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KRISLAI
Kai Moteriške Valde 

Egiptą.
Pamirštas Darbas.
Solidarumo

Palaiminimas.
Piktoji Pagunda.

Rašo A. B.

Dar pirma 1500 m. prieš 
Kristų Egipte buvo karalius
vardu Thothmes I. Jis turėjo 
dukterį vardu Ilatshepsut. Tai 
buvo dideliųi gabumų ir dide
lės drąsos mergina. Tėvui mi
rus, Ilatshepsut paėmė kraš
tą valdyti. Tai buvo 1501 m. 
prieš Kristų. Tai buvo nieka
dos pirmiau negirdėtas daly
kas civilizuotoj žmonijoj.

Moteriškė tapo valdove di
džiulio krašto!

Jos vyras buvo vardu Theth- 
mes III, bet jis mažai ką te
reiškė. Tiesa, jis buvo karinin
kas ir norėjo užvaldyti kitus 
kraštus, bet Ilatshepsut jam 
gyliuoti neleido ir laikė už- 
pečkyje.

* Ą:

Ir taip ta moteriškė valdė 
Egiptą ištisus dvidešimt metų. 
Karo su niekuom nevedė, te
sirūpino kraštą pakelti kultū
riniai. Ir jai sekėsi.

Bet tai buvo toks nepapras
tas dalykas, jog šios valdovės 
paminklai padaryti su barzda 
ir vyriškuose drabužiuose. O 
jos vyras taip jos neapkentė, 
jog kai ji mirė, o jis 
tai tuojau sunaikino 
kaneveikė visus jai 
tus atvaizdus.

* *
Californijos draugai, susi

rinkę Pasedenoje pasilinks
minti, atsiminė jaunuolių žur
nalą “The Voice” ir jam su
metė aukų $7.

Ištiesų šis svarbus darbas 
mūsų judėjimo buvo visai už
mirštas paskutiniais keliais 
mėnesiais. Parama jaunuolių 
žurnalui visai sustojo.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

a.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Sausio (January) 7, 1939Telefonas STagg 2-3878.

Kiekvienas “Laisves” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
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Nors Fašistai Užėmė Artesą ir B. Blancas, 
Segre Fronte, bet Respublikiečiai Kirtr 

Didį Smūgį Priešam Madrido Fronte
Barcelona, Ispanija. — 

Fašistai užėmė Artesą ir 
i Borjas Blancas, Segre upės 
{fronte, Katalonijoj; užtat 
respublikiečiai tuo pačiu 
laiku kirto didelį smūgį fa
šistam Madrido fronte,

sequillo kasyklų srityj. Čia 
respublikiečiai s u k r iušino 
fašistų- linijas, toli atmetė 
juos atgal ir pagrobė daug 
ginklų ir amunicijos, jų 
tarpe visą batareją 10 ir 
pusės colių Vickers kanuo- 
lių, ir ąučmė labai didelį 
skaičių fašistų į nelaisvę.

Šiuo žygiu respublikiečiai 
atėmė iš fašistų visą Noria 
kalnyną ir perkirto jų ge
ležinkelį tarp Cabeza del 
Buey ir Belmez.

Respublikos valdžia tiki
si, kad šis smūgis fašistam 
ir vis tolesnis respublikie- 
čių žygiavimas pirmyn cen- 

i traliniame Ispanijos fronte 
Kaip diena aišku, kad be privers generolą Franco at- 

mūsų viso judėjimo paramos 
jaunuoliai vieni žurnalo 
išlaikyti nepajėgs.

* * ijs
žinau vieną draugą, 

kasmet penkinę aukoja Agita
cijos Fondui. Už 1939 metus iš anksto prirengtas pozici- 
penkinę jau atsiuntė. Jis ne- jas. 
laukė jokio paraginimo.

* * *
Ir palaiminimas palaimini- j 

mui nelygus. Kai aukšti kata-: 
likų bažnyčios kunigai laimina 
gen. Franco ir jo karinius gin-y: 
klus, pasipiktinimas su'purto' 
kiekvieną dorą žmogių Bet kai 
Chicagos kardinolo Munde-' 
lein organas ‘New World’ lai
mina Hearsto laikraščių strei- 
kierius, mes apsidžiaugiame 1 

' Minėtas laikraštis i 
prabilo Kalėdų proga: “Links
mų ir palaimintu Kalėdų vi
siems mūsų skaitytojams, o 
specialė malda^ir padrąsinimo 
žodis Hearsto darbininkams, 
kuris streikuoja.” 

* * *
Glevelande nusižudė Anta

nas Baltrušaitis, žemė išslydo 
iŠ po jo gyvenimo kojų. Des
peracija privedė prie susinai
kinimo.

O savo laiku A. Baltrušai
tis buvo labai veiklus ^r daug 
žadąs žmogus. Mylėjo jį vi- 

z.8i, su kuriais jis veikė., Visi 
jam pasitikėjo. 

* * *
Bet. . . bet v vieną gražią 

dieną jis pasidavė piktai pa
gundai: pradėjo greitos lai
mės jieškoti lošime “arkliu
kais” ir kitokiais velniukais. 
Subankrutavo finansiškai, pra
leido draugijų pinigus, nusidė
jo draugams, juos baisiai su- 
vildamas. Desperacija... ga
las... 

* * *
Ir ne vienas lietuvis šituo nas, "baisus likimas bus skau- 

piktu -keliu yra numaršavęs. di pamoka kiekvienam, kurio 
Tie viliojanti arkliukai ir kau-' dvasioje gimsta godus troški- 
liukai, tie lošimai ir “betini- mas laimės jieškoti arkliukuo- 
mai” iš pinigų, gerus žmones.se ir kauliukuose!

pasiliko, 
arba su- 
pastaty-

ilgai

kuris

šaukt daugį jo kariuomenės 
iš Segre upės srities ir tuo 
būdu atliuosuot fašistų 
spaudimą prieš Kataloniją.

Segre upės fronte, liau- 
diečiai pasitraukė į naujas,

Naziai Bijo Jų Biznio 
Boikoto iš Jungtinių 

Valstijų Puses
Berlin. ;— Vokietijos val-

LENKŲ M1NISTER1S SVAR
STO SU HITLERIU KLAI

PĖDOS LIKIMĄ

TOMAS MOONEY BŪSIĄS 
TU U BALIUOSUOTAS 

IŠ KALĖJIMO

Išrasta Mašina, Kuri Spau
dant Klavišius, Šneka ir 
Dainuoja kaip Žmogus

Philadelphia, Pa.— Fran
klino Institute buvo išban
dyta mašina, kuri, spau
dant kaip piano klavišius, 
aiškiai šneka ir dainuoja 
kaip žmogus. Ją išrado in
žinieriai Bell Telefono La- na nuo Sovietų, tai Hitleris 
boratorijų. Ši mašina pava
dinta “Voder”. Jinai bus iš
statyta Pasaulinėj 
Yorko parodoj.

Berlin, says. 6.—Hitleris 
pasakė atsilankiusiam Len
kijos užsienių ministeriui 
J. Beckui, kad Klaipėda ir 
Danzigo kraštas turėtų būt 
tuojau sugrąžinti Vokieti
jai. Hitleris taip pat pareiš
kė Beckui, jog Vokietijos 
įtaka Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj turės būt stipriai 
įtvirtinta.

Jeigu Lenkija padės “at
kariau t” Vokietijai Ukrai-

San Francisco, Calif. — 
Pranešama, kad naujasis 
Calif ornijos gubernatorius 
C. L. Olson šį šeštadienį iš
laisvinsiąs garsųjį politinį 
kalinį Tomą Mooney, kuris 
esąs jau pakviestas į gu
bernatoriaus pokilį. Darbi
ninkai ruošia dideles iškil
mes Tomui Mooney.

Prez. Rooseveltas Paskyrė į Vyr. Teismą 
Prof. F. Frankfurter!, Gynėją Sacco, Van 
zetti ir Tomo Mooney, Žydų Tautos Žmogų

New

BAUBIA KANUOLĖS 
MŪŠYJ VENGRŲ IR ČE- 

CHOSLOVAKŲ
Budapest, Vengrija, saus. 

6. — Kanuolėmis ir tankais 
susikirto Čech o slovakiios 
kariuomenė su Vengrijos 
kareiviais prie Munkacs. 
arti Ruthenijos (Rusinijos) 
sienos. Užmušta 4 vengru 
oficieriai ir 5 kareiviai. Iš 
čechoslovakų pusės krito 5.

leisiąs Ukrainą prijungt 
Lenkijai kaip savivaldišką 
kraštą, ale tik paviršuti
niai, bet iš esmės tada Len
kija ir Ukraina turėtų būt 
tokioj politinėj ir ekono
minėj Vokietijos globoj, 
kaip dabar Čechoslovakija, 
—sako pranešimas Asso
ciated Press, amerikonų ži
nių agentūros.

Tokio, saus. 6.— Susirgęs, 
cholera Chinijoį, japonų ge
nerolas Y. Tokugawa, vy
riausias jų orlaivyno galva, 
tapo parvežtas namo.

LIAUDIEČIAI ATeMe 6 
MIESTUS Iš FAŠISTŲ
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis, saus. 6. — Va
dovaujama generolo Mia- 
jos, liaudiečių armija atka
riavo nuo fašistų šešis ne
didelius, bet strateginiai 
svarbius miestus: Qastuera, 
Valsequillo, Don Benito, 
Cabenzą, Villanuevą de la Jįą, kaipo ženklą Amerikos 
Sereną ir Granjuelą, piet- (“demokratinio progreso.” 
vakarinėje Ispanijoje.

Liaudiečiai ir toliau šluo
ja ten fašistus atgal 40 my
lių ilgio frontu.

Angly Premjeras irgi Priver- Washington. — Preziden- 
sl“ Roojev.lto K.l- “””vŽSs

bą Pries Fas. Diktatorius furterį į narius Jungtinių 
-------- Valstijų Vyriausio Teismo 

London. — Anglijos žmo- vieton mirusio, demokrati
nės širdingai pritaria pre- niai pažangaus teisėjo Ben. 
zidento Roosevelto kalbai N. Cardozo. Felix Frank- 
prieš užpuolikus, fašisti
nius diktatorius, o už de
mokratinių šalių veikimą 
prieš juos. Anglų pritari
mas prezidento Roosevelto 
mintim ir jausmam toks di
delis, kad net fašistų patai
kūnas Chamberlain, Angli
jos ministeris pirmininkas, 
pasijuto priverstas “už
giri” Roosevelto pareiški-

Roma. — Popiežius sutei
kė palaiminimą visai Lietu
vai per Lietuvos atstovą 
prie Vatikano dr. Graužinį.

Rooseveltas Reikalauja 
9 Bilionu Šalies Gyni
mui, Bedarbiam ir Kt.

furter, žydų tautos žmogus^ 
iki šiol buvo teisių profe
sorius Harvardo Universi
tete.

Frankfurter yra žymus 
liberalas, kalbėtojas ir ra
šytojas. Jis kovojo prieš 
numarinimą Mass, darbi
ninkų vadų Sacco ir Van
zetti; jis taipgi buvo pirmi
ninkas komisijos, kuri rei
kalavo paliuosuot Califor- 
nijos darbininkų organiza
torių Tomą Mooney. Prof. 
Felix Frankfurter darbavo
si ir už išleidimą naudingų 
darbininkam įstatymų, ir 
buvo ir yra prezidento 
Roosevelto patarėjas Nau
josios Dalybos klausimuose.

