Jurka” 
ir “Mortos Vilkienės Divorsas.”

Abi šios apysakos .labai realiai dūrė į 
sielą skaitytojo, kuris nėra pamiršęs Lietu
vos darbo žmonių padėties. Skaitant “Mor
tos Vilkienės Divorsą,” skaitytojui atsidaro 
akys, subunda mintys; jis pamato šimtus 
Mortų,. pasilikusių nelaimingomis dėl išnau
dotojų gobšumo.

Tų pačių apysakų personažai perkeliami 
per Atlantiką, į šį kraštą ir gyvais paveiks
lais vaizduojama jų gyvenimo nuotikiai šitoj 
šaly. Taip ir matai tuos personažus vaikš
čiojant gyvus tarpe mūsų, tik mes jų ne
galime taip ryškiai pastebėti, kaip tą pada
ro autorius savo veikaluos. Apysakos nušvie
čia skaitytojui, kuriais tikslais į šį kraštą 
lietuviai vyko, ir kas jie patys buvo; ko jie 
manė čia pasiekti,

Autorius nušviečia, kad tai vis daugiausiai 
valstiečiai, darbininkai ir beveik visi sava
moksliai arba visiškai beraščiai. Bet jų vy
kimo čia tikslai skirtingi. Vieni džiaugiasi 
tik tuo, kad jie čia gali fabrikuos dirbti ir 
jaučiasi kur kas laimingesni, negu Lietu
voj pas buožes tarnaudami. Toliau jie pra
deda įmatyti savo žiaurų išnaudojimą ir ima 
organizuotis Į darbo unijas, eina streikuos

I na, stoja į politines darbininkų partijas — 
kadaise socialistų, o vėliau komunistų, — 
reikalaudami platesnių teisių ir kovodami už 
šviesesnę ateitį visiems darbo žmonėms.

Kiti savo gyvenimo eigoj suklumpa vidur
kely, įpuola į- pesimizmą, žūsta. Dar kiti 
stengiasi eiti į biznį, vertelgystę; nusistatę 
praturtėti ir išsižadėti visų savo draugų ir 
prietelių, nes auksą pamėgsta geriau už vis
ką ir plakasi prie darbininkų judėjimo -prie
šų.

Bet štai užeina krizis, dirbtuvės užsidaro, 
darbo armijas paleidžia. Krinta biržoj Še
rai, na, ir “antraeiliai kapitalistai,” manę 
pralobti, šaukia gvoltu, kad jų viskas žuvo. 
Stambusis kapitalas nekreipia į juos domės; 
darbininkai taipgi. Kur jiems eiti? Kas 
daryti? Jie žudosi. Tas pats likimas pa
tinka ir jų šeimas.

Tokius vaizdus suteikia paminėtų kny
gų autorius, kada jas su atyda skaitai.

Gal kai kas pasakys, kad knygose nėra 
taip parašyta, kaip as čia rašau. Taip, 
nėra, jei skaitytojas, skaitydamas jas, žiū
ri siaurai, tik į vaizduojamus asmenis ir 
apysakos intrigą. Bet kada mes apsidai- 
rom apie save plačiau, tai pamatom šim- 

’ tus tokių vaizdų, tik mūsų mintys negali jų 
taip sukonkretizuoti ir supopuliarizuoti, 
kaip apysakoj jie nušviečiami; mes per- 
greit ir užmirštam.

Jau 49 metai, kai aš Lietuvą palikau. 
Kiek ji kultūriniai pažengė, man nedaug 
težinoma. Bet Mortos likimas man priminė, 
kad jaunų mergaičių proletarių likimas net 
iki šių dienų nepasikeitė. Todėl su pamė
gimu aš “M. V. Divorsą” skaičiau. Jos 
perskaitymas mane akstino atydžiai skaity
ti ir pastarąjį autoriaus veikalą “ūkanos.”

“ŪKANOS”

Knyga “ūkanos” bene bus pirmutinė pro
letarinėj literatūroj, kuri praskleidžia už
dangą nuo intelektualų gyvenimo. Iki šio 
laiko tas paslaptybių šaltinis .buvo tvirtai už
dengtas nuo darbininkų akių. Darbininkų 
manymu, profesionalai yra laimingiausi, bū
dami nutolę nuo skurdžių darbininkų. Mil
žiniškos didžiumos žmonijos triūsu naudoja
si maža delelė didžiojo kapitalo, ir vidurys, 
smulkioji buržuazija, į kurią įeina ir inteli
gentija, net kilusi iš pačių darbininkų.

Būtiniems reikalams apsimokėti, tokiems 
intelektualams, darbininkai turi susitaupyt, 
atitraukiant nuo savo gyvenimo ir taip jau 
gana skūpaus. Ir štai “ūkanų” autorius vai
zdžiai atidengia tas paslaptis. Primena 
mums praeitį, kurią mes nebuvome užsire
gistravę savo mintyje, ir jau-buvo pamiršta. 
Šiandien “ūkanos” pažadina tas liūd
nas praeities dienas, kaip pirm 50 metų 
atgal, lietuviai neturėjo savo spaudos Lietu
voj, tik nelegalę, išeinančią užsienyj, kuri 
sunku buvo gauti Lietuvos darbininkams. 
Bet mes gyvendami šioj šalyj ją mylėjome; 
ir jos bendradarbius, kurie nors retkarčiais 
kokį straipsnelį parašydavo. Tai atlikdavo 
daugiausia studentai—jaunoji inteligentija. 
O kaip mes aukštai juos įvertindavom, net 
ir moksleivių gelbėjimo ratelius aukomis rė- 
mėm, kurios buvo teikiamos neturtingiems 
studentams sušelpti mokslą užbaigti.

* Kodėl mes toki geraširdžiai jiems buvo
me? Todėl, kad mes taip buvom įsitikinę, 
jog kuris rašo į lietuvišką spaudą, visi mūsų 
vargus permato; ir, užbaigę mokslą, nenu- 
tols nuo mūs; daug ko pamokys, ir svar
biuosiuos reikaluos užtars, kaipo už savo 
draugus, prieš visokius skriaudikus. Apie 
moksleivius nebuvo abejonės keliamos, kad, 
užbaigus mokslą, jie, užsiėmę savo profesijo
mis, nutols nuo darbininkų, kaipo ne sau 
lygių. Mes; darbininkai, neturėjome, ganė
tinai protinių spėkų sau persistatyt, kad mes 
savo aukomis remdami moksleivius, pagelbs- 
time jiems karjerą greičiau pasiekti. Kada 
pasiekė, stojo į eiles profesionalų, užsisklei
dė po uždanga, kuri skiria darbininkišką vi
suomenę nuo inteligentijos ir atsuka nuga
rą savo šelpėjams. Tikroj prasmėj to žodžio, 
gali persistatyt tik vieną šimtadalį, kuris ne- 
nutolsta nuo darbininkiškos visuomenės.

Mes pradėjom permatyti tik tuomet, kada 
darbininkai pradėjo organizuotis į unijas 
bei į politines organizacijas, ir įsisteigė savo 
darbininkišką spaudą. Tuomet didžiuma 
inteligentijos net iš tų mūs rėmėjų, per savo 
spaudą, priešingą darbininkų organizaci
joms, pradėjo pulti keliais frontais: laisva
maniai, tautininkai, klerikalai, ant galo net 
ir socialistai. Tai darė dėl suskaldymo dar- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Prabėgomis
Great Neckas palyginamai 

yra nedidelė lietuvių kolonija, 
bet ji, proporcionaliai imant, 
daug kame sukerta savo didžiu
lius kaimynus. Jie turi veik 
visų fraternalių organizacijų 
kuopas, jie turi savo lokales or
ganizacijas, ir net chorą.

Great Necko Choras Pirmyn 
įžengė į devintąjį metą savo, 
gyvavimo. Gruodžio 4 d. jis • 
atžymėjo savo aštuntmetį. Tai 
buvo gražus bankietas, su gra
žia koncertine programa ir kal
bomis.

žymėtina, kad šalę choro jau. 
susiorganizavo merginų sekstė- . 
tas ir jau gražiai pasirodė šia
me bankiete savo dainomis. •’

Chorą ir sekstetą vadovauja 
G. Kazakevičius iš Brooklyno.

LDS 112 kp., Chicago, 111*,- 
prisiuntė per savo sekretorių 
P. A. Deveikį Lietuvių Meno 
Sąjungai $4.50. Jeigu kiekvie
na priklausanti kuopa arba 
vienetas kad ir po tokią sumą Į 
metus prisiųstų, tai veikalų ir 
dainų išleidimas žymiai padi
dėtų. v < |

Apie tai mūsų vienetai turi 
rimtai pagalvoti.