Frankfurter yra 56 metų 
amžiaus. Jis gimė Viennoj, 
Austrijoj, iš biednų žydų ir 
kaipo vaikas pardavinėjo 
ten laikraščius gatvėse. Į 
Jungtines Valstijas jis bu
vo atvežtas 12 metų am
žiaus. Nemokėdamas nė 
vieno žodžio anglų kalbos, 
jis labai sunkiai turėjo 
grumtis už apšvietos įgiji
mą šioj šalyj. Pats užsi- 
daVbiaudamas p r a g yveni- 
mą New Yorke, jis baigė 
vidurinę mokyklą ir New 
Yorko Miesto Kolegiją, o 
toliau ir Harvardo Univer
siteto teisių skyrių.

Frankfurterio paskyrimą 
į Vyriausią Teismą dar tu-

programą. i rėš tvirtint senatas, ir dau-
pandos lai-b wezi_ I guma senatorių jau žada jį

- | dentas reikalavo .$2,226,-I uzg!rt’ kalP, VT • PaC1U
165,000 per metus nuo ]ie.l ^blausių advokatų ir pa- 
pos mėnesio. Pagal jo skai- ?°7 zmof^ P!?ef Ffank- 
L i . furteri niurna tik kai kurieciavima. šiem tikslam ir vi-< , . ....-i i™ t™ I repubhkonai senatoriai ir šiem, valdžios reikalam kon-i,v ... ...

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas parei
kalavo, kad kongresas pa
skirtų dar $875,000,000 pa- 
šalpiniams WPA darbam 
iki liepos mėnesio. — Vice
prezidentas Garner ir dau
gelis republikonų ir atžaga
reiviai demokratai šnekėjo, 
kad tam, nereikėtų skirt 

• daugiau kaip 400 ar 500 mi
lijonų.

Pažvyelgkime, kas.<Per nio prisirengimo mūsų is-' prezidentas siūlė, kad ša- 
sesis paskutinius metus nu- tonjoj, kaip per paskuti- lies armįjaį įr ^aro iaįVy-

SOCIALIAI PAGERINIMAI DARBO ŽMONĖMS AMERIKOJE 
PRIRUOŠIA VISUS ŠALIES GYNIMUI NUO UŽPUOLIKŲ,
KAIP ROOSEVELT PARODE, KALBĖDAMAS KONGRESE

(Tąsa Ištraukų iš Prezidento Rooseveltb Kalbos)
“Bet tas faktas, jog mes 

nesigriebiame ginklų pas
tot kelią užpuolikų veiks
mams (atkreiptiem prieš 
kitas šalis), dar nereiškia,

Prezidentas siūlė, kad ša-

dininkai bijo, kad ‘ Jungti-j kacĮ mes turėtumėm elgtis 
nes Valstijos nepradėtų taip, lyg tartum visai ne- 

šitaip Prekybos - biznio boikotą i būtų užpuolimo, žodžiai ga-

veikta bei veikiama tikro- nius šešis metus. Ir visa tai 
viškam šalies 
apsigint:

Mes saugojame ir išvys- 
tome gamtinius turtus—že
mės, vandens jėgos, miškų. 

Mes stengiamės parūpint 
reikiamą mąistą, pastogę ir 
medikalę pagelbą sveikatai 
mūsų gyventojų.

Mes pastatome 
bystę sveikesniais 
dais.

Mes stipriname 
šią vietą mūsų 
sistemoje — ‘rūkstančius’ 
nesutikimus kas liečia dar
bininkus. |

Mes apvalėmd kredito 
sistemą taip/kad žmogus, i 
pasidėjęs pinigų taupymui

.i (arba norintis juos įvesdint, v. vk., sekmadienį, kalbės d. 
D. M. šolomskas, “Laisvės” 
redakcijos narys, žymus li
teratas ir geras kalbėtojas. 
Dėstys komunistų pažiūras 
į svarbiausius klausimus: 
Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymas, bendras fron
tas ir Amerikos liaudies 
pareigos.

Būkim visi.
“Laisvės” Reporteris.

prirengimui buvo padaryta be jokio dik- 
I tatoriaus komandos, be 
’verstino, draftiioto darbo, 
be kapitalo konfiskavimo,

nui kongresas paskirtų 
$1,126,000,000 kaip regulia- 
res lėšas per metus ir dar 
pridėtų $210,000,000 specia
liem šalies gynimo reika-

prieš Vokietiją ir kitas fa- p būt bergždi, bet karas 
šistines, užpuolikiškas šalis. demokratijos pusės) 
Grūmojimą . tokiu boikotu, ngra vienintelis būdas pri- 
naziai, įžiūri p r e z i d e n to j verst ^(užpuolikus) tinka- 
t-> ... niai skaitytis su žmonijos

nuomonėmis. Yra nekari
nių priemohių, kurios stip
resnes ir duoda tikresitių 
pasekmių, negu pliki žo
džiai—parodyt u ž p uolikiš- 
koms valdžioms, ką mūsų 
(Amerikos) žmonės jaučia 
ir galvoja abelnai.

Bet bendroji stiprybė de
mokratinės šalies gali būt 
sumobilizuota tik tada, ka 
da jos žmonės yra naujo-'gali dabar greičiau ir no- 
viskai apsviesti, žino, nau iviol oaw pnuguo 
dedasi ir kur jie eina, ir naudot taikai ar karui, 
turi įsitikinimą, jog jie 
gauna tokią didelę dalį 
dvasinės progos ir medžia
ginio pasisekimo ir žmoniš
kos vertybės, kaip kad jie 
turi teisę gauti.M

Mūsų šalies programa 
socialių ir ekonominių pa
gerinimų, todėl °yra dalis 
apsigynimo .taip pamatiniai 
svarbi, kaip ir pats apsi
ginklavimas. '

be koncentracijos stovyklų |am paga] prez< Roosevelto

Roosevelto pareiškime, kur 
jis sakė:

“Yra nekarinių priemo
nių, kurios stipresnes ir 
duoda tikresnių pasekmių, 
negu pliki žodžiai, parodyt 
užpuolikiškom valdžiom, ką 
mūsų (Amerikos) 
nes jaučia ir galvoja 
nai.”

žmo- 
abel-

Seattle, Wash. — Boeing 
orlaivių fabrikas stato tris 
milžiniškus lėktuvus, kurie 
pavasarį pradės nešt kelei
vius iš Amerikos į Angliją 
ir atgal.

padaro blogais, drūtuolius iš
muša iš kelio, drąsuolius pa
daro bailiais ir desperatais.

Tegul A. Baltrušaičio liud-

žemdir- 
pagrin-

silpni^u- 
gamybos

ir be' mažiausio-pažeidimo 
žodžio laisvės, 
svės ar kitų pilietinių tei-j 
siu. 1c

(Paskutinė dalis ištraukų 
iš prez., Roosevelto kalbos 
tilps sekančiame numery
je.)

Norwood, Mass
Lietuvių Komunistų

Prakalbos
Lietuvių Svetainėje, 7^tą

tūli atžagareiviai neva “de
mokratai.” Kongresmanas 
J. P. Thomas, republ., na
rys Dieso “tyrinėjimų” ko
misijos, sako: “Blogesnio

žino, kas riau leist savo pinigus pa-

Mes duodame jaunuo
liams naujas progas darbui 
ir apšvietai.

Mes palaikėme ūpą ir 
dvasią visų gyventojų, žmo
niškai pripažindami, jog tu
rime atlikt savo pareigas 
dėlei nusenusių, bejėgių ir 
neturinčių iš ko pragy
vent ...

Dar niekad pirmiau ne
buvo tokio plataus viduj i-

London. — Dar 255 žy
dų vaikai atvežama iš Vo
kietijos į Angliją.

presas turėtų paskirt $9.- 
000,000.000 per metus, tai 
būtų $492,000,000 mažiau 
negu 1938 metais.

Kovai prieš nazių, Mus-! paskyrimo negalėjo ir būti, 
solinio, Japonijos ir kt. šni- Jeigu prezidentas būtų pa
pus prez. Rooseveltas rei- j skyręs į Vyriausią Teismą 
kalavo virš $1,000,000 per Harry Bridgesą ar E. 
metus. Browderj, būtų tas pat,

“Mes nemėtėme taksų pi- kaip ir Frankfurters pas- 
nigų bergždžiai per langą 
ar į marias,” pareiškė pre
zidentas Rooseveltas, kalbė
damas apie reikalus bedar
bių šelpimo, apsigynimo, 
gamtinių turtų saugoiimo 
ir kt.: “O jeigu buvo dau
giau iždo išlaidų negu 
įplaukų, tai tos išlaidos ap
čiuopiamai padidino mūsų 
turtą kaipo šalies... ir sau
gojo mūsų žmones, taipgi 
kaip šalies turto šaltinį.”

Browderį, būtų tas pat,

kyrimas.”
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Wm. 
Green karštai užgiria pa
skyrimą prof. Frankfurte
rs į šalies Vyriausią Teis
mą. c

ORAS
Abelnai giedra.
Naktį iš sausio 5 į 6 d. 

buvo smarki perkūnija.

%25c5%25bemones.se
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Felix Frankfurter—Aukščiausio 
Teismo Teisėjas!

Paskyrimas Felix Frankfurter į šalies 
aukščiausio teismo teisėjus, mirusiojo 
Cardozos vieton, be abejo, patenkins 
kiekvieną demokratiniai nusistačiusį J. 
V. žmogų. Tai gilios išminties ir plataus 
masto liberalas, didelis Naujosios Daly
bos šalininkas. Pasižymėjęs profeso
rius, paskilbęs humanistas.

Mr. /Frankfurter yra žydų tautybės ir 
todėl šiuo tarpu tas turi daug pasaulinės 
reikšmės. Kai Vokietijoj naziai padūku
siai puola žydus, terioja juos masėmis, 
tai Amerikos demokratija jų gautos 
žmogų stato į aukščiausią teisėtumo in
stanciją!

Mes tikimės, kad senatas šį preziden
to Roosevelto paskyrimą kuoveikiausiai 
užgirs.

moką, būk jie skriaudžiami.
Kitais žodžiais, prezidentas Roosevel

tas savo kalba smarkiai užvežė tiek fa
šistiniams agresoriams svetur, tiek re
akcininkams Amerikoj.

Svarbu, kad dabar būtų dedamos pa
stangos kuoveikiausiai)- prezidento Roo
sevelto patiektus dėshfus įgyvendinti re
alybėm Tai priklauso nuo kongreso ir 
visos Amerikos visuomenės. Jei pasta
roji akstins, jei ji reikalaus, jei ji stovės 
su prezidento Roosevelto patiektais dės
niais, tai kongresas bus priverstas veik
ti nevilkinant.

Kaip Švedai Grįžo Iš Ispanijos Karo

Istorinė Kalba!
Kiekvienas blaivai mąstąs asmuo, ku

riam rūpi demokratija ir taikau Ameri
koj ir pasauly, gėris ir laimė, sutiks, kad 
prezidentas Rooseveltas pasakė nepa
prastai svarbią kalbą Jungtinių Valstijų 
kongrese pereitą trečiadienį.

Tai istorinė kalba. Tai kalba, kuri, jei 
joj paliestieji dėsniai bus pravesti gyve- 
niman, suloš milžinišką vaidmenį visos 
šalies ir pasaulio gyvenime. •

Vyriausis prezidento Roosevelto kal
bos dėsnis buvo: suvaldyti pasaulio plė
šikiškus razbaininkus, fašistinius agre
sorius, vyriausiai, žinoma, hitlerinę Vo
kietiją. Tiesa, prezidentas Rooseveltas 
neįvardino Voftietijos, neįvardino Hitle
rio, nei Mussolinio, betgi kiekvienas su
prato, kad jis kalba apie juos. Tai pa
tvirtina patys Vokietijos ir Italijos fa
šistai, kurie, tuč tuojau po Roosevelto 
kalbos, pradėjo jį švaistyti per savo 
spaudą purvo gniūžtėmis.

Prezidentas Rooseveltas nurodė, kad 
kol plėšikiški naziai nebus suvaldyti, tol 
nebus saugi demokratija ne tik Europoj, 
bet ir Amerikoj.

Santiky su tuo prezidentas Roosevel
tas štai ką pareiškė:

“Mes patyrėme, jog kai mes sužiniai 
stengiamės išleist neutralumo - bepusiš- 
kumo įstatymus, tai mūsų bepusiskumo 
įstatymai gali veikt nelygiai ir neteisin
gai—jie tikrumoj gali duot paramos už
puolikui, o uždraust paramą jo aukai. 
Pats jau mūsų išlikimo jausmas turėtų 
persergėt mus, kad daugiau neteiktume 
tokiam dalykui atsitikti.” į'

Tai labai svarbus pareiškimas. Tai 
patvirtinimas to, ką mes nuolat ir .nuo
lat sakėme. Ne kartą mes įrodinėjome, 
jog šis neutralumo įstatymas, kuris 
šiandien galioja, nėra neutralus. At- 
penč: jis pagelbsti agresoriams, o kenkia 
demokratiniams kraštams, užpultiems 
kraštams. Tik paimkim to neutralumo 
įstatymo pritaikymą prie Ispanijos ir 
Chinijos, o pamatysime, kad tai tiesa, 
ką mes sakėme, ir. tą dabar pripažino 
pats krašto prezidentas.

Prezidentas stoja už krašto ginkla
vimąsi, bet ne tik militaristinį, o ir t. 
s. moralinį. Jis nori, kad kiekvienas ša
lies pilietis jaustųsi galįs ir privaląs gin
ti demokratiją. O kad taip būtų, jis turi 
būti aprūpintas darbu, iš kurio gautų 
algą, suteikiančią jam tinkamą pragy
venimą. 

t

“Mūsų tautos socialūs ir ekonominės 
reformos programa yra, tuo būdu, dali
mi apsigynimo—tiek pat svarbi, kaip ir 
ginklavimąsis,” pareiškė prezidentas.

Uždavė jis per nosį ir torėms, bėda- 
vojantiems, būk jie perdideles taksas

Nazių Spauda Apie Roosevelto 
Kalbą

Vokietijos naziai vis labiau dūksta 
prieš Jungtines Valstijas, prieš šios ša
lies demokratinę tvarką. Prezidento 
Roosevelto kalbai, sakyta atidarant J. V. 
kongresą, iššauKė nazių spaudos pasiu
timą. Jie žino, jaučia, kad Jungtinės 
Valstijos griežtai laikosi už demokrati
ją, už tautų ląisvę, už žmoniškumą, 
prieš fašistinį barbarizmą.

Berlyno “Woelkischer Beobachter,” 
pripažįsta, kad, savo kalboj Rooseveltas 
atakuoja Vokietiją. Girdi, Jungt. Vals
tijos perdaug ginkluojasi. Roose veltą iš
vadina “žydų užtarinėtoju.”

Kitas nazių dienraštis “Lokal Anzei- 
ger” atakuoja Jungt. Valstijas ir pre
zidentą Rooseveltą, būk ši šalis esanti 
persigėrusi imperialistinėmis karo ten
dencijomis. Patys naziai pavergė Aus
triją, sudraskė Čechoslovakiją, ruošiasi 
pulti Lietuvą ir kitas šalis, o karo agre
sijose kaltina Jungt. Valstijas todėl, kad 
šios šalies delegacija Pietų Amerikoj 
darė viską, kad visos Amerikos valsty
bės bendrai pastotų fašistams kelią, kad 
neleistų Italijos ir Vokietijos karo agre
sorius įsigalėti Amerikos žemėj.

Visa eilė kitų nazių laikraščių puola 
Amerikos demokratiją, vadina šią tvar
ką “žydų rojum,” Rooseveltą “žydų glo
botoju,” ir skelbia kitokius melus.

Kaip žinia, tarpe Jungt. Valstijų ir fa
šistinės Vokietijos santikiai vis eina blo
gyn. Pereitais metais šios šalies valdžia 
net devynis kartus turėjo protestuoti 
prieš visokias nazių šunystes; sugavo 
Hitlerio šnipų šaiką, kuri norėjo pa
kirsti šios šalies apsigynimo galią.

Tegu naziai sau dūksta. Amerikos 
žmonės turi tik džiaugtis, kai jų pre
zidentas šukuoja tiems barbarams kailį!

žentas grafas Ciano, 
su Hitleriu kalbės? 
Lenkijoj . vis labiau 
kad Lenkija negali

Pulkininkas Beck Pas Hitlerį
Pereitais metais Lenkijos valdonai vi

somis keturiomis rėmė Hitlerio karo ag
resijas. Bet po Čechoslovakijos sudras
kymo, kada Vokietija prarijo didelį 
krašto kampą, o Lenkijai teko tik kau
las, po Municho išdavikiško susiderėji- 
mo Anglijos, Franci jos atstovų su Hit
leriu ir Mussoliniu, paaiškėjo, kad ir 
Lenkijai darosi pavojus. Tuomet Lenki
ja atnaujino nepuolimo sutartį su So
vietų Sąjunga, pasisuko prieš Vokietiją 
ir pakrypo Sovietų Sąjungos, Franci jos 
ir Anglijos pusėn.

Tas privertė susirūpinti Hitlerį ir 
Mussolinį. Dabar' pas Hitlerį išvyko de
rėtis Lenkijos užsienio ministeris, buvęs 
karštas Hitlerio šalininkas, pulkininkas 
Juzef Beck. Kitą mėnesį į Varšavą at
važiuos Mussolinio

Apie ką Beckas 
Didelis klausimas, 
auga sentimentas,
toliau eiti su Vokietija, nes tai tarnautų 
tik Hitleriui, o Lenkija pati save sta
tytų pavojun. Dabar lenkų spauda pla
čiai kelia tą klausimą, kurį dar velionis 
maršalas Juzef Pilsudski sakė: Vokie
tijos valdonai niekad savo žodžio nesi
laiko, jie yra veidmainiai. Tuo kartu 
Vokietijos fašistai pradėjo kelti klausi
mą “suvienyti ukrainų tautą,” tai yra 
atplėšti veik pusę Lenkijos, dalį Rumu
nijos, Čechoslovakijos ir pavergti So
vietinę Ukrainą,—tą “suvienytą Ukrai
ną” padaryti Hitlerio kolonija. Gal būt 
Beckas j ieškos susitarimo su Hitleriu, 
kad naziai paliktų Lenkijai Vakarinę 
Ukrainą.

Aišku, kad iškils ir Klaipėdos ir Lie
tuvos klausimas. Pirmiau Beckas ir Hit
leris manė išrišti Lenkijos Koridoriaus 
klausimą Lietuvos lėšomis. Lenkija tu
rėjo atiduoti Vokietijai tą koridorių, o 
jo mainais į Baltijos Jūras išėjimą gau
ti per Klaipėdą, per Lietyvą. Paskuti-

Švedai savanoriai iš Ispani-1 rikiavo kariškai ir orkestrui1 
jos frontų grįžo į Stokholmą 1 pradėjus griežti Madrido mar- 
gruodžio 11 dienos vakare, ' ša, kiekvienas pakėlė dešinės 

u maždaug pe- į 
Paskum jie 

Savo tautie
čius, atėjusius jų pasitikti, jie 
pasveikino taip, kaip sveikin-1 
davosi frontuose prie Ebro ar: 
ties Terueliu.

Savo draugus sužeistuosius 
jie nešėsi patys su savim ; 
neštuvų. Gulėdami jie taip ] 
pat kėlė kumštis norėdami1 
pasisveikinti. Sunkiai sužeis
tieji buvo į Švediją atgabenti 
anksčiau sanitaTiniu laivu ir 
paguldyti' į Malmo ligonines. 
Sutikimo iškilmėse jie, žino
ma, dalyvauti negalėjo. Sa
vanoriai, kilę iš pietų Švedi
jos, grįžo taip pat kiek anks
čiau į Goteburgą, ir ten taip 
pat entuziastingai buvo sutik
ti.

Pirmieji grįžusius 'savano
rius pasitiko advokatas Bran- 
tingas (jo tėvo vardu brigada

~ ■ i
Tada kaip tik buvo sekmadie- rankos kumštį 
nis, visi žmonės laisvi, todėl (ties aukštumoje, 
į peroną, į stoties rūmus arba sušuko “salud.” 
net į stoties aikštę patekti 
galima buvo tik su bilietu. 
Tiek daug buvo susirinkę 
žmonių. Visos šalutinės' gat
vės taip pat buvo pilnutėlės. 
Darbininkų organizacijos atė
jo išsirikiavusios su savo or
kestrais ir vėliavomis.

Neorganizuota publika, nors 
ir tiksliai žinojo traukinių 
tvarkraštį, susirinko pusvalan
džiu anksčiau ir ramiai su sa
vo švedišku kantrumu laukė. 
Merginos ir pagyvenusios mo
terys apkabinusios laikė glė
bius gėlių.

Greitasis Traukinys, vežęs 
tarp kitų keleivių ir savano
rius, iš Malmo atšniokštė ge
rokai pavėlavęs. Nes kiekvie
noj stoty jis buvo gulte apgu
lamas, savanorių būrys buvo 
visur sveikinamas nepaprastai j buvo pavadinta), Ispanijosres- 
iškilmingai. Juos sveikino ; publikai gelbėti komiteto pir-

Didžiulė Ostermalm aikštė 
mitingui, pasirodo, buvo per- 
maža, negalėjo visi joje tilpti. 
Tokio dydžio mitingas Stok- 

; holme, matyt, senai yra buvęs, 
I kad jo -rengėjai nepasirinko 
tokios aikštės, kuri naudoja
ma Pirmosios Gegužės iškil- 

• mėms. Iš auto sunkvežimiu i *■
! mitingo aikštėje buvo padary- 
i ta estrada ir tribūna. Gar
siakalbiai turėjo išnešiot kal
bas po visą aikštę ir gretimą
sias gatves. Pati estrada bu- 

i vo apšviesta prožektoriais, to- 
' dėl į ją pakvietus savanorius 
visi bent iš tolo galėjo pama
tyti. Savanoriai jautėsi labai 
laisvai ir visos iškilmės, rodos, 
jų nė kiek nevaržė. Jie ir 
estradoj būdami vieni su kitais 
kalbėjosi, vaišinosi gautais 
papirosais ir rūkė. Kalbėto
jų buvo daug, iš visų demo
kratinių grupių, kurios nei 
kiek neabejodamos savo sim
patijomis stovi Ispanijos res
publikos pusėj. Kalbėtojų 
buvo sutartinai pabrėžta, kad 
kaip švedai, taip kitų kraštų 
savanoriai, nesiskaitydami su 
uždraudimu, vyko Ispanijos 
karan ne garbės, ne turto ir

ne nuotikių jieškoti. šitų visų 
gėrybių ir Franco pusėj gali- 

' ma buvo rasti, tačiau nė vie- 
I n as švedas pas Franco nenu
vyko. Franko jokių savanorių 
neturėjo ir neturi, interventų 
kariuomenė negali savanorių 
vardo savintis. Savanoriai vy
ko Ispanų liaudies respublikos 

i ginti savo žmogiškųjų įsitiki- 
i nimu vedami.i 
i

Kai buvo pakviesti patys 
! savanoriai žodį tart, minia nu- 
i tilo, rodos, ir kvėpuoti nusto
jo. Ji tylėjo lygiai taip, kaip 
i tylėjo per tylos minutę, kai 
'jos buvo kalbėtojo paprašyta 
| negrįžusiems iš Ispanijos fron- 
I tų pagerbti. O negrįžo dau
giau kaip šimtas švedų, jie 
paliko kritę Ispanijos žemėj.