LMS .Centro sekretorė B. ša- 
linaitė sako, kad Adakris Pe
trauskas, sūnus velionio kompT 
Miko Petrausko, prisiuntė šir
dingo pritarimo laišką Komiją | 
tui Miko Petrausko Kūriniams 
Leisti. Jis buvo išvykęs Švei- 
'carijon sveikatos jieškojipio į
tikslais. Kaip tik greit grĮšiąs 
Lietuvon, tai duos visas rei
kalingas informacijas apie są- 1
vo tėvo jam paliktus globoti 
kūrinius, kuriuos minėtas ko- " j 
mitetas siekiasi išleisti. ■ ' • ▼ ,6* ' jK

----- O  ' - • ; <1$

Lietuvių Meno Sąjungos Ceh- J 
tro Komitetas išsiuntinėjo viį. r r 
siems savo vienetams paragini
mą, kad su gruodžio 15 d. bū- | 
tų pradėtas vajus gavimui naū- a
jų narių į mūsų chorus ir ki- |
tokias grupes. Daugiau pash 
darbavusieji vienetai bei atski
ri darbuotojai gaus dovanas.

Taigi prie darbo, draugai 
menininkai!

—0— ’ ’

Brooklyniškis Lietuvių Liau
dies Teatras suvaidino Jurgio 
žulavskio triveiksmę dramą 
“Mirtų Vainikas.” Tai klasi
kinis kūrinys, reikalaująs nė .
menkų sugebėjimų iš vaidylų, 
—labai daug psichologinių per- |
gyvenimų. Labai sudėtingos $
ir komplikuotos rolės šių cha- <
rakterių: Janina (ją vaidino 
Birutė Fultoniūtė), jauna žiba- į
lo kasyklų savininko duktė; '4
Edvardas (Petras Grabaųs- O
kas), Janinos sužieduotinis, jos 
tėvo pusininkas; Vladas (Ni
kodemas Pakalniškis), tolimaš 
Janinos giminaitis, chemijos t
docentas, šie trys charakteriai 
per visą dramą sudaro tarytum 
kokį tai romantišką triologą. iįg

Tėvo rolę vaidino Pijus Pe- | 
trauskas, motinos—V. Pranai- 1 
tienė, tarnaitės — M. Brouniū- • 
te, laboranto — V. Degutis, 
Roberto—J. Lazauskas, pasiom- Jįj 
tinio — P. Baranauskas.

Nors kaikurios rolės (Jani- 
nos, Edvardo, Vlado) labai ' | 
komplikuotos, tačiau mūsų vai- Įį 
dylos parodė gražaus talento.

To veikalo sumokinimųi va- 
dovavo Juozas Kačergius, mŪ- <
sų scenos senas veteranas. ': į

Vaidinimas turėtų būt pa- į
kartotas, bent artimesnėse ko»- g
lonijose. Proncė. .3 į
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Greitai! Kas nuvede tave į tą po pietų. L. M. D. Svetainėj,

“LAISVES” BAZARAS
Bazaras Bus Keturias Dienas

Siųsdami bazarui daiktus adresuokite:

Nėra valandų sekmadieniais

t

■

Pa- 
pa- 
gy-

Dr.
su-

142 Orr St.; Pittsburgh, Pa.
Kuopos, priklausančios ir 

l malonėkite

gho ir Apylinkes ALDLD x 
Kuopoms

ALDLD 4-to Apskričio kon
ferencija atsibus 18 gruodžio, 
1938 m. Pradžia lygiai 1 vai.

• “Laisvės” reikalas yra visos Amerikos lietuvių reikalas. • J Tad ir bazaras yra dalykas, kuriuom privalo rūpintis visa J
• Amerika, Kiekvienas miestas privalo ką nors duoti baza- •
• rui, kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turėtų daiktais ar pini-
e gaiš prisidėti prie bazaro.

konferencija, tai bus daug 
. “Kas jis svarbių dalykų apkalbėjimui.

Taipgi bus renkama apskričio 
valdyba 1939 m. Nepamirškit 
ir mokestis užsimokėti į aps-

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.

• “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
• 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. •

LAISVE šeštad., gruodžio, 10, lb

Pirmesnieji R. Mizaros 
Kūriniai ir “Ūkanos”

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
bininkų bendros ir tvirtos vienybės savo kla
sinius reikalus apginti. Ir mes, darbininkai, 
matome visuos tuos frontuose inteligentų iš 
tų, kuriuos rėmėm užbaigti mokslą, vilda- 
miėsi turėt sau naudos.

Šituo žvilgsniu Mikas Rasoda “Ūkanose” 
nušviečia kuoaiškiausiai, ir skaitytojas su 
atyda gali tą viską matyti kaip veidrodyj.

Atidengimui tų paslapčių, kur ūkanos bu
vo paslėptos inteligentijoj, tam viskam at
vaizduoti autorius pasistato Dr. Justiną Ru
dį už personažą. Ir kam negali būti aiš
ku? Jis kilęs iš darbininkų; galima sakyti, 
beveik bemokslis. Pribuvęs į šią šalį sun
kiai dirbo anglies kasyklose; rankos sukapo
tos, suvargęs, stengiasi lankyt naktinę mo
kyklą, kad pasiekti aukštesnį mokslą. Tuom 
pačiu laiku tobulinosi ir klasiniai, nes jam 
buvo gerai pažįstama angliakasio sunki pa
dėtis. Įsirašo į Socialistų Sąjungą, sako pra
kalbas, skaito referatus darbininkams; virs
ta laisvamaniu, pasmerkia visokius darbinin
kų išnaudotojus ir stengiasi moksle žengti 
vis aukštyn. . .

Darbininkai, žiūrėdami į jo pažangumą, 
jam pritaria, jį remia aukomis, ypatingai 
vyresnysis jo brolis, iš paskutiniųjų, savo 
šeimą nuskriausdamas, stengiasi padėt bro
liui pasiekt pasibriežto idealo, nes jis turėjo 
mintyj sulaukti labai svarbų ir didžiai rei
kalingą asmenį darbininkų visuomenei. Tą 
patį manė ir kiti pažangieji darbininkai, 
kurie aukomis jį rėmė.

Justinas Rudis pasirįžta tapti daktaru. 
Pasibrėžimas svarbus; lietuviškų daktarų 
trūkumas; ypatingai progresyvių, kurie la
bai daug švietimo darbų atliktų lietuvių dar
bininkų visuomenėje. Bet medicinos mokslą 
baigti daug lėšuoja; kapitalo nėra. Kas da
ryti? Reikia užtraukt paskolą, apart geros 
valios draugų, ir brolio aukų. Brolis ir pats 
negalėjo būti turtingas, gyvendamas su šei
ma prie menko uždarbio, bet stengiasi kiek 
galint šelpti, savo gyvenimą apsunkinda
mas; turėdamas viltį, kad Justinas, pasiekęs 
daktaro laipsnį, grąžįs paskolą. Bet visgi 
vienas brolis negalėjo padengti visas lėšas. 
Justinui teko jieškotis kitos išeities.

Štai, sužino jis merginą, darbininkę Oną, 
kuri turi kiek susitaupiusi iš savo sunkaus 
darbo juodai dienai. Maldauja iš jos pasko
los. Ji atsisakė skolint, vengdama likt ap
vilta.

Tuomet Justinas prikalbina ją apsivesti, 
įrodydamas, kad, kai jis mokslą užbaigs, jos 
gyvenimas bus laimingesnis. Mergina pati
kėjo, atidavė jam savo širdį, tikrąją meilę, 
visą savo taupybą, pasižadėdama iš savo 
darbo šelpti kiek galint, iki užbaigs mokslą 
jos mylimas Justinas.

Prižadus ištikimai pildė, laukdama tos lai
mingos ateities, kada užtekės jos laimės 
šviesi žvaigždelė, t. y., Justinas bus dakta
ru !

Daug, sunkiai dirbo, sumenko, bet visgi 
sulaukė. Tik, deja, ne tokią šviesią ateitį, 
kaip turėjo viltį, nes su pirma pramogėle, 
surengta ričviliečių lietuvių pagerbti dr. Ru
dį, Onai, vietoj žvaigždelės, reiškiančios 
Šviesią, laimingą ateitį, pasireiškė pirmos 
ūkanos, kurios juo tolyn vis darėsi tamses
nės ir liūdnesnės, ir jų nepakeldama Ona 
turėjo žudytis.