“Ispanijos respublikai, jos 
' armijai, likusiai fronte, rcika- 
; linga dabar dar didesnė pa
galba. Vietoj žmonių, jiems 
į dabar reikia ginklų, aprangos 
ir maisto. Neužmirškite tų, 
kurie, mus atleidę, patys atsi
gulė į mūsų apkasus.”

Toks buvo grįžusių švedų 
savanorių žodis. O. Breive.

" (“L. ž.”)

net tie švedai, kurie Ispanijos 
respublikai labai maža arba 
net visai simpatijų nejaučia. 
Jie atėjo pasitikti vien tauti
nio jausmo vedami.

Kitose šalyse, kur tautiniais 
jausmais daug kas perkama ir 
parduodama, taip atsitikti ne
galėtų.- Ten greičiausia tauti
nės garbės supratimu pasire
miant grąžinti tarptautinių 
brigadų kareiviai, užuot jais 
pasididžiavus, būtų patalpinti 
į koncentracijos stovyklas. 
Skandinavų tautiškumas visai 
kitoks, čia vien paprasčiausia 
mintiSfĮjog svensk pojke, tas 
švedų berniukas, kaip senas 
švedas vadina^ jauną savo 
tautietį, stovėjo ^alia kitų pa
saulio tautų yių garbingų vy
rų, kurie apgynė Madridą, 
apie kurių narsumą ir ištver
mę kuriamos legendos, verčia 
eiti jų pasitikti \ir atiduoti 
jiems priklausančią pagarbą.

Tarptautinių brigadų kariai 
už savo kariškąją galybę lai
mėjo ir savo priešų simpatijas. 
Rodos, nėra žmonių, kurie tą 
pelnytą garbę ginčytų, šalia 
Adomo Mickevičiaus, Garibal
džio, Telmano, Linkolno ir ki
tų buvo ir švedų Brantingo 
brigada. Tos garbės nė vie
nas tikras švedas neatsižadės. 
Todėl gatvėse stovėjo ir laukė 
pargrįžtant nepaprastai mišri 
publika, tokia mišri, koks 
mišrus yra pats Stokholmas.

Vos tik pasirodė traukinys, 
visa ši mišrioji bekraštė mi
nia ėmė šaukti savo švediš
kąjį “hurra.” švedai, norėda
mi ką nors pagerbti, šaukia 
paprastai ne tris kartus, kaip 
mes lietuviai, bet keturis. Ta
čiau kiek kartų jie šia proga 
šaukė, tikrai ir jie patys ne- 
besuskaitė. Atrodė lyg audroj 
ošianti giria.

l Savanoriai atrodė labai gra
žiai ir tvarkingai. Visi vil
kėjo civiliais, stropiai išlygin
tais, drabužiais. Visi vieno
dais rudeniniais paltais, koki 
dėvimi tik Skandinavijos kraš
tuose; tik jų vienodos beretės 
liudijo, jog jie iš Ispanijos. 
Skandinavijos kraštuose fran- 
cūziškos ir ispaniškos beretės 
nedėvimos. Mados čia labai 
mažai įtakos turi, šitie vyrai 
su uniforminėmis beretėmis 
išlipę iš vagono perone išsi-

mininkas ir p-nia Palencia, Is
panijos pasiuntinė Švedijai. 
Savanoriai su savim atsivežė 
Ispanijos respublikos ir savo 
brigados vėliavas. Po trum
pų pasisveikinimo kalbų, sava
noriai pasirodė visiems, kas 
tik buvo atėjęs jų pasitikti. 
Jie su vėliavomis, nešini savo 
sužeistuosius draugus, perėjo 
peroną, stoties rūmus ir apgul
tą gatvę. Sugauti iš bendro 
triukšmo, kokiais šūkiais jie 
buvo sveikinami, buvo beveik 
neįmanoma.
Moterų Akyse Matėsi Ašaros

Jas jeudino nešami sužeis
tieji. Vien jau pats žodis 
“karas” švedus šiurpu nukre
čia. Nėra gyvų švedų, kurie 
savo šaly kąrą būtų matę; ka
ras jiems neįsivaizduojama 
baisybė. O štai dabar, jie 
mato savo svenska pojkar 
grįžtančius iš to Ispanijos ka
ro, apie kurio baisumus skai
tė laikraščiuose ir matė pa
veiksluose. Jei šitose savano
rių sutikimo iškilmėse daly
vavęs švedas kitokio šūkio ne
turėjo, jis iš visos širdies šau
kė jiems “tegyvuoja svenska 
pojkar.”

šita bekraštė minia paleng
va nurimo. Nepastebimai sto
ties aikštėse ir šalutinėse gat
vėse išsirikiavo po šešius gre
toje. Profesinės sąjungos, 
įvairūs kliubai, darbininkų 
partijų kuopos ėjo su savo vė
liavomis, orkestrais ir šūkiais, 
sveikinančiais grįžtančius ir 
reikalaujančiais leisti Ispani
jos respublikai pirkti ginklų, 
baigti nesikišimo žmogžudystę 
ir pagelbėti teisėtajai Ispani
jos vyriausybei. Demonstraci
jos eisena buvo akimis neap
rėpiama. Vienai kolonai į pa
sibaigus, tuojau pasirodydavo 
kita. Regis, ir žmonių Stok
holme tiek daug nebuvo.

Moterys, stovėjusios šaligat
viuose, praeinančius demons
tracijos priešakyj savanorius 
sveikino gėlėmis, jauni vyrai 
kėlė aukštyn sugniaužtas 
kumštis, nors šis francūzų ir 
ispanų liaudies fronto šalinin
kų pasisveikinimas, perimtas 
iš vokiečių raudonojo fronto 
kovotojų sąjungos, Skandina
vijoj nė vienos organizacijos 
nebuvo vartojamas.

niu laiku Lenkijoj kilo balsai prieš šį 
plėšikišką žygį, nes Lenkijos keliai su
vesti į Lenkų Koridorių, todėl pakeiti
mas Gdynios Klaipėda sudarytų Lenki
jai daug išlaidų.

Atrodo, kad po Becko ir Hitlerio pasi
tarimo įvyks Rytų Europoj stambių pa
sikeitimų.. Hitleris 1939 metais turi savo 
siekimą pavergti Lietuvą, Latviją, Esti
ją, Vengriją ir padaryti sau paklusnia 
Lenkiją, pagelba susitarimo arba jėgos. 
Lenkijos nepriklausomybės šalininkai 
mato, kas atsitiko su likusia Čechoslova-. 
kija, kur Vokietįjos naziai jau šeiminin

Vytauto Zablacko Prakalbų Maršrutas 
Massachusetts ir Maine Valstijose

Drg. V. Zablackas tik ką 
grįžęs iš Ispanij‘os, kur jis virš 
metus ir pusę kovojo už de
mokratiją, prieš fašizmą. Jis 
buvęs “Laisvės” angliško sky
riaus redaktorius. Jis kalbės 
lietuvių kalboj, o kur reikės, 
tai ir anglų.

Dienos kolonijom skirtos se
kančios:
Boston, Mass. ... 5 d. vasario 
Norwood, Mass............. 6 d.”
Stoughton, įMass. ... 7 d.” 
Montello, Mass.......... 8 d.”
Bridge water, Mass. . 9 d. ” 
Worcester, Mass. ... 10 d. ” 
Hudson, Mass.......... 11 d. ”
Lowell, (po pietų) . . 12 d. ” 
Lawrence, (vakare) 12 d. ” 
Haverhill, Mass. ... 13 d. ” 
Nashua, N. H.......... 1-1 d. ”
Lewiston & Auburn, Maine 

........ 16 d. vasario
Rumford, Maine ... 17 d. ”

Prašome Literatūros Drau
gijos, Liet. Darb. Susivieniji
mo kuopas, Liet. Komunistų 
frakcijas ir kitas darbininkiš
kas organizacijas rengti jam 
prakalbas bendrai.

D/’g. Vytautas gyvu žodžiu 
mum perduos iš Ispanijos ko
vos lauko tą, ką jis pats per
gyveno per pusantrų metų, be
kovodamas prieš fašistus. Tai- 

■gi draugės ir draugai, ruoški
mės, kad šis prakalbų marš
rutas pavyktų visais atžvil- 

! giais.
ALDLD 7-to Apskr. Sekr.,

D. Lukienė,
43 Austin St.

Worcester, Mass.

Prisieka Sovietu Kareivių, 
Jūrininkų ir Lakūnų

Maskva. — Pagal patvar
kymą Vyriausio Sovieto 
prezidiumo, kiekvienas na
rys Raudonosios Armijos, 
Raudonojo Laivyno ir Or- 
laivyno turės pasirašyt pri
sieka, kad jis klausys savo 
vyriausybės, studijuos ka
rinį mokslą, saugos karines 
slaptybes ir gins savo šalį 
net “pačia savo gyvybe.”

Klausimai ir Atsakymai
_______ i_______

Klausimas
Gerbiamieji, gal jūs pa

dėsite mums išrišti kvailą i 
ginčą. Mano Susiedas p r i-' 
simygęs tvirtina, kad aukš- i 
čiausia ant žemės vieta yra 
Amerikos vakariniai kal
nai. Aš gi stoju už Kauka
zą. Mat, aš tuos kalnus esu 
savo akimis 'matęs.

Jis taipgi sako, kad Lie
tuvoj Ežerėnų kraštas yra 
žemiausia -vieta ant žemės, 
todėl ten tiek daug ežerų ir 
balų. Žinoma, jeigu sunku 
surasti gerą į šiuos klausi
mus atsakymą, tai pasiųs
kite juos į gurbą.

Skaitytojas.

Atsakymas
Kas liečia kalnus, tai ju

du nukalbėjote nei šį, nei 
tą, tai yra, nepataikėte į 
tašką. Aukščiausia vieta 
ant žemės yra kalnas Eve
rest, kuris guli-Azijos Hi- 
malajaus kalnų srityje prie 
pat Tibeto rubežiaus. Pati 
kalno viršūnė yra 29,141 
pėdų virš jūrų vandens pa- 
viršio.

Neigi tiesa, kad Lietuva 
su savo skaitlingais ežerais 
yra žemiausia sausžemio 
vieta. Žemiausia žemės vie
ta randasi Palestinoje, prie 
Negyvosios Jūros. Ta vie
ta yra 1,290 pėdų žemiau, 
negu jūros vandens pa vir
žis.

kaują, kaip namie. Lenkijos nepriklauso
mybės šalininkai reikalauja atsimesti 
nuo Vokietijos.

Jeigu Beckas susitars su Hitleriu, tai 
aišku, kad tuojau bus užpuolimas ant 
Lietuvos. Bet jeigu jie negalės suside
rėti, tai Lenkija gal būt griežčiau nusi- 
statys prieš Vokietijos fašistus, stos už 
bendrą bloką Rumunijos, Vengrijos, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Sovietų Sąjun
gos, kurio bus tikslas—neleisti Vokieti
jos fašistams nei vienos iš šių valstybių 
užpulti.

Kas Turite Šią Knygą?
Mums labai reikalinga 

draugo V i n co Kapsuko 
“Trumpa Lietuvos Social-’ 
demokratų Partijos Istori
ja.” Tai pirmoji dalis nuo 
1893 iki 1906 metų. Kas tu
rite, prašome greitai pri
siųsti.

ALDLD Centras,
46 Ten Eyck St, 

Brooklyn, N. Y.
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Ipaina Apie Dainą
Ne vieno žodžio negirdėjau
Iš tos skaudžios, liūdnos dainos, 
Tačiau labiau, kaip vyšnioj vėjas, 
Širdy man ūžia aidas jos.

Kaip vinkšna audroje—palinkus, 
Rūsti, kaip aidas toj dainoj, 
Niūniavo jąją darbininkė 
Iš darbo grįždama namo.

Aš nemažiau akiu, kaip josios,
Tokių niaurių dar nemačiau:
Lyg vakaras—šešėliais juosės,
Už naktį žvelgė jos juodžiau.-

Ir plaukus jos tamsius, palaidus,
Ir lūpas—dar dabar matau.
Iš jos akių, iš lūpų, veido— 
žodžius dainos tos supratau.

Ach, tai nebuvo meilės žodžiai, 
Nors kilę iš pačios širdies.
Ir dar ne tie, kur širdį skriodžia
Dėl vargo liūdinčios šalies.

Ryžtingą dainą ji niūniavo
Didžios, aršios, teisios kovos,
Už tai ir ūžė ji, kaip klevas, 

v

Kaip klevas vidury audros.
Nė vieno žodžio negirdėjau, 
žodžius širdim tuos supratau . . .

Tu ją dainuok stipriau už vėją, 
O aš taip pat pritarsiu tau!

(Iš “Kultūros.”)

JVauji Metai—‘Seni 
Reikalai

Seni metai prabėgo. Mes jau žengiame į 
naujus. Bet mūsų veikloje nieko naujo—mes 
veikėme pereitais metais, veikiame ir šiais 
naujais metais jau seniau numatytus ir pasi- 
brėžtus mūsų darbus.

Su pradžia naujų, pradedamų metų, mes 
tik galime pažvelgti atgal ir pasižiūrėti, kiek 
nuveikėme ir nenuveikėme meno ir kultūros 
darbų.

Pereiti metai, tai buvo suvažiavimų, pro
gramų darymo metai. Tarpe kitų mūsų kultū
rinių organizacijų suvažiavimų, mes turėjome 
ir Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimą Pitts- 
burghe. Tame suvažiavime mes peržvelgėme 
mūsų kultūrinės organizacijos pasiekimus ir 
nedateklius. Pereitame suvažiavime priimta 
nauja Lietuvių Menojaąjungos konstitucija ir 
raportai, paruošti (gerinimui ir papildymui 
mūsų veiklos. Pittsburgho suvažiavimas yra 
tas suvažiavimas, nuo kurio Lietuvių Meno 
Sąjunga turi ateiti į amžių. Buvo planuota ir 
turės būt įvykinta, jog Meno Sąjunga * imsis 
rimtesnio ir platesnio darbo.

Nauja konstitucija ciusako tvirtesnę, geres
nę organizacijos formą mūsų meno ir kultū
ros darbui. Labai aiškiai ir plačiai pabrėžta 
platus švietimo darbas — prelekcijos, paskai
tos ir mokyklų organizavimas. Išėjimas J pla
tesnį "organizavimo lauką, kad sutraukus kul- 

'"'tūriniam darbui daugiau profesionalų, inteli
gentijos, taip pat yra vienas iš svarbiųjų klau
simų.

šie pasibrėžimai reikės kartoti ir pakartoti 
daug sykių, kol mes išjudinsime platesnius bū
relius veikėjų mūsų pasibrėžtam darbui. Kas 
liečia Centrą, konstitucija jau išleista, suva
žiavimo raportai išleisti. Juose daug klausimų 
iškelta, kurie reikėtų diskusuoti ir kalbėti, 
kaip įvykinti. Daug klausimų, kuriuos Cent
ras galėjo iškelti ir atlikti, bet dar neatliko. 
Jis atliks tuos darbus ateityje.

Pradžia metų dabar — mūsų vienetai ren
ka naujus komitetus ir valdybas. Pirmiausia 
čia reikia išbandyti naują mūsų konstituciją 
gyvenime. Vieton rinkti valdybą ir komisijas 
metiniame susirinkime, reikia rinkti komitetą. 
Tas komitetas, pagal konstituciją, susiorgani
zuos tinkamam veikimui. Pirmiausia, jei nori
me sustiprinti veiklą, reikia sustiprėti organi
zaciniai. Vienas - iš suvažiavimo tarimų yra: 
Lietuvių Meno Sąjungą sustiprinti organizaci
niai.

Antras punktas, tai apšvietos pravedimas. 
Be lavinimosi, be apšvietos, mes nepajėgsime 
nieko didesnio sukurti. Pradžioje metų, da
bar, kiekvienas Meno Sąjungos vienetas turi 
pasidaryti planus apšvietai, lavybai. Rei
kia išrinkti bei paskirti švietimo direktorių 
arba komisiją, šis direktorius arba ši ko
misija lai pašvenčia keletą vakarų ir išdir
ba planą lavybai, apšvietai. Tokį planą rei
kia sekančiame susirinkime perskaityti visam 

vienetui. Ir kada priimtas teks planas, rei
kia dėti, visos pastangos, kad būtų įvykinta 
gyvenime.

Praveskime šiais metais geresnės organiza
cijos ir švietimo darbą, paįvairinkime mūsų 
repertuarą. Stengkimės lavinti naujų meni
ninkų. Ypatingai didesniuose miestuose, kur 
randasi prieinamos mokyklos, kaip kad liau
dies šokių, teatro ir tt., reikia jas skelbti tar
pe jaunimo. Reikia raginti ir jieškoti žmo
nes, kurie lavintųsi.

New Yorke, Chicago j ir kitur tokių moky
klų yra- ir jos prieinamos. Mūsų meno ir ki
tos organizacijos turi šiuos klausimus imti do
mėn ii- padėti jaunimui lavintis. Padarykime, 
kad baigdami šiuos metus turėtume daugiau 
nuveiktu darbu, negu pereitais metais. *■ \V. Bovinas.

DIRIGUOS

ALDONA ŽILINSKAITĖ
Jauna, bet talentinga Brooklyno Aido Choro, 
mokytoja. Jos ir artisto Jono Valančio vado
vybėje Aido Choras"' sulos St. Šimkaus operetę 
“Išeivis.” Vaidinimas įvyks sausio 15 d., La

bor Lyceum svetainėje, Brooklyne.
Šiemet, beje, Aido Choras švenčia 27-niy mėty 
savo gyvavimo jubilėjy. Todėl brobklyniečiai 
ir apielinkės lietuviai prašomi dalyvauti šioj 

gražioj ir jaujeioj pramogoj.

Hollywoodas Veikia
\-----------Reikia tik pasidžiaugti tuo faktu, kaip 

Hollywoodo artistai—žymiausieji kino artistai 
—nuoširdžiai ir energingai reaguoja į svar
biuosius krašto ir pasaulio visuomeninius rei
kalus. Jie remia Ispanijos respubliką, jie 
paturi pažangių žmonių judėjirhą Jungtinėse 
Valstijose, jie užjaučia ir paremia Vokietijos 
barbariškų nazių persekiojamus žydus ir ka
talikus.

Šiomis dienomis jie išleido t. v. “Demokra
tinės Nepriklausomybės Deklaracijų,” Po .ku
ria pasirašė 56 asmenys—panašiai, kaip Ame
rikos Revoliucijos tėvai pasirašė po šio krašto 
nepriklausomybės deklaracija. Tame doku
mente Hollywood© artistai ir direktoriai rei
kalauja, kad Jungtinės Valstijos nutrauktų 
visokius ryšius su naziška Vokietija, kol ji 
nesiliaus persekiojusi žydų, katalikų ir šiaip 
pažangių žmonių, šio žygio iniciatoriai mano 
surinkti po ta peticija 20,000,000 Amerikos pi
liečių parašų ir pasiųsti Jungtinių Valstijų 
prezidentui Rooseveltui ir kongresui.

Tuo pačiu vardu jie yra padarę ir trum
putę filmą, kuri bus rodoma kuoplačiausiai, 
kaipo propaganda prieš barbarus nazius.

Po “Demokratinės Nepriklausomybes De
klaracija” pasirašo sekami Amerikos visuome
nei, lankančiai kino, gerai žinomi asmenys:

Myrna Loy, Paul Muni, John Ford, Joan 
Crawford, John Cromwell, II. M. Warner, 
Walter F. Wanger, Edward G. Robinson, Ro- 
lafid Young, Gloria Stuart, Melvin Douglas, 
Rosalind Russell, Gale Sondergaard, Alina 
MacMahonj Donald Ogden Stewart, Kenneth 
MacGowan, Joseph Von Sternberg, Carl La- 
emmle, Henry Fonda, Pat O’Brien, Jack War
ner, Rosemary Lane, Bryan Foy, Herbert 
Biberman, Priscilla Lane, Nunnally Johnson, 
Frank Tuttle, Dennis O’Keefe, Ira Gershwin, 
Helen Gahagan, Bette Davis, Groucho Marx, 
George Brent, Victor Jory, Ben Hecht, Jef
frey Lyme,-Philip Dunne, George Arliss, Joan 
Bennett, Bruce Cabot, Elliot Nugent, George 
O’Neil, Ann Sheridan, Charles MacArthur, 
Alice Faye, Claude Rains and Miriam Hop
kins.

Dievo Idėjos Raida 
arba Evoliucija

Tai kiek sutrumpintas vertimas iš anglų 
kalba parašyto veikalo — “The Evolution of 
the Idea of God.” Veikalą parašė garsusis anų 
laikų laisvamanis, seniai jau gulintis po velė
na — Karolis Grant Allen. Lietuvių kalbon iš
vertė ir išleido, amerikiečiams gerai pažįsta
mas darbuotojas, Dr. J. šliupas.

Veikalas išleistas šiais metais, Lietuvoj. Tai 
didelio formato, 309 puslapių, plačiai apie re
ligijas, dievus bei velnius ir žmonių vėles kai- • • 9banti knyga. Už tokio veikalo pateikimą lietu
vių tautai, seneliui J. šliupui reikia atiduoti 
didelis kreditas ir tarti širdingą ačiū. Juk ir 
pats vertėjas savo “Vertėjo žodyje,” tarp ki- 
ta-ko, sako:

“Mano pastangų amžius baigiasi, ir jeigu 
gyvendamas būsiu bent krisleliu prisidėjęs 
prie lietuvių dvasios atgaivinimo ir išlais
vinimo iš slibino nasrų, tai jausiuos ne do
vanai kovojęs ir būsiu įvykinęs savo gar
bingos motinos pageidavimą, kad vargšams 
ir dvasios ubagams palengvinčiau gyvenimą 
ir juos apsergėčiau nuo išnaudojimo. Mano 
įsitikinimu, tik fanatizmo siaiiraprotystės 
ir nusižeminimo paikystėmis nusikračiusi 

. tauta teįstengs sukurti savo plėtotei tinka
mas sąlygas ir sugebės išsilaikyti kovoje 
dėl būvio laisva. Ateitį reikia grįsti šviesa, 
laisve, dorove, visų gerove; ir kada tuo pa
grindu savo patalą būsime pasikloję, tap
sime lygiais žmonijos nariais ir pasieksi
me žmoniškumo idealą: būsime atsiekę bro
lybę ir lygybę ir laisvę visų žmonių ir visų 
tautų. Tuomet įsiviešpataus taika žemėje.”