Ona mylėjo Justiną iš sielos, viską aukojo 
jam. Bet jis veidmainingai prisikalbėjo tik
rindamas mylįs jąją, bet mylėjo tik jos su- 
taupintus pinigus iš sunkaus darbo, kurie 
jam buvo labai reikalingi atsiekti pasibrėžtą 
tikslą. Kada jis buvo arti prie užbaigos sa
vo mokslo, jam galvoj sukosi mintys, kaip 
nuo jos atsikratyti. Ji netinka tarp inteli
gentų, nemokyta, netiks prie užsiskleidusio 
inteligentų gyvenimo. Čia mes matome jį 
praktikuojant Klyvlando ligoninėj, turint ar
timus ryšius su aire slauge. Pradėjus oficia
li praktikavimą Ričvilėj, į slaugę ranka nu
moja. Vietoj to, jieškosi Ričvilėj užsisklei- 
dusioj nuo darbininkų visuomenėj prašmat
nybių. Nusitarė atlankyti dr. Klimą pasitar
ti, kaip su sau lygiu, gauti patarimų, kaip 
jam būtų geriausia, ir kurioj vietoj atsida
ryti savo ofisą. Dr. Klimas, gerai praturtė
jęs, mažai k/eipia domės į tuos visuomenės 
Sluoksnius, iš kurių sukrovė turtą. Jis lygiai 
taip pat atšalusiai atsineša ir linkui Dr. Ru
džio. Neduoda draugiško patarimo, kaip 
geriausia pradėti naują gyvenimą jaunam 
daktarui. Vietoj to, ironiškai su neapykan
ta išmetinėja Rudžiui, kaipo savo priešui, 
pribuvusiam pakenkti jo pasekmingam gy
venimui. Prikaišioja skirtingus įsitikinimus, 
socializmą, komunizmą. Klimo duktė, Ma- 
delainė, kuri išauklėta be skurdo, pertekliui, 
gyvena viskuom patenkinta, tam tikrą sky
rių mokslo išėjus, kiek reikalinga buržuazi
nėms inteligentėms, visai kitaip atsineša lin
kui naujo daktaro. Ji greitai apie tai api
būdina savo draugei Vandai Sundukaitei, 
gyvanašlei, visur išsitrankiusiai—po Europą, 
Pietų Ameriką. Jai žinomas Kaunas, Pary-

žius, ir kiti svarbesni miestai su jų puošniais 
viešbučiais. Tokioms panelėms, kaip Van
da, mažai turi svarbos vedybos, arba šeimy
ninis gyvenimas. Jos turi būt laisvos, ir pil
nai naudotis laisva meile; niekas jom negali 
būti kelyj!

Į šitą tinklą tos dvi panelės pasigauna 
naują daktarą, ir jį veda kur tik jos nori; 
jis liekasi bespėkis pasipriešint.

Eina dr. Rudis gatve užsimąstęs, aplankęs 
ligonį. Mąsto, kad jam reikėtų automobi- 
lium važiuoti, kaip ir kiti daktarai. Jo ofi
sas prastas, pacijentų mažai, priešų gana 
daug; tas.sudaro sunkią gyvenimo pradžią. 
Taip belakstant mintimis apie visą gyveni
mo padėtį, netikėtai sustoja ties juo auto
mobilius, ir nepažįstama panelė užkalbina 
daktarą, pasiprašo į savo automobilių, siū
lydama pavėžint. Kalba inteligentiškai, 
daug ką apibūdina apie visą padėtį Ričvi- 
lės gyventojų, aprodo gražias vietas, 
žadėjo pasikviesti daktarą ir tinkamai 
vaišinti, taip pat supažindint su visu 
venimu, užsiskleidusiu nuo darbininkų.

Visi pažadai greit buvo išpildyta. 
Rudis likos pilnai patenkintas viskuom;
žinojo kliubą ir Visas paslaptines užeigas, kur 
galėjo tinkamai pasivaišinti importuotais al
koholiniais gėrimais, prie kurių greitai pri
prato. Jautėsi laimingas, suėjęs į pažintį su 
Vanda. Su jos visais planais sutiko; net 
pasižadėjo likviduoti visą savo jaunystės 
progresyvį idealą, kuriuom žadėjo atsiteisti 
darbininkams už jo rėmimą tapti profesio
nalu. Priėjo prie tokio žemo laipsnio, kad 
atsiklaupė priešais kunigą, priėmė antrą 
šliūbą, religinį.

Ona taip pat buvo linksma priėmusi an
trą šliūbą; ji sau persistatė, kad dabar per
sikeis jos gyvenimas, sugrįš Justinui “tikro
ji meilė,” nes ji sau persistatė, kad nelaimin
gą atšalusį gyvenimą sudarė neturtingumas, 
negalėjimas visko tinkamai susitaisyti. At
siradus daugiau klijentų, bus galima tas at
siekti. Bet jos viltis buvo bergždžia: be
laukiant šviesesnės dienos, pasireiškė dar 
tirštesnės ūkanos.

Po tų visų ceremonijų dr. Rudis sueina 
dar į didesnį draugiškumą su Vanda, tik, 
sueiti į pilnai patenkinantį jų draugiškumą 
kliudo Ona, ir jame kyla klausimas, kaip 
ją prašalinti! Pagaliau pati Ona nuspren
džia pasitraukti jiems iš kelio.

Palaidojus žmoną, visi dėl jos mirties kal
tina dr. Rudį: Jo nepavyzdingas gyvenimas 
jai mirtį priartino. Pagaliau užeina krizis. 
Buržuazijai tai buvo kaip perkūnas iš gie
drios padangės. Kai krizis paliečia dar
bininkus, jie organizuojasi, kolektyviai ko
voja už geresnį gyvenimą. Na, o smulkioji 
buržuazija, sukišusi savo pinigus į Šerus 
bei namus, nežino tokiam atsitikime už ko 
ir besigriebti. štai Vanda, sugrįžusi iš Flo
ridos, pasigėrė iki sąmonės hustojimo ir nu
sižudė. Dr. Klimas pusiau apkvaišęs. Jo 
sūnus, lankęs New Yorke universitetą, ten 
sėdėjęs kalėjime už radikalinį studentuose 
veikimą, sugrįžta į Ričvilę, patampa komu
nistas, sako prakalbas, organizuoja darbi
ninkus. Dr. Rudis bėga iš Ričvilės pas sa
vo seną draugą, dr. Balnį, į Rušburgą. Dr. 
Balnys kartoja jam savo nusistatymą, kad 
žalinga trauktis nuo visuomenės. Ar dr. Bal
nio pastabos davė kokius rezultatus? Ar 
jis pasitaisė? Knygos autorius nepasako, ši
čia ir traukia skaitytoją smalsumas, kad su
radus, kaip iš tikrųjų buvo.

Mano Pareiškimas
Ką aš radau “ūkanose” teikiamo dar

bininkų klasei, suglaustoj formoj viršuj pa
reiškiau. Mano supratimu, kiekvienas “Ū- 
kanų” skaitytojas, su atyda Veikalą skaity
damas, turėtų žiūrėti, kad skaitant jo min
tis suktųsi ne tik apie knygoj įvardytus as
menis, bet daug plačiau. Tuomet jis suras 
šimtus Justinų, nutolusių nuo darbininkų. 
Jis suras, kad pas mus daug yra žmonių, 
prasisiekusių su darbininkų pagalba, paskui 
į juos atsukančių nugaras. Iš kitos pusės, 
yra žmonių, kurie išsiauklėjo be tiesioginės 
darbininkų pagalbos, bet pasiliko darbi
ninkų judėjimo draugais. Panaši figūra 
“Ūkanose” yra Karolis Klimas. Nereikia 
manyti, kad “ūkanos” kalba tik apie vieną 
dr. Rudį.

Klaidas daro ir tūli “ūkanų” kritikai. 
Užuot daryti rimtą apžvalgą to, ką “ūka
nos” mums vaizduoja, jie paima siaurai. 
Toki “kritikai” sako: “man toki raštai ne
patinka.” Atrodo, yra noras pasmerkt kny
gos autorių, o nieko daugiau.

Aš surandu, kad “ukatių” autorius atli
ko didelį darbą mūsų dailiojoj literatūroj. 
Mikas RasocTa įmetė perlus į mūsų beletristi
ką paskutiniu savo kūriniu, kurių per ūka
nas spindėjimas parodo mums, kas darosi 
realiam gyvenime.

Todėl linkiu autoriui ilgo amžiaus ir su
kurti daugiau naujų veikalų, kurie taip pat 
jaukiai žadintų iš apsnūdimo lietuvių visuo
menę !
XI-28-38.’

Redakcijos Pastaba. Rašinį trumpihorhe ; 
dr. J. R. teiksis atleisti.