Knyga labai naudinga ir žingeidi, ypatingai 
tiems mūsų broliams lietuviams, kurie dar vis 
tebedvejoja, ar jį dievas nulipino iš molio, ar 
jis išsivystė iš keturkojo gyvūno?

Tači'aus visa bėda su tuo veikalų yra ta, 
' kad vertimas lietuvių kalbon, galima sakyt,— 
neįkandamas. Kalba tokia sunki, sakiniai taip 
ištęsti: pribūdavo j imas prie pribudavojimo, 
dadurkas prie dadurko, o jaw tais moksliškais 
žodžiais — sūdytas ir persūdytas.

Suprantama, 'aš neturiu tendencijos, nei 
mažiausio noro, pamokinti gerbiamą Dr. J. 
šliupą lankstesnės lietuvių kalbos bei rašybos. 
Tai supultų su anuo posakiu, kad kiaušinis 
vištą mokintų. Bet reikia pasakyti ta tiesa, 
kad gerbiamas vertėjas ir leidėjas su tuom 
vertimu prašovė pro taikei į.

Pasak paties vertėjo jautraus išsireiškimo: 
“ir būsiu įvykinęs savo gerbiamos motinos 
pageidavimą, kad vargšams ir dvasios uba
gams palengvinčiau gyvenimą ir juos apsergė
čiau nuo išnaudojimo.” Nesužiniai, dideliu 
šuoliu nutolsta nuo tų “dvasios ubagų” — Lie
tuvos kaimiečių.

Remiantis vertėjo pareiškimu, knyga pa
teikta Lietuvos mažai apsiskaičitįsiems sermė
giams. Bet tos kalbos sunkumas ir tiems ser
mėgiams nesuprantamais žodžiais persūdytas 
viralas, tik vieną šaukštą pakaštavojus, kai

mietį supurtys.
Gi Lietuvos ponija, sena tarme — inteligen

tija, nukamuos su tokiu sunkiu skaitymu, 
taipgi.^ftr gali pasiskaityti daug lankstenėms 
kalboms parašytų, laisvamanybės klausimu 
knygų. Tad gerbiamo Dr. J. šliupo išverstas 
ir jo paties kaštais išleistas, Grant Allen vei
kalas, atvirai pasakius, pakibęs ore.

Senas Vincas.

Kino artistai: James, Cagney ir Edward G. Robinson, kurie daro 
filmą apie pasirašymą “Demokratinės Nepriklausomybės Paskel

bimo.“ Su jais bus kiti pažangūs artistai.

Žymiausi Kino Vei
kalai, Pasak New Yorko 

Kritikų
New Yorke, aišku, gyvena daugiausiai kino 

filmų kritikų. Jie čia patys gabiausieji, 
taip jau. Šiomis dienomis susirinko jie iš
spręsti, kokia filmą pereitais metais rodyta 
Amerikoje buvo gražiausia ir puikiausiai pa
gaminta. Tūlos filmos balsuotos net keliais 
atvejais. Ir Žtai kas paaiškėjo: “Citadel” ir 
“Grand Illusion,” pasak daugumos kritikų 
nuomonės, yra patys pirmutiniai veikalai.

James Cagney ir Margaret Sullivan tapo 
pripažinti, kaipo geriausiai pereitais metais 
vaidinę kino aktoriai.

Kiek tai liečia kino veikalus, buvo daug 
nuomonių ir už tai, kad pereitais metais du 
geriausi kino veikalai buvo “Blockade” (Hol
lywood© gamintas) ir “Professor Mamlock” 
(gamintas SSSR). Deja, šie negavo daugu

mos balsų.

Schubertas ir Jo 
Reikšmė

Franz P. Schubert (Šubertas) gimė sausio 
31, 1797 m., Viennos priemiestyje Himmelp- 
fortgrund, Austrijoje. 

f
Jo tėvas kilęs iš Moravijos ūkininkų šeimos 

ir buvo sugabiu bažnytinės mokyklos moky
tojom. Taipgi buvo puikus muzikas.

Schuberto motina prieš ištekėsiant buvo vi
rėja, tarnavo tūlai Viennos aristokratų šei
mai.

Schuberto tėvai susigyveno 14 kūdikių, ta
čiau 9 jų mirė kūdikystėje.

Tėvas, būdamas sugabiu mokytojum, pra
dėjo jaunąjį Franz’ą mokyti vos tik jam su
laukus 5 metų amžiaus. O sulaukus 7 metų 
amžiaus, jis buvo jau mokinamas Michael 
Holzer’io, Lichtenthal’io bažnyčios kapelmeis
terio. Ten Schubertas gavo progą naudotis 
įvairiais muzikos instrumentais, kurie, jam 
esant namie, kaipo neturtingų tėvų vaikui, 
buvo neprieinami. Mokėsi dainavimo ir mu
zikos mokslo.

1808 metais Schubertas buvo priimtas į 
studentus Salieri’o vedamos mokyklos, kuri 
buvo skaitoma aukščiausia mokykla Viennoje. 
Salieri’o vedamo j mokykloj buvo' net specia
lūs kursai, kur buvo išlavinami ir išrenkami 
choristai dainavimui karališkoje bažnyčioje 
(Court Chapel). Tačiau toje mokykloje 
Schubertas tebuvo iki 17 metų savo amžiaus. 
Į karališkus choristus, matomai, jis neturė
jo “pašaukimo”. ..

Tuom pačiu sykiu, jo genijus pradėjo ro
dytis jo paties kūryboje.

Pabaigoje 1813 metų jis apleido Salieri’o 
vadovaujamą mokyklą (Convent) ; bet, kad 
išvengt militarinės tarnybos, jis nuėjo .moky
tojauti savo tėvo mokykloje žemiausiąją klasę.

Apleidęs konventą, Schubertas virš du me
tu nepaprastai sunkiai dirbo: jis vedė savo 
tėvo mokykloje klasę, pats ėmė lekcijas pas 
Salierį, o pripuolamu laiku rašė operas, sim
fonijas, dainas ir įvairius kitokius muzikalius 
šmotus. . Tuom trumpu laikotarpiu jis para
šė eilę operų, simfonijų, daugybę dainų ir tt.' 
Vien tik dainų parašė 146. Ir visą tą di-

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Prabėgomis
LMS III Apskričio sekreto

rius d. N. Pakalniškis man 
pranešė, kad sausio 29, š. m., 
minėtas apskritys laikys savo 
metinę konferenciją. Konfe
rencija įvyksianti po num. 
•108 Court St., Elizabeth, N. 
J. Drg. N. Pakalniškis tikri
na, kad ši konferencija išdirbs 
geriausius planus gavimui 
naujų narių į LMS vienetas 
apskričio ribose. Būsianti 
taipgi muzikalė programa ir 
įdomi paskaita apie Šekspyrą, 
kurią skaitys žymus literatas 
V. Tauras. Konferencija pra
sidėsianti 10 vai. ryto.

Brooklyno Aido Choras jau 
veik prisiruošęs suvaidinimui 
triveiksmės operetės “Išeivis.” 
Tai originale lietuvių kalba 
parašyta operetė. Libretą 
bendrai rašė Stasys Šimkus ir 
P. Bukšnaitis. Muzika St. 
Šimkaus.

. Turinys, trumpai imant, 
toks :

1 -mas veiksmas—Lietuvoje. 
Neturtinga kaimietė išleidžia 
savo paskutinį sūnų (Joną) 
Amerikon, nes jis persekioja
mas caro valdžios, o taipgi 
nenori e i t kariuomenėn. 
Įvyksta išleistuvės, liūdnas at
sisveikinimas. Sueina kaimy
nai, giminės, kaimo jaunimas. 
Per visą veiksmą daug širdin
gų kalbų, jaudinančių scenų ir 
labai gražių dainų. Protar
piais yra ir smagaus juoko iš 
kaikurių charakterių.

2- ras veiksmas dedasi Dė
dės Šamo žemėje, Pennsylva- 
inijos valstijoje. Rodomas lie
tuvių tamsuolių gyvenimo
vaizdas. Tinginiai įnamiai 
(burdingieriai) linksminasi su 
bobomis, kurių vyrai darbe. 
Tik Jonas ir Mariutė, kurie 
nesenai atvykę iš Lietuvos, 
laikosi padoriai, piktinasi to
mis orgijomis ir svajoja kada 
nors sugrįžti Lietuvon.

3- čias veiksmas įvyksta po 
pasaulinio karo, 1918 m., Lie
tuvoje. Scena—Lietuvos giria. 
Lietuvos šauliai grįžta iš mū
šių ir džiaugiasi pergalėję 
lenkus. Prie to nugalėjimo 
prisidėjo atvykusi iš. Ameri
kos pagelba — liuosnorių Bū
rys, kuriamo ir Jonas su Ma
riute buvo.

Veikalas turi gražių scenų, 
nemažai juokingų triukų ir 
jausmingų dainų, kurios rū
pestingai apvilktos St. Šim
kaus gražia muzika.

—o—
Pas mus yra nemažai se

nesnės ir jaunesnės kartos 
žmonių, kurie gali neblogai 
lietuviškai rašyti. Bet, deja, 
jie labai nepaslankūs. Vie
nur, tai kitur vaidinama dra
mos, komedijos ir net opere
tės, bet recenzijų apie tai 
spaudoje labai mažai tesima
to. Tuo mažiau “Lit.* ir Me
nas” skyriuje, nors tas sky
rius tam tik ir yra.

Nėra reikalo rašyti sieksni
nius straipsnius; užtektų, kad 
ir trumpai atžymėti, kas ir 
kur suvaidinta, kaip nusisekė, 
kaip patiko žiūrovams.

Neklysiu pasakęs, kad tame 
pas mus yra tam tikro apsi
leidimo.

Į Amerikos Kongresą už 
Taiką ir Demokratiją Lietuvių 
Meno Sąjungos centras pa
siuntė savo atstove d. Adelę 
Rainienę. Girdėjau, kad ji, 
apart LMS, dar atstovaus 4r 
kitas organizacijas. P. Balsys.
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jos narys, draugas D. M. šo- 
lomskas iš Brooklyn, N. Y. 
Prakalbos įvyks Lietuvių Sve
tainėj, 7-tą valandą vakare, šį 
sekmadienį, sausio 8 dieną.

Draugas D. M. šolomskas

NOTARY PUBLIC

(Tąsa)
Bet Jurgis niekur nenorėjo likti: dabar jis jau buvo 

laisvas žmogus. Palinkimas klajoti įsigavo į jo kraują, 
smagumas niekuomi nesuvaržyto gyvenimo, smagumas 
jieškoti, turėti begalinę viltį. Pasitaikydavo nesmagu
mų ir nelaimingų atsitikimų, bet iš to bent nors tiek 
turėdavo, kad vis kas nors buvo naujo; tik pamąstykite, 
ką tas reiškė žmogui, kuris per tiek metų buvo tarytum 
uždarytas vienoje apylinkėje, nematė daugiau nieko, 
kaip tik nuobodžias eiles bakūžių ir dirbtuvių; sykį 
tapo paleistas, atsirado po atviru dangunp, kas valandą 
mato naujus gamtos vaizdus, naujas vietas ir naujus 
žmones! Žmogui, kurio visas gyvenimas buvo susidėjęs 
iš darymo per visą dieną vieno, tam tikro, dalyko; kol 
jau būdavo taip nusikamavęs, kad galėdavo tik atsigulti 
ir miegoti iki kitos dienos—būti dabar savo paties val
donu, dirbti, kaip jam patinka ir kada jam patinka, ir 
susitikti su naujais atsitikimais kas valandą!