(Tąsa)
Ji pradėjo garsiau klykti ir jos balsas labiau pana

šus buvo balsui laukinio gyvulio: “Ai! ai! aš negaliu! 
Aš negaliu to pasakyti!”

“O kodėl tu negali pasakyti?” užriko Jurgis.
“Aš nežinau kaip!”
Jis prišoko, pagriebė ją už peties ir pakylėjęs, žiū

rėjo tiesiog jai į akis. “Pasakyk man, kur tu buvai per
eitą naktį?!” tarė jis sunkiai kvėpuodamas. “Ir tai tuo- 

>jaus!”
Ji lėtu balsu pradėjo pasakoti, tardama žodis po 

žodžio, iš reto: “Aš... buvau... namuose... vidur- 
miestyj...”

“Kokiuose namuose? Ką tu pasakoji?” , .
Ona bandė paslėpti savo akis, bet Jurgis laikė ją 

pakėlęs. “Hendersonytės namuose,” ištarė vos kvapą at
gaudama.

Iš pradžių jis nesuprato. “Hendersonytės namuose,” 
atkartojo jis, bet veikiai, tarytum po eksplozijos, jį net 
papurtė ir jis, svyruodamas, pašlijo į užpakalį sudejavęs. 
Pasirėmė į sieną, prisidėjo ranką prie kaktos ir, žiūrė
damas akis įtempęs, pašnabždomis sakė: “O, Jėzau! o, 
Jėzau!”

Bet veikiai jis šoko prie jos, besivoliojančios pas 
jo kojas ir pastvėrė ją už gerklės. “Pasakyk man!” šūk
telėjo kimiu balsu: “< 
vietą?”

Ji bandė pasiliuosuoti, bet tuomi dar labiau jį įerzi- _ __ ~
no; jam rodėsi, kad tai baimė ar skausmas nuo jo su- nepriklausančios, 
gniaužimo jis nesuprato, kad tai buvo jos gėdos me r- prisiųsti delegatus, nes metine 
dėjimas. Vienok ji jam atsakė: “Connor.”

“Connor,” ištarė jis su tūlu nusistebėjimu 
tokis?”

“Bosas,” atsakė ji. “Žmogus...”
Įdūkime, jis dar labiau ranką sugniaužė ir tik pa

matęs, kad jos akys užsimerkė, pamatė, kad jis ją smau-j 
gia. Jis atleido pirštus ir pritūpęs laukė, kol ji vėl akis' 
pramerks. Jo kvapas mušė jai į burną.

“Pasakyk man,” užklausė lėtesniu balsu: “pasakyk 
man apie tai.” * '

Ji gulėjo nekrutėdama, ir jis turėjo net kvapą su
laikyti, kad išgirsti, ką ji sako. “Aš nenorėjau... tą 
daryti,” pašnabždomis pasakojo ji; “aš taip padariau... 
vien, kad mus išgelbėti. Tai vienatinė mūsų proga bu- 
vo” . ... . . • ■

Kokį laiką vėl nieko daugiau nebuvo girdėti, tik 
Jurgio kvėpavimas. Onos akys užsimerkė, ir, pradėjusi 
kalbėti, ji visai jų neatidarė. “Jis sakė man... kad gali 
mane nuo darbo atstatyti. Jis man sakė, kad jis... kad 
mes visi neteksime darbų. Mūs daugiau į jokį darbą ne-į 
priims... čia... vėl. Jis... jis būtų tą padaręs... jis 
būtų sunaikinęs mus.”

Jurgio rankos drebėjo taip, kad jis pats vos galėjo 
užsilaikyti ir, klausydamas, siūbavo, tai į priekį, tai 
į užpakalį. “Kada... kada tas prasidėjo?” vėl užklausė.,

“Tuojau iš pat pradžių,” atsakė. Ji kalbėjo tarsi 
apmirusi. “Tai buvo viskas...tai buvo jų suokalbis— 
Hendersonytės suokalbis. Ji nekentė manęs. O jis... jis 
norėjo manęs. Jis vis būdavo užkalbina mane... lauke, 
kada tiktai pamato. Paskui jis pradėjo... pradėjo mei
lintis prie manęs. Jis siūlydavo man pinigų. Jis prašy
davo. .. jis sakydavo, kad mane myli. Vėliau jis pradėjo! 
gązdinti mane. Jis žinojo apie mus visus, jis žinojo, kad 
mums reikėtų badą kęsti. Jis pažinojo tavo bosą...pa
žino j o taipgi ir Marės. Jis persekios mus iki mirties, sa
kydavo... paskui jis sakė, jeigu aš... jeigu aš apsi
imčiau. .. mes visi galėtume nesibijoti dėl savo darbų... 
niekados. Paskui, vieną dieną jis pasigavo mane... jis 
nenorėjo paleisti... jis., jis...”

“Kur tai buvo?”
“Koridoriuje... naktį... jau visiems išėjus. Aš nie

ko negalėjau padaryti. Aš mislijau apie tave... apie 
kūdikį... apie motiną su vaikais. Aš bijojau jo... bi
jojau surikti.”

Vos valandėlę pirmiau jos veidas buvo šėmas, kaip 
pelenai, dabar pasidarė raudonas. Ji pradėjo sunkiai 
kvėpuoti. Jurgis neatsiliepė nei puse lūpų.

“Tai buvo du mėnesiai atgal. Tada jis norėjo, kad 
aš eičiau... į tuos namus. Jis norėjo, kad aš ten pasi
likčiau. Jis sakė, kad mes visi... kad mums nereikės 
dirbti. Jis privertė mane nueiti tenai... vakarais. Aš 
tau sakiau... tu manydavai, kad aš dirbdavau fabrike. 
Bet.. * vieną naktį snigo ir aš negalėjau sugrįžti. O 
pereitą naktį gatvekariai visai sustojo. Aš bandžiau eiti, 
bet. negalėjau. Aš nenorėjau, kad tu žinotum. Aš bū
čiau. .. viskas būtų buvę gerai. Mes būtume galėję per
leisti tą... labai gerai... tu būtum to niekados neži
nojęs. Aš jau prasidėjau jam nusibosti... Veikiai jis jau 

.būtų prie manęs visai nepristojęs. Neužilgo turėsiu kū
dikį... aš pradedu nedailiai išrodyti. Jis man tą pasa
kė*.. du kartu jis man pasakė praeitąją naktį. Jis pa
spyrė mane., pereitą naktį... taipgi. O dabar tu jį 
užmuši.... tu. jį užmuši... ir mes turėsime numirti.”

Viską tą ji pasakė nei nekrustelėjusi; ji vis dar gu
lėjo, kaip negyva, net akių vokų nejudindama. Jurgis 
taipgi neištarė nei žodžio. Pašistvėręs ranka už lovos, 
jis pakilo ir atsistojo. Daugiau nei nedifstelėjo į ją, tik 
priėjo prie durų ir jas atidarė. Jis visai nepatėmijo 
Elzbietos, kuri iš baimės tūnojo kampe sūsi traukusi. 
Jis išėjo be skrybėlės, net ir duris paliko atviras. Basi-'

jutęs šaligatvy, pradėjo tekinas bėgti.
Jis bėgo, kaip apsėstas, aklai, pašėlusiai, nežiūrė

damas, nei į dešinę, nei į kairiąją pusę. Jis pasijuto 
Ashland gatvėj; nuilsimas privertė jį nesiskubinti, pa
matęs gatvekarį, puolėsi prie jo ir įsėdo. Jo akys buvo 
baisios, plaukai išsidraikę, jis pats sunkiai kvėpavo, kaip 
pažeistas bulius, bet kiti pasažieriai to nepatėmijo, nes 
jiems gal ir rodėsi, kad žmogus, kuris taip atsiduoda, 
turi ir kituose dalykuose taip pat bjauriai išrodyti. Kaip 
paprastai, jie pasitraukė nuo jo. Konduktorius paėmė 
penktuką, susiraukęs, galais pirštų, ir apsisukęs greitai 
nuėjo į galą. Jurgis to visai nei nepatėmijo: jo mintys 
buvo toli. Jur širdy, tarytum, smarki ugnis liepsnojo; 
jis stovėjo laukdamas, laukdamas pritūpęs pultis ant 
ko tai.

Pittsburgh ir Apielinkė
---------  i papratimas. Geriau pradėkim 

Svarbus Pranešimas Pittsbur- laiku, tai galėsim tinkamai 
apsvarstyt draugijos reikalus, 
nes dabartiniu laiku turim 
daugybę svarbių klausimų.

A.L.D.L.D. 4-to Apskričio 
Pirmininkė, E. K. Sliekienč.

Angly Cenzūra Pridengia 
Naziy Žvėriškumus

Singapore. — Anglų val
džios cenzūra iškirpo iš 
Paramount žinių - judamų
jų paveikslų tas vietas, kur 
parodoma nazių teroras 
prieš žydus ir kur baronasDraugai, kurie būsit delega

tais, malonėkite pribūt pas- i Rotschild atsišaukia gelbėt 
kirtu laiku. Tankiai būna taip, Vokietijos Žydus

Vasario 10,11,12,13 February

NAUJOJE VIETOJE

Naujoj vietoj KEPaMe tikrą lietuvišką
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsą 
duonoj nėra jokių dažų nei chetnikalų. J(ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į Visas dalis—Brooklyn© ir apiellnkės, į krautuves 

ir j pavienius naintts; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tėl. Evergreen 7-8538 SaV. V. LUKOšEVlCtUS
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MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

FRANK DOMIKAITIS
RESTAUR ACI.1A

Brooklyn “Laisvės” Name417 Lorimer St.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

G

Clement Vokietaitis
VARPO KEPTUVE

S

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

ligos. Bus IWO 
Washington St. 

programą, šokius 
Charles Spencer,

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kumpas E. 23rd Street

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

senai pas mus ,, 
Petrikienė

Rengėjos.
(288-289)

gera vakarienė ir 
programa.

Bankiete dalyvaus 
buvus viešnia K. 
Brooklyn, N. Y. —

LAISVEšeštad., gruodžio 10, 1938

if Wilkes-Barre, Pa

Seattle, Wash
*

net uz-

to-Savitarpine Mokyklėle

f

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Binghamton, N. Y
Rochester, N. YŠis-Tas

geri-

BRIDGEPORT, CONN.

N. Y.

Tel. Evergreen 7-2375

be

Bo- 
be

daly- 
sma-

Bo- 
be

BAYONNE, N. J.
» Centralinis miesto komitetas 
judžius, Ukrainų filminę opc- 

“Zaporožets za Dunaycm.”

You will he surprised when you see our 
New Largo Headquarters.

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms

DideI is sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

Judami Paveikslai iŠ Sovietų 
Sąjungos

J. Mar- 
(288-289)

of the Alcoholic Beverage 
at 456 DeKalb Ave., Bo

bo

Girls In swimming class learn prone pressure method of resuscitation of 
victim of drowning.

svarbių 
Užsimokėkite

245 Graham Ave. Brooklyn, N, Y
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

visus palinksmins.—Kom. 
(288-289)

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RW741 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 320 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

Columbia St. Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

of the Alcoholic Beverage 
Place, Bo- 

be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL962 has been issued to the undersigned 
to sell beer,* wine and liquor at retail under 
Šection 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 131 McDougal St., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

THOMAS J. O’CONNOR 
McDougal Bar & Grill

131 McDougal St. Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL6014 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 
Control Law at 138 Ft. 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

ALICE E. WILLS 
138 Ft. Greene 1’1. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N<>. 
GB8127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBR65 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF SIEM
680 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3502 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 <>>’ 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
255 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., Inc.
255 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

turėsime iš-

320

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 89 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

JOAQUTN VIEIRO 
Fronte Unido Restaurant & Bar

89 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 520 Vanderbilt Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the prom isos.

JOHN ’LALIK 
Central Bar & Grill

520 Vanderbilt Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7201 has been issued to the undersigned , 
to sell beer, wine and liquor at retail under 1 
Section 132 A of the y^coholic Beverage 
Control Law at 3011 Avenue N., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARIE BOWMAN
3011 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A 
Control Law at 456 DeKalb Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

PETER POULOS 
Pete’s Restaurant

456 DeKalb Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 362 DeKalb Ave. & 238 
Grand Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, tb be consumed on the premises.

WILLIAM POULOS
362 DeKalb Ave. &
238 Grand Ave. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5513 has been issued to tho‘ undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises. < ,

JOHN JOSEPH FILAND 
Beverly Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 396 Hamilton Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on tho premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liqense No. 
RL2823 has been issued to tho undersigned 
to soli beor, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the 'Alcoholic Beverage 
Control Law at 4122 Avenue D, Bo
rough of-Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

DANIEL J, MAHONEY
4122 Avenue D Brooklyn, N. Y.

Wilkes-Barre ir Apielinkės 
Lietuvių Žiniai

Gruodžio 13 d. bus rodo
mas labai įdomus paveikslas 
iš Sovietų Sąjungos, po vardu 
“Mes iš Kronštadto,” žemuti
nė j daly j Wilkes-Barre, But
tonwood, Buttonwood The
atre, ant Rutter St. Pradžia 
antrą valandą dieną. Įžanga 
tik 25c.

Šiame paveiksle pilniausiai1 
bus parodoma dienos buvu
sios revoliucijos, kur tūkstan
čiai raudonųjų jūreivių ir kar
eivių gynė Raudonąjį Petro
gradą nuo baltagvardiečių 
užėmimo, kada generolas Ju
deničius su didžiausiomis bal
tagvardiečių jiegomis norėjo 
paskandint kraujuose raudo
nųjų jūreivių, kareivių ir dar
bininkų kovas už įsteigimą 
darbininkiškos valdžios.

Kurie norite plačiau suži
noti apie dabartinę Ispanijos 
padėtį, tai pasirūpinkite daly- 
V^uti masiniame susirinkime, 
kurį rengia American League 
už taiką ir demokratiją. Kal
bėtojais bus daktaras W. Pi
ke, kuris kiek laiko atgal yra 
dirbęs miesto ligonbutyje ir 
dabar ką tik sugrįžęs iš Ispa
nijos, ir, turbūt, kunigas K. 
Kingston iš Scranton, Pa. Šis 
susirinkimas įvyks antradienį 
gruodžio 13 d., Arlington Ho
tel Art Gallery. Pradžia 8:15 
vai. vakare. Įžanga 25c. asme
niui.

ti apie tūlas ligas, ir kaip nuo 
jųjų apsisaugoti, tai mūsų spe
cialistas ir geras sveikatos rei
kalais patarėjas Dr. J. Kaš
kiaučius papasakos mums, 
kaip užlaikyti sveikatą, ir ką 
pirmiausiai daryti, kuomet pa
sijungti sergąs? Tad visi vie
tos lietuviai esate nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti į šias 
prakalbas ir sužinoti daug 
svarbių patarimų sveikatos 
reikale, šias prakalbas rengia 
L.L.D. 20 kuopos Moterų 
Skyrius. Įvyks Lietuvių Svetai
nėje.

mokyklėlės mokiniai 
“Kelias į 

Mokyklėlė 
antradienį, 
Pradžia 7

šios 
studijuoja knygą 
Naują Gyvenimą.” 
įvyksta kiekvieną 
Liet. Svetainėje,
vai. vakaro. Mokiniai pagei
dauja, kad susidarytų dides
nis būrys lankyti minėtą mo
kyklėlę. Tad, rodosi, kiekvie
no darbininko yra būtina pa
reiga lankyti ją ir sykiu la
vintis. O kurie nenorėtumėte 
lavintis, tai ateikite nors pa
siklausyti. Lauksime.

Korespondentas No. 2.

energingi darbuotojai.
Gero pasisekimo ateinan

čiais metais!
Draugijos Korespondentė,

A. Švedienė.
DETROIT, MICH.

šeštadienio vakare, gruodžio 
d., 7:30 v. v. Draugijų Svet., 4097 
Porter St., įvyks Detroito Draugi
jų Sąryšio Konferencija. Visi dele
gatai privalo dalyvauti paskirtu lai
ku. Turime daug svarbių reikalų 
aptarti. — A. Dapsis, pirm.

(288-289)

puiki muzikalo WILKES-BARRE, PA.
šeštadieni, gruodžio 10 d. įvyks 

surprise party” draugui, 
seniai sugrįžo iš ligoninės 
ziškos 
109 S. 
gražią 
kalbės 
organizatorius. Įžanga veltui.

(288-289)

kuris ne- 
po serio- 

Svetainėj, 
Turėsime 
taip pat 

Kom. Par.

NOTARY PUBLIC

kad
22,204, 

ant mie- 
s u prast,

Seattle miesto kouncilmo- 
nai paskyrė komitetą, kad iš
tirtų, kiek bedarbių gyvena 
šekėse (Shacktown), kurie su
sikalė sau stubeles iš baksų, iš 
blekinių. Viena vieta 
vadinta Hooverville.

Komitetas surado, 
kių “namų” randasi 
kur bedarbiai gyvena 
sto dumpų! Galima
kokį vargą kenčia tie biedni 
žmoneliai. Miestas turi 4 šim
tus tūkstančių gyventojų, tai 
geras nuošimtis bedarbių.