Be kitų dalykų, jo sveikata pradėjo sugrįžti, visas 
jo pranykęs stiprumas, smagumas ir spėka, ką jis buvo 
apgailėjęs ir užmiršęs! Ir ji pradėjo atsirasti ūmai taip, 
Jtad Jurgis stebėdavosi, nežinodamas iš kur tas pareina; 
rodėsi, kad dingęs vaiko amžis sugrįžo pas jį juokdama- 
.sis ir šūkaudamas! Gaudamas ganėtinai pavalgyti, būda
mas tyram ore ir prasimankštindamas, kaip jam patik
davo, jis pabusdavo iš miego nežinodamas, ką daryti su 
sayo energija, taigi mosikuodavo rankomis, juokdavosi, 
dainuodavo senovės dainas, kokios jam atmintin ateida
vo. Tarpais atsimindavo Antanėlį, kurio jis jau daugiau 
nebematys, kurio meilaus balselio jis jau daugiau nebe
išgirs; tada turėdavo pats su savimi kovoti. Kai kada 
naktį pabusdavo, sapnuodamas Oną ir ištiesdvo rankas, 
tarsi norėdamas ją pagauti ir dažnai gausiai apliedavo 
žemę ašaromis. Bet rytmetį, atsikėlęs, pasipurtindavo ir 
traukdavo toliau kovoti su pasauliu.

Jis niekados neklausdavo, kur jis buvo, ar kur ei
davo; šalis gana plati, jis tą žinojo, ir jis nesibijojo 
prieiti krašto. Ir, žinoma, jis visados galėjo turėti drau
gų, jei tik panorėjo, nes kur tik pasisukdavo, visur 
sutikdavo žmones, gyvenančius tokiu pat būdu, kaip ir 
jis, ir prie kurių jis visados galėjo prisidėti. Jam tokis 
užsiėmimas buvo dar svetimas, bet jie nebuvo pavydūs, 
vienpusiški ir noriai pamokindavo jį visokių gudrumų: 
kokius miestus ir kaimus geriau aplenkti, kaip skaityti 
slaptuosius ženklus ant tvorų,' kada prašyti, o kada 
vogti ir kaip tą atlikti. Jie juokdavosi iš jo, kad jis 
moka pinigais už ką nors,-ar atidirba—jie gauną, ko 
tiktai norį, nemokėdami ir nedirbdami. Pasitaikydavo, 
kad Jurgis apsistodavo su tokia govėda kur girių tan
kumynuose, ir naktimis j ieškodavo maisto apylinkėje. 
Tada kas nors patardavo Jurgiui ir juodu, atsiskyrę, 
keliaudavo drauge toliau, pasakodami vienas kitam, ką 
kuris žino.

Ir tokių valkatų, žinoma, daugelis visą savo gyve
nimą būna nedorais ir nesuvokia, ko stvertis, bet didesnė 
dalis jų tai darbo žmonės, kurie ilgai kovojo taip, kaip 
ir Jurgis, bet pamatę, kad toje kovoje visur prakiša, 
nuleido rankas. Vėliau jis susidūrė dar su kita žmonių 
rūšimi, iš kurių daugelis valkatomis pastoja, su žmo

nėmis, neturinčiais vietos prisiglausti ir klaidžiojančiais, 
bet vis dar jieškančiais darbo—jieškančiais ant ūkių, pjū
čiai užėjus. Tųjų būdavo tikroji armija,- milžiniškoji dir
bančiųjų armija draugijoje; surėdymo sąlygos pareika
lavo ją atlikti tuomlaikinį darbą, kuris ne visados pasi
taiko ir tuojau užsibaigia, vienok jį visgi reikdavo at
likti. Jie nežinodavo, kad jie yra tokiais; žinodavo vien, 
kad jie jieškodavo darbo, ir kad tas darbas nuo jų pa
bėga. Vasaros pradžioje jie būdavo Teksaso valstijoje, 
o javams pradėjus nokti, jie leisdavosi šiaurės link, o 
rudenį užbaigdavo Manitobos provincijoje, Kanadoje. Iš 
ten jie leidžiasi į girias, kur per žiemą kerta medžius, 
o jeigu tenai nenusisekdavo, tai kimšdavosi į miestus ir 
stengdavosi užsilaikyti iš tų pinigų, kiek jų pasisekda
vo sutaupinti, tarpais besitveriant pasitaikomojo dar
bo, kaip, prikrovimo ir iškrovimo laivų arba vežimų, 
kasimo grabių arba sniego. Jeigu vargšų būdavo dau
giau, negu pareikalaudavo, tai silpnesnieji mirdavo nuo 
šalčio ir alkio prie tokių bjaurių surėdymo sąlygų.

(Bus daugiau)

PIRMAS DIDELIS FILI
PINŲ AUKSO DARBI

NINKŲ STREIKAS

Manila, Filipinai.— Strei
kuoja 600 aukso kasyklų 
darbininkų Bagulo apskri- 
tyj; reikalauja pripažint 
uniją ir pridėt algos. Tai 
dar pirmas didelis streikas 
Filipinuose toj pramonėj.

Varšava. — Lenkijos po
litikai vis dar svajoja apie 
atkirtimą Rusinijos nuo Če- 
choslovakijos ir pasidalini
mą tarp Vengrijos ir Len
kijos.

Norwood, Mass.
Smetonininkąi Bando Sudras

kyti S.L.A. 131-rną Kuopą
Čia per ilgą laiką S.L.A. 

131 kuopą vadovavo smetoni- 
ninkai, bet paskutiniais laikais 
užvaldė pažangesni žmonės su 
socialistais priešakyje. Taip, 
kad į SLA. 131 kp. valdybą 
1939 metams likosi išrinkta 
visi pažangūs žmonės, o Sme
tonos pasekėjai likosi padėti į 
jiems tinkamą vietą.

Smetonininkams to tik ir 
reikėjo. Tuojau, rodos, net 
septyni padavę laiškus, reika

laudami atsiskirti iš 131 kp. į 
atskirą kuopą. Tai parodo, 
kokį didelį apetitą turi vado
vauti nors patys sau.

Prieš 1930 metus tautinin
kai rėkaudavo visa gerkle, 
kad komunistai norį SLA visą 
turtą nunešti į Maskvą, ir kad 
dėl to komunistai kelią suiru
tę SLA. Bet dabar komunis
tų SLA 131 kp. neliko. O vie
nok suirutė SLA 131 kp. yra 
keliama dar didesnė, negu 
pirmiau. Ir tos suirutės kalti
ninkais yra Smetonos agentai, 
fašizmo šalininkai.

Bet Norwoode fašistų šali
ninkams dirva labai siaura, 
net ir iš katalikų darbininkų, 
pritariančių fašistams, yra la
bai mažai. O šis.fašistų kelia
mas trukšmas SLA. 131 kuo
poj tu4’i dar labiau sujungti 
visus lietuvius į bendrą veiki
mą, kaip prieš fašistus, taip 
ir abelnam kultūriniam dar
bui. 4

Ispanijos Veteranams 
Koncertas

Rietuvių Lavinimos Ratelio 
Choras rengiasi prie labai 
įvairaus koncerto maudai pa
remti sugrįžusius iš Ispanijos 
kovotojus. Koncertas įv.yks 
sausio 29 d., Lietuvių Svetai
nėje.

Choro komisija deda visas 
pastangas, kad koncertas būtų 

i su didžiausiu pasisekimu ir jis 
bus, jei tik visi choristai ir

aiškins1 liečiančius visos šios 
šalies liaudies reikalus, Lietu
vos nepriklausomybei gręsian
tį pavojų ir Bendro Fronto 
svarbą. Čia turėsit progą su
sipažinti su svarbiausiais klau
simais, kurie šiandien yra dis- 
kusuojami visam pasaulyj. Bū
kit visi “Laisvės” skaitytojai 
ir kitus kvieskit ateiti į šias 
svarbias prakalbas.

“Laisves” Reporteris.

Coal Centre, Pa.
•H

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7961

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS '

Schubertas ir Jo Reikšme
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

delį darbą atlikęs su paprastu ūpu, be jokių 
nusiskundimų.

Bėgyje savo trumpo gyvenimo (jie mirė 31 
metų), sakoma, Schubertas parašė 600 dainų, 
kur neįeina daugybė operetiškų scenų, operų, 
simfonijų ir kitokių instrumentalių muzikos 
šmotų.

Schubertas, kaip ir jo pirmtakūnas Mozar- 
tas, geriausius veikalus sukūrė bėgyje pasku
tiniųjų 10 metų savo gyvenimo.

Liszt trumpiausiai Schubertą apibudina se
kama fraze: “le musicien le plus poete qui 
fut jamais.” Muzikos kritikai sako, kad Schu
bertas stiliaus klausimu labai artimas Mozar- 
tui, muzikaliu pajiegumu galimas lyginti su 
Beethovenu, bet savo poetiniu impulsu, savo 
įkvėpimo galia nepalyginamas. Ta jo ypaty
bė, sakoma, leisdavo jam iš bile žmogaus pa
sidaryti sau draugą.
• Būdamas 16 metų jaunikaičiu, kartą jis su
sipažino su poetu Mayrhoferiu, ir, dėka jo pri
gimtam širdingumui, pastarasis j Am liko išti
kimu draugu iki mirties. žymėtina, kad 
Schubertas ir Mayrhoferis buvo labai skirtin
go temperamento: Schubertas labai atviras, 
nuoširdus, linksmas, greitai atidarantis gi
liausius savo sielos jausmus; Mayrhoferis ty
kus, apsiblausęs, rūstus, į gyvenimą žiūrintis 
kaip į savo kančių išbandymą. Bet ir jis bu
vo Schuberto paveiktas.

Kaipo žmogus, Schubertas buvęs labai ma
lonus ir mokąs sau įsigyti draugų. Tuomi 
jis jau pasižymėjęs dąr visai jaunučiu būda-' 
mas. Turtingesnių tėvų vaikai-mokiniai vi
suomet mėgdavo jį turėti savo tarpe, nes jis 
buvo pilnas gyvumo, širdingumo ir sumanaus 
humoro. Už tas geras ypatybes jie jį neretai 
paremdavo materialiai—valgiu ir kitakuom. 
Jo draugai-jaunuoliai jam buvo davę net pusę 
tuzino nekaltų pravardžių, kurių viena buvo ]

gan charakteringa, būtent “Kann er ’was?”. 
Mat, ^Schubertas, kuomet būdavo su kuom su
pažindinamas, dažnai tokį klausimą statydavo.

Schubertas paliko pasauliui labai didelį įdė
lį. Ir gal būt tas jo įdėlis taip didelis todėl, 
kad jis, kaipo genijalis liaudies muzikas, visa 
šifdžia jai buvo atsidavęs. Nors/ jis ir buvo 
taip vadinamos “aukštosios” klasės linksmin
toju, bet jo nemirtinoje kūryboje šių laikų 
liaudis randa jai reikalingų elementų.

Vai. Ferman, Valstybės Konservatorijos 
profesorius Maskvoje, minėdamas Schuberto 
110 metų mirties sukaktį, tarp kita ko, rašo:

“Schubertas—pavyzdis tragiškos dailinin
ko asmenybės, kurioje sveika demokratinė 
prigimtis, gyvenimiškas optimizmas, susidū
rė su žiauria tikrove, su nuogu skurdu ir 
pažeminančia padėtimi ‘muzikanto aukštes
nėj’ draugijoj. Ir tik stiprus liaudiškas pa
grindas jo kūryboje išgelbėjo jį nuo žlugi
mo. Net ir labiausiai liūdni jo kūriniai ne
įgavo liguistinio pobūdžio. P,ačius nykiau
sius savo jausmus Schubertas perduodavo 
paprastai, su giliu nuoširdumu ir tikrumu 
dailininko, kilusio iš liaudies, pergyvenusio 
jos didelius vargus ir šviesias svajones apie 
busimąją laimę.”
Schubertas paliko pasauliui didelį turtą, bet 

pats gyveno ir mirė neturte. Kuomet, jam 
mirus, buvo padarytas apkainavimas jo Nuo
savybės, tai surasta vos, apie $25 vertės. Prof. 
V. Ferman rašo, kad apart drabužių, avalų, 
rasta dar “senų muzikos dainų,”—nieko dau
giau nelikę.