O kitose šekėse gyvena po 
2, 3 ir 4 ypatas: Nekurie gy
ventojai pradėjo protestuot, 
kad tie žmonės nesanitariš- 
kai gyvena. Tai miestas norė
jo JŲ gyvenimus sudeginti. Bet 
kur tuos žmones 
žiema šalta, lyja, o 
ri gyventi!

Daugumas sako, 
rešin jau senai 
jau*’užmiršta. Bet kaip pažiū-j v.” Apart pačios Močiutes Bloor, kai-'

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 11 d. gruodžio, 2-rą vai. po' 
pietų. B. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St. Visi ir visos dalyvaukite, užsi
mokėkite duokles už šiuos metus, 
kad neliki umėt susispenduoti. Taip
gi bus rinkimai kuopos valdybos 
1939 metams. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyti į kuopą. — J. V. S. 
Kp. Fin. Sekr. (288-289)

padėt, nes
vargšai tu-

kad dep- 
pasibaigė ir

EASTON, PA.
Išgirskime ir Pasveikinkime Močiu

tę Bloor.
Komunistų Partija rengia šaunų 

pasitikimo (Reception) vakarą ne
nuilstančiai, 76 m. veikėjai, visiems 
žinomai Močiutei Bloor, šeštadienį, 
10 d. gruodžio, Vanderveer Svet., 

j 9th ir Washington Sts. Pradžia 8 v.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centrai SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

EASTON, PA
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruod. 11 d., žydų Svet. 
(YMHA), kampas Ferry ir Walnut 
gatvių. Prasidės 2:30 vai. po pietų. 
Visi nariai būkite, nes bus renkama 
nauja valdyba 1939 metams. Taipgi 
yra ir daug kitų reikalų apsvarsty
mui. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Sekr. (288-289)

Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

l’i į tokias armijas bedarbiu, bes neseniai sugrįžęs iš Ispanijos 
tai depresija pilnoj žodžio kovotojas- .TM®? bus labai įvairi 1 .programa, judziai, valgiai ir
prasmėj. jmai. Įžanga už viską 75c. Visi lietu-

Kurie dirba ant W.P.A., tai viai yra nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. •— Rengėjai.

Iš Draugijos Susirinkimo
Gedemino Draugijos susi

rinkimas atsibuvo 4 dieną 
gruodžio, 1938. Susirinkimas 
buvo metinis ir buvo išrinkta 
valdyba 1939 metams. Į pirmi
ninkus buvo du kandidatai ir 
abudu buvo geri, bet drg. Ma
nelis laimėjo, kaipo senas pir- 

1 mininkas ir gerai dirbęs dėl 
draugijos. Kiti nauji į valdy
bą yra įėję sekanti: G. Davi
kus į pro-finansų raštininką ir 
yra tinkamas tam darbui. S. 
Karakis apsiėmė į direktorius, 
į buvusio A. Balaišio vietą, 
katras nusiskundė, kad yra 
pavargęs dirbdamas per ilgus, 
metus . draugijoj. Ištikro A. i 
Balaišis vertas poilsio, nes dir- 
vo vienuoliką metų prie skir
tingų darbų valdyboje.

G. Voltas, jaunasis, apsiė- 
į kontrolės komisiją. Jis 
labai tinkamas tai vietai, 
darbas yra atsakomingas 
tokio didelio biznio, ko-

tik po pusę laiko dirba; vieni 
dirba vieną mėnesį, o kiti kitą 
mėnesį. Tai darbininkas, gau
damas $55 ant mėnesio, turi Į 
išgyventi 2 menesiu už tą su-' į', 
mą. Ponai sako,

dėl pašalpos, tai turi da-.
darbu. Vieni vieną mė- 

padirba, tai tuos atlei- 
o kitus priima.

Senas Grinorius.

Tel. Virginia 7-4499

nėra 
lintis 
nesį 
džia,

LDS 74 kp. rengia 8 melų sukak- 
I tuvių vakarienę ir šokius, šeštadie- 

v, gruodžio 10 d., 407 Lafayette 
kad pinigų st. Pradžia 8 vai. vak. Prašomi vi

si LDS draugai ir simpatikai 
vauti. šešių kavalkų orkestrą 
giai

(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

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

Daktaras J. Kaškiaučius

Juos bus galima matyti šeš
tadienį, gruodžio 17-tą dieną, 
Enjoy Theatre, Johnson City, 
N. Y. Prasidės 11 valandą 
naktį. Įžanga 35c. ypatai. 
Šiuos paveikslus rengia drau
gai ukrainiečiai. Kurie intere- 
suojatės pamatyti gražius pa
veikslus, tai patartina daly
vauti.

Dr. J. Kaškiaučius kalbės 
apie sveikatą. Jo prakalbos 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
18-tą dieną. Prasidės 3-čią va
landą po pietų. Sveikata, tai 
didžiausias žmogaus turtas, o 
be sveikatos ir pats gyveni
mas nemalonus. O kad sužino-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
C. C.—Kadangi nepaduodat

me 
yra 
nes 
prie
kį draugija turi.

Tvarkos prižiūrėtoju apsi
ėmė J. Vilimaitis, kuris yra 
taipgi tinkamas tai vietai ir 
draugijos nariai tiki, kad jis 
gerai atliks savo pareigas.

Kiti valdybos nariai paliko 
senieji. Tai pasirodo, kad at
einančiais metais Gedemino 
Draugija dar geriau bujos, 
nes į valdybą yra suėję visi

Swim With Safety Is Object 
Of Red Cross Training

ipVERY year shows increasing 
thousands of people engaging In 

water sports, flocking to beaches 
and pools, and to unprotected swim
ming holes while picnicking and 
camping. Yet deaths by drowning 
have shown a steady decline in the 
past 25 years, until from a former 
annual death toll of 12,000 persons, 
now only an average of 7,000 per
sons needlessly surrender their lives 
while at play in the water.

The American Red Cross, which 
has led in water safety Instruction 
and life saving in the nation for 25 
years, attributes this encouraging

cloclino to Increased knowledge of 
safety rules in swimming, the wide
spread knowledge of resuscitation 
of the drowning person, and in
creased protection of the tyro swim
mer at beach and pool.

Red Cross chapters throughout 
the nation sponsor training of life 
savers, and 82,000 persons were 
trained in this vital knowledge dur
ing the past year.

The instruction by the Red 'Cross 
not only water-proofs tho Individual 
swimmer, but it teaches him how he 
can, with greatest safety to himself, 
be most helpful in saving the life of 
a person in distress.

■ nei savo pilnos pavardės, nei 
adreso, todėl jūsų korespon
dencijos negalėsime sunaudoti 
“Laisvėje”. Nežinome, su kuo 
turime reikalą. Jūs padarote 
rūsčių užmetimų bankieto ren
gimo komisijai, bet nepasira
šote.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. metinis susirinki

mas įvyks gruodžio 12 d., 8 v. v., 
Liet. Svet., 853 Hollins St. Visi pri
būkite susirinkime, nes turime daug 
svarbių ’ dalykų aptarti. Rinksime 
naują valdybą 1939 metams. — 
Rast. A. Žematiis. (288-289)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. gruodžio, 7:30 v. v. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Visi na
riai dalyvaukite, nes
rinkti naują valdybą 1939 metams. 
Apart to, turime ir kitų 
reikalų svarstyti.
duokles, ir atsiimkite knygą “Ūka
nos.” Prašome atsivesti ir naujų na
rių įrašyti j organizaciją, vajus pasi
baigs su šiuo mėnesiu. - 
gaitis.

IWO 
rengia 
relę, ' 
Ši operetė yra viena iš gražiausių. 
Taipgi bus rodoma ir Maskvos kul
tūrinės įstaigos. Įvyks sekmadienį, 
gruodžio 11 d. Pirmas rodymas 6 
vai. vak., antras, 8:30 v. v. Labor 
Lyceum Salėje, 72 West '25th St. 
Ateikite visi. Kurie matysite, ' gėrė- 
sitės. Įžanga 35c. — Rengėjai.

(288-289)

WORCESTER, MASS.
LLD Moterų Kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, gruodžio 12-tą, 
7:30 vakaro. Jame bus įdomių pra
nešimų iš Naujosios Anglijos Lie
tuvių Moterų Sąryšio konferencijos 
ir kiti svarbūs reikalai. Visos narės 
prašomos dalyvauti ir pribūti laiku. 
— Sekretore. (288-289)

SO. BOSTON, MASS.
Naujosios Anglijos Lietuvių Mo

terų Sąryšio bankietas, kuris yra 
rengiamas pagerbimui delegačių, 11 
d. gruodžio, 6 vai. vakaro, perkel
tas iš Lietuvių Svetainės. E Si., į 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
svetainę, 376 Broadway.

Prašom visus jsitėmyti ir atsi
lankyti ko skaitlingiausia, nes bus

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AYE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

L-1870

HYMAN BĘRGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

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

Telefonas EVergreen 7-1661

M M M M M M M M M M M M M M Ų M M Wl IMI IMI RA

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

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

JAUNUOLIAI .AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI

j

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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



6
X

Scenos žvaigždės UŽ- Mildred Balčiūnaite Baigė
giria Paradą Slaugės Mokslą

šiandien įvyksiantį Japoni
jos ir Vokietijos prekėms boi- 
kotuot moterų paradą užgyrė 
daugelis žymių scenos 
džių 
čiuje 
namų 
pard

ir ju- 
skai- 

vaidi- 
Shep-

žvaigždžių. Tame 
matome ir dabar 
veikalu aktorius:

Strudwick, lošia veikale
t Lady”; Betty Bruce— 

veikale “The Boys From Sy
racuse,” Christine Lind, Mi
chael Loring ir Hiram Sher
man iš veikalo “Sing Out the 
News,” Barna Ostertag iš 
“Fabulous Invalid.”

Parada remia daugelis mo
terų ir studentų organizacijų, 
ir darbo unijos.

Paradui mobilizacija bus 11 
vai. šeštadienio ryto, prie 30th 
St. ir Lexington Ave., N. Y. 
Maršuos į Columbus Circle. 
Dalyvaukite! Paradas bus 
smūgis nazizmui, kuris taikosi 
ir ant lietuvių tautos sprando 
sėsti ir persekioti, kaip per
sekioja žydus ir katalikus Vo
kietijoj.

Parado obalsiai yra: “Lai 
nebus Japonijos ar Vokietijos 
prekių ant jūs Kalėdų eglai
tės! Nepirkit kalėdinių dova
nų Japonijos ar Vokietijos 
darbo!”

TARP LIETUVIŲ

nu-
da-
už

Aną dieną teko sueiti drau
gę Adams, gyvenančią So. 
St. Jinai su dukterim buvo 
vykus į Worcester, Mass., 
lyvauti Ispanijos kovose
demokratiją padėjusio gyvybę 
Antano Mazurkos pagerbimui 
mitinge. D-gė Adams ten pa
buvojo savaitę laiko. Sako, d. 
Mazurkienė deda pastangas 
atgauti spėkas, kad jas pa
naudot tam tikslui, už kurį 
jos sūnus galvą padėjo. Smū
gis buvo skaudžiai atsiliepęs į 
abiejų tėvų, ypač motinos spė
kas.

Brooklyniečiai lietuviai pra
turtėjo dar viena jauna lietu
vaite slauge. Nesenai baigė 
slaugės mokslą Mildred A. 
Balčiūnaitė. Mokslo baigtuvių 
iškilmės įvyko lapkričio l()-tą.

Mildred A. Balčiūnaitė

Mildred pirmiau mokinosi 
John Adams vidurinėj mokyk
loj. Slaugės mokslą ėjo Kings 
County Hospital School of 
Nursing. Baigus mokslą, pasi
liko dirbti tame pačiame li- 
gon būtyje.

Lietuviškame jaunimo ji ge
rai žinoma, ir prie progos 
mylėtų jame vėl dalyvauti. Ji
nai per apie trejetą metų dai
navo Aido Chore ir dalyvavo 
LDS Jaunimo kuopoj. Choro 
pamokas turėjo pertraukti dėl 
slauges mokslo pareigų, gi 
LDS tebepriklauso ir po šiai 
dienai.

Mildred džiaugiasi patapus 
slauge, bet čion nemananti su
stoti, norinti siekti toliau abel- 
name moksle, o paskiau—pa
žiūrės. Linkime jai geriausios 
kloties.

Mildred yra duktė gerai ži
nomų brooklyniečiams Antano 
ir Agnieškos Balčiūnų, 321 
Chauncey St. Jos tėvas yra 
veiklus “Laisvės” Direktorių 
Tarybos narys ir “Laisvės” va- 
jininkas, taipgi Liet. Am. Pi
liečių Kliubo direktorius, pri- lionis Januška mirdamas 

Brooklynietis d. F. Adoma-, klauso LDS ir yra abelnai žy
mus darbuotojas vietos lietu
viuose.

LAISVE

Dėl V. Januškos Fondo

PRAMOGOS
kad

S1O

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

BROOKLYN, N. Y.409 GRAND STREET

Open Day and Night

M M M M M M m m M M m 101 M M M M M M M J

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Šiuos žodžius rašančiam 
lutinai teko sužinot, kad

išėjus 
negrį- 

galėjo

tu- 
dėl

uni-
pa-

Managed by

TEITELBAUM

Lankėsi “Laisvėje”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, garu šildomi, karštas vanduo. 
Visi patogumai. Privažiavimas la
bai geras. Prašomo kreiptis po ant
rašu: 118 Reid Ave., Brooklyn, N.Y. 

(288-290)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
12 d. gruodžio, 79 Hudson Avė. 
Draugai; dalyvaukite šiame susirin
kime. Pradžia 7:30 v. v. — Sekr.

(289-290)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kuopų 

susirinkimai bendrai Įvyks pirma
dienį, 12 d. gruodžio, 8 v. v. Kas- 
močių Svetainėje. Visi, abiejų drau
gijų nariai dalyvaukite, nes bus la
bai svarbus metinis susirinkimas. 
Už neatsilankymą nebūsite pateisin
ti, apsileidimui turi būt galas. — 
Drgs. F. K. ir F. L. (288-289)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steieius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K.’Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn,’ N. Y.

Tarp Ten Eyck ir .Maujer Sts.

Gaminam Valgius Amerikoniško Ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbhno 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

| rie neturite tikietų, galite užsisakyti 
per drg. J. Kuodį, penktadienio va
kare, “Laisvėje,” tai ir prie durų 
bus 81.00.

Važiuojant Jamaica cleveiteriu 
išlipkite ant Norwood stoties, va
žiuojant Lefferts Ave.,. — ant Mon
tauk Ave. stoties. — Rengėjai.

(288-289)

50

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairicm spalvom.

JONAS STOKES į 
512 Marion St., kainp. Broadway j 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- I 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Jieškot Darbo per Du Metus 
Buvo Perdaug

šeštad., gruodžio 10, 1938
« I

Unijistas Sugrąžino 
Perduotą Šimtinę

Philip Hilton, negras, 
jistas, taksės vairuotojas, 
vežėjęs moteriškę, padare 25 
centų bilą. Moteriškė jam da
vė popierinį pinigą, kurį abu 
palaikė už dolerinę. Jis jai iš
davė 75 centus grąžos. Tik po 
ilgo važinėjimo, rokuodamas 
surinktas mokestis, Hilton pa
stebėjo turįs šimtinę ir ją tuo
jau nugabeno policijai, kad 
surastų jos savininkę. Hilton 
gyvena 347 Grand Ave., N. Y.

Tammanė Kliudo Išmes
ti Nenaudingus Darbus

Ketvirtadienį majoro su
šauktame Miesto Tarybos mi
tinge buvo karštai diskusuota 
Brooklyno fusionistės tarybi- 
ninkės Genevieve B. Earle pa
siūlyti biliai. Jais būtų panai
kinti apskričių šerifų, adminis
tratorių ir teismų komisionie- 
rių ir jų rekordierių ofisai. Jie 
a d m i n i str ac i j os a pro k u o j am i 
nenaudingais darbais ir jų lė
šos norima sutaupinti reikalin- 
gesniems darbams. Pažangie
ji tarybininkai sako, kad tie 
darbai yra tik Tammanės šu
lams gūžtos, duodamos už po
litinius patarnavimus, ne iš 
reikalo.

John Di Girolemo, 35 m., 
133 George St., jieškojo darbo 
per du metus, bet jo nerado. 
Galop, pritrūko kantrybės il
giau gyventi tokiu gyvenimu : 
rastas su kulka krūtinėj Long 
Island vagonų kieme prie 
Montrose ir Stewart Avės.

f s
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Hellers Liquor Stores
387 Broadway Brooklyn, N. Y.

Speciališkas Išpardavimas Importuotų Degtinių, 
Vynų ir Konjakų

Fraenkel Club 4 metų senumo
Rye Whisky JjJl.75----One-Fifth Bottle

Importuota iš čechoslovakijos

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

Antrašas: 387 Broadway
arti Hooper St., įėjimas prie Hewes St. stoties

Užsakymai telefonu _ , _ _ „
greitai atliekami Telefonas Stagg 2-8021

License No. L-389.
PrmTTTTTTTTTTTTTTTT^^

GARSINKITCS “LAISVĖJE
ereitą antradienį drg. V. 

Januškos fondo komisija 
rėjo trumpą pasitarimą 
fondo likvidavimo.

Išklausius pranešimą, 
velionis Januška mirdamas 
paliko virš šimto dolerių sko
los, tai nutarta:

Iš sukelto fondo drg. V. Ja
nuškos kelionei j Kaliforniją 
išmokėt jo paliktas skolas, ku
rias padarė laike savo ligos.

Kadangi pinigai rinkta drg.
Januškai gyvam esant vienam Pradžia 7 v.
jo reikalui, o jam mirus komi- ■ perkant $1.00,, prie durų $1.25. Ru
sija nutarė panaudot juos ki
tam jo reikalui, tai šiuomi ji 
prašo, kad jei rastųsi tokių 
aukotojų, kurie su komisijos 
nuosprendžiu nesutiktų ir no
rėtų savo auką atsiimt arba 
ją sumažint,—laike dviejų sa
vaičių nuo pasirodymo 
pranešimo kreiptis laišku ar 
asmeniškai prie žemiau pasi
rašiusio, “Laisvės” adresu.

Kadangi komisijos žinioj 
esantieji pinigai — $130.75 — 
randasi “Laisvėj,” tai skolinin
kam bus išmokėta ne per d. 
Januškienę, bet pasiunčiant 
pinigus jiem tiesioginiai, “Lais
vės” čekiais.

E. New York ir Richmond 
Hill Vakariene

ALDLD 185 ir LDS 13 kuopos 
rengia puikią vakarienę šį šeštadie
nį, 10 d. gruodžio, svetainėje, The 
Logan Inn, 3294-6 Atlantic Ave., 
(kampas Logan St. ir Atlantic Av.) 
Kurie lankotės j vakarienes, tdi jau 
žinote, kad šių kuopų rengėjai visa
dos duoda geras vakarienes, todėl 
nepraleiskite progos, atsilankykite.

v. Įžanga iš anksto

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

• Į Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS 

701 Grand St. Arti Graham Ave. 

KALĖDŲ SPECIALAI 
14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 dai- 

monto akutėm..................................................

Brooklyn

Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
nuo .................................................. ...........................

17 Kavajkų pasidabinimui setas (17 Piece
Dresser Set) ..........................................................

ASHLAND . . . Tiny new square style Gruen. Yellow 
gold tilled c9.se, 17 jewel Precision movement....$39,75

Išsikepkite šį skelbimą ir atsineškite, o 
gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

ga- 
ve- 
pa- 

liko $115 skolų. Taigi skolas 
apmokėjus 'dar liktų komisi
jos žinioj $15.75 (jei niekas sa
vo aukos n e atsiims arba ne
sumažins). Laike fondo va
jaus tūli asmenys davė savo 
aukas patiem Jautiškam; to
kių aukų būta keliolika dole
rių. (Vienos tokios blankos, j 
iš New H aven o, vardus žadėjo, 
priduot drg. Weiss.) |

Jei dar pas ką nors randasi: 
surinktų pinigų, prašome tuo- j 
jau raportuot. Jei kas esate 
per ką nors aukęję, o savo 
vardo “Laisvėje” paskelbto 
dar nematėt, tai tuoj praneš
kite, per ką ir kiek aukojote.

Komisija ir draugė Janus- Į 
kienė širdingai dėkavoja vi
siem aukotojam, taipgi “Lais
vei” už suteikimą vietos fon
do reikalam.

Už Komisiją, J. Kuodis.

Prie progos draugus pain
formuoju, kad draudė Januš
kienė vis dar sunkokai serga 
nervų sukrėtimu. Kąp galit, 
aplankykit ją. Vieta: 109-47 
115th St., Richmond Hill.

vičius, nuoširdus darbininkų 
judėjimo rėmėjas, yra kritu
sioje Antano dėdė, d. Mazur- 
kienės brolis.

Katalikų savaitraštis “Ame
rika” pereitą sekmadienį mi
nėjo savo gyvavimo 5 metų 
sukaktį su bankietu ir koncer
tine programa Apreiškimo pa
rapijos salėje. Buvo ir pra- 
kalbininkų, iš toli ir arti, ta
me skaičiuje ir konsulo atsto
vas šimutis. Svečių dalyvavo 
apie 350. Atvyko ir iš apylin
kių—New Jersey ir Long Is
land.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyrius tikisi la
bai sėkmingos konferencijos. 
Ji įvyks sausio 8-tą, Pil. Kliu- 
be, Jau buvo minėta, kad Pil- 
Kliubas, SLA 38-ta kuopa ir 
kai kurios kitos draugijos bei 
kuopos išrinko skaitlingas de
legacijas. Delegatus išrinko ir 
LDS 1-ma kuopa.

Ž. R.

Rep.

Grąso Majoro Gyvybei

Pardavė Gelžkelį
Pirmadienį miestas pardavė 

penkių ir pusės mylių ilgio 
buvusios 6-tos Avenue linijos 
surūdijusio gelžkelio Kalifor
nijos pirkliui Weissbaum už 
$80,000. Ta suma gauta už li
nijoj esamą seną geležį, nes 
linija daugiau nebus naudoja
ma; ją nugriaus. Pirklys tik
rino, kad geležis nepateks ka
ro rengėjoms šalims—Italijai, 
Vokietijai, Japonijai.

Visoj drabužių valymo ir 
dažymo industrijoj, New Yor
ke, ketvirtadienį paskelbta 
vienos valandos “stapičius” 
prieš nazių terorą.

Majorui La Guard i jai ketvir
tadienį kaž koks niekšas na- 
zis atsiuntė grasinimą—laišką 
su dar neiššauta automatiško 
pištalieto kulka, manoma, Vo
kietijos darbo, ir su svastikos 
parašu. Laiškas užantspaus- 
d uotas Long Island City paš
te 12 vai. vakaro,' gruodžio 
7-tą; užadresuotas paišeliu ir 
viduje taip pat paišeliu užra
šyta :

“Tu gausi tą, jei toliau ata
kuosi Vokiečių Nazių partiją.”

Laišką atidaręs raštininkas 
parodė jį majorui ir laiškas 
padėta. Pribuvę rankraščio, 
pirštų žymių ir kiti ekspertai 
paėmė jį savo globon. Polici
jos komisionierius Valentine 
patsai asmeniškai pasiėmė at
sakomybę už pravedimą tyri
mo, jieškojimo kraujo trokš
tančio nazių grąsintojo.

Palikęą. atatinkamiems val
džios ^organams rūpintis sura
dimu grąsintojų, kaip nieko 
nebuvę, majoras išvyko savo 
pareigoms. Tarpe daugelio ki
tų, jis dalyvavo ceremonijose 
atidarymo keletos sveikatos 
centrų, iš kurių vienas atida
ryta 142 N. 1st St., Brooklyne.

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

«
Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 

Dviemis Savaitėmis
Nuo $20.00 ir aukštyn

Dingo Mergina
Nuo pereito ketvirtadienio 

dingo Gertrude Safran, 21 
metų graži brunetė pabėgėlė 
iš Viennos, kuri čion pribuvo 
pas brolį pereitą vasarą. Jos 
brolis Max, apdraudų broke
ris, 1694 W. 10th St., susirū-

Šią savaitę lankėsi Brookly
ne Pranas Menkeliunas, broo- 
klyniečio Menkeliuno giminai
tis, iš Tarrytown, N. Y. Ta 
proga apsilankė “Laisvės” įs
taigoj ir užsirašė dienraštį. 
Tarrytowne jis užlaiko užei
gą, 12 Depot Plaza.

Rep.

pinęs, kreipėsi į valdžią, kad 
padėtų ją surasti. Ji 
jieškot veiterkos darbo 
žo. Bijoma,” kad su ja 
atsitikti kas blogo.

iWBIIIIIM
Manhattan Liquor Store

264 Grand St.
(Kampas

Tel. EVergreen 7-1645
Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė Williamsburgh’c

Brooklyn, N. Y.,
Roebling St.)

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus ir

Specialis Geras Pirkinys 
Amber Cream Straight Bourbon Whisky 

2'/, metu šeimine, 00 proof ' Klstlliuotas roimsylvanijoj 

79c pt. $1.49 kvt.
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

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

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and, night

Vincas <J. Dajjnor

APTIEK A *
^TUVIS PAS LIETUVI,