Palaidotas Schubertas Viennos miesto ka
pinėse šalę Beethoveno.

Po kiek metų ant jo kapo likosi pastatytas 
paminklas su- užrašu: “Mirtis paslėpė čia di
džią brangenybę. Bet dar skaistesnes viltis.— 
Čia ilsis Franz Schubert.— Gimė, sausio 31, 
17D7 m. Mirė lapkričio 1828 m.—Išgy
veno 31 metus.”

P. B—sys.

choristės ateis į pagelbą. Cho
ro mokytoja ir koncerto komi
sija reįkalaujam: Visi choro 
nariai-oūtinai turi lankyti cho
ro pamokas, neapleidžiant nei 
vienų, iki pat koncerto. Ypa
tingai merginos tuojau turit 
pataisyti savo netikusį įprotį. 
Taipgi kai kurio ir vyrai turi
me pataisyti savo blogąsias 
ydas. Choro pamokos įvyksta 
antradienių vakarais. Pradžia 
7:30 vai., Lietuvių Svetainėje. 
Būkim laiku!

Komunistų Prakalbos
Lietuviai komunistai rengia 

latrai svarbias prakalbas. Kal- 
bėtojum. bus žymus literatas, 
dienraščio “Laisvės” redakci-
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S.L.A. 95 kp. laikytam me
tiniam susirinkime 4 d. gruo
džio, narių dalyvavo 21. Nors 
kp. ir turi da 33 narius, bet 
į susirinkimus mažai lankosi. 
Nors trumpai pažymėsiu, ką 
šitas metinis mūsų susirinki
mas nuveikė.

Pirmininkui B. Duršai ati
darius susirinkimą, buvo .per
šaukta kp. valdyba ir perbėg
ta visi smulkmeniški kp. rei
kalai. Prieita prie laiškų skai
tymo. Sekretorius A. Kubils
kis perskaitė laišką reikale 
grįžtančių Ispanijos kovotojų, 
kurie kovojo su fašistais, už 
demokratiją ir darbininkų lai
svę. Perskaičius laišką, da sek
retorius žodžiu išaiškino rei
kalingumą finansinės para
mos. Nereikėjo ilgai kalbėt, 
tuojaus vienbalsiai likos nu
tarta aukaut iš kp. iždo $2, ir 
nuo narių surinkta smulkių 
$3.59.

Nuo savęs visiems aukavu
siems šitam svarbiam reikalui 
tariu labai širdingą ačiū.

Antras laiškas buvo skai
tytas reikale S.L.A. centro kė
limo; apkalbėjus dalyką, bu
vo išdalinta balotai. Po su- 
skaitymui balsų pasirodė, kad 
visi balsavo už Pittsburgh, Pa. 
Tai yra, 21 balsas paduota.

Toliau eita prie kp. valdy
bos rinkimų. Turiu pasakyti 
tiek, kad nereikėjo nė nomi
nacijų, nė balsavimo. A. šūkis 
davė sumanymą užgirti visą 
senąją valdybą' ir 1939 me
tams. Su tuom vis* vienbalsiai 
sutiko ir ta pati k p. valdyba 
likosi užgirta. 95 kp. valdyba 
yra sekanti: Pirm. B. Durša, 
Coal Center, Pa. Vice-pirm. 
A. šūkis, Coal Center, Pa. Fi
nansų ir užrašų rašt. sykiu ir
organizatorius A. Kubilskis, 
( Box 236, Coal Center, Pa., 
\lždininkė P. Kubilskienė,

Coal Center, Pa.
• Iždo globėjai: P. Mažeikis, 

California, Pa.
F. Linkauskas,

Coal Center, Pa.
K. Sarpalius,

Coal Center, Pa.
Ligonių lankytojai, P. Ku

bilskienė ir P. Mažeikis; mar
šalka S. Lapinskas; daktaras 
kvotėjas, Dr. J. W. Farquar, 
California, Pa.

Užbaigoje turiu pasakyti, 
kad Coal Center apylinkėj yra 
labai sunku gauti naujų na
rių.

A. Kubilskis, Raštininkas.

Darbininku Kalendorius
Išėjo 1939 Metams

Siųskite Užsakymus Dabar

Darbininkų Kalendorius turi daug raštų ir įdomių 
paveikslų. Taipgi visokių informacijų jame rasite. 
Saulės ir mėnulio užtemimas, apie seniausius ir di
džiausius miestus visuose kraštuose, kiek kur gy
ventojų ir tt.

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 
.kurie ims nemažiau 5 kopijų, duodama po 20c. ko
pija.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

Į ; VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Į Nėra valandų sekmadieniais.

GARSINKITE^ “LAISVĖJE^

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside phone
EVergreen s-6485

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

*

c

1

RHEA

0

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

BURNERS
ŠILDYTUVĄ

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

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ 

(Steam Boiler)

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

Open Day and Night

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DAUNORO Cold & Gripper Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
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Clevelando Kronika
Palaidojus Antaną Baltrušaitį

Gruodžio 24 d. 3 vai. po 
pietų, iš graboriaus N. Wilke- 
lio patalpos, prie skaitlingos 
minios žmonių buvo išlydėtas 
Antanas Baltrušaitis į Brook
lyn Hights kapines.

Prieš išlydysiant, trumpai 
kalbėjo J. Martinaitis, apibū
dindamas netikėtą velionio 
mirtį. Gi Julius Krasnitskas, 
akompanuojant p. Wilkelie- 
nei, sudainavo “Kada Mes 
Draugą Laidojom.” Ant ka
pų, prieš {Įeisiant duobėn An
tano karstą, kalbėjo D r. Ta
mošaitis. Pastarasai atžymėjo 
velionio jaunystės dienas, kuo
met pribuvęs šion šalin siekė
si lavinFis ir darbuotis pažan
gios kultūros dirvoj, ypatingai 
dailėje—mene. Daugelio akis 
vilgė sąjausmo ir atgailos aša
ra, matant žmogų, buvusį dar
buotoją ir draugą, be laiko ei
nantį į kapus. Antanas Baltru
šaitis gruodžio 22 d. rastas 
nusižudęs savo gyvenamuose 
kambariuose. Ilsėkis, drauge, 
nelaiku nuėjęs į šios šalies ka
pus.

Velionis Kartą Buvo Uolus 
Veikėjas

Iki 1935 metų baigos A. B. 
buvo vienu Clevelando pažan
giųjų veikėjų, ypatingai dai-j 
lės srityje. Lyriečiai j j vadino 
savo tėvu. Jis buvo jų dvasios 
vadas, pirmininkas ir draugas. 
Jo pastangomis choras bujojo- 
augo. Rodos, 1933 ar 1934 m. 
jam ir mokytojui buvo su
rengtas pagarbos vakaras, kur 
buvo įteikta graži dovana už 
jojo darbavimąsi Lyros Choro. 
Velionis nebuvo Komunistų 
Partijos nariu, nors fašistiniai 
elementai jį visuomet priskai
tė tokiuo. Komunistai su ve
lioniu sugyveno gražiai; jį 
gerbė už jojo veikimą, kaip 
viršuje nurodžiau. Be dailės 
darbo, n a b a š n i n k a s dir
bo pašalpos ir apšvietos drau
gijose. SLA 14 kp. pažangių
jų kovose su karpiniais, pro
gresyviai jį visuomet statė į 
pirmininkus. Net ir reakciniai 
tautininkai j-į gerbė už rimtu
mą.
Draugai Norėjo A. B. Gelbėti, 

Bet Nesidavė

Mūsų buvęs veikėjas A. B., 
suklupęs finansuose, nesidavė 
draugų patarimams,' manyda
mas pats vienas savo silpną
sias puses apgalėsiąs ir klai
das atitaisysiąs. - čia ir buvo 
mūsų daug žadančia žmogaus 
pradžia pabaigos. Visų pir
miausiai A. B. pasitraukia iš 
visų draugijų-veikimo ir užsi
daro vienų-vienas savo kam
baryje. Kita, A. B. siekė gauti 
pasisekimo iš finansinių bėdų- 
skolų išbristi su lošimu. Tas 
pabaigė mūsų buvusį pažangų 
žmogų ir kartu atvedė prie 
liūdnos ir save žeminančios 
pabaigos—nusižudymo. Velio
nis savo paliktame laiške sa
vo draugui nurodo, kad iš jojo 
apdraudos, kurią laikė, turi 
būt apmokėta visiems skoli
ninkams jo skolos, o likusi su
ma motinai Lietuvoje.

Pamoka Silpniems

Velionis visą savo, gyvenimą 
būdamas sąžiningu ir teisingu 
žmogumi, paslydo ir, papuolus 
į rakietierių sląstus, patapo 
bejėgiu. Rašėjui šios žinios te
ko kalbėtis su A. B. keliais 
atvejais, kad sugrąžinus jį 
draugų pažangiečių tarpan. 
Bet buvo perniek pašnekos. 
Matėsi, kad velionis nebetu
rėjo tvirtos valios apgalėti sa
vo Silpnumus. Jam matėsi, 
kad jis taip daug užtikėtas 
pažangiečių draugų, lyg ir 
skaitomas neklaidingu, pasly
do.

Pirmiausiai jis praleido Lie
tuvių ^Darbininkų Svetainės pi

nigus, ir tuom pačiu laiku iš 
draugų prisiskolino dėl tūlų 
bėdų, kurios, vėliaus paaiškė- 

I jo, buvę kitokios. Tas visas mū- 
! su visų gerbiamą žmogų su- 
I naikino be vilties išsigelbėji- 
I mo. Jam pradeda vaidintis, 
i kad jis yra perdaug nupuolęs 
i ir nėra vilties p a p r a s t u 
keliu atsigriebti. Atsiskyręs 
nuo žmonių-draugų, pasirenka 
kelią lošimo, kad per jį atsi
gauti ir visiems atsilyginti. 
Pastarasis įprotis su atsiskyri
mu nuo draugų-judėjimo, ne 
tik kad nepataisė klaidą, bet 
da/r pagreitino prie nelaimin
gos užbaigos.
A. B. Pribuvimas Clevelandan

Antanas Baltrušaitis iš Lie
tuvos paėjo nuo Airiogalos iš 
Puirių Kaimo, šion šalin atvy
ko 1913 m. j Beloit, Wis. Gi 
Clevelandan pribuvo 1916 m. 
Dirbo visą laiką The Telling 
Belle Vernon pieninėje. Tik 
sulaukęs 42 metus, baigė savo 
dienas. Lietuvoje paliko moti- 

1 na ir penkias seseris. Taipgi 
paliko raštą Antanui Kielai, 
savo senam draugui, kur nu- 

Irodo, kad jam paveda ap- 
! drauda sutvarkyti, atlyginant 
j draugams, Liet. Darbininkų 
1 Svetainei skolas, o kas liks, 
pasiųsti motinai. Antano Kie
les adresas: 916 Wheelock 
Rd., Cleveland, Ohio.

M-ka.

vietą. Laisvę mylinti žmonės 
labai džiaugiasi, išvydami re
akcionierių— Merriam. Olson 
baigiant .1938 metus, pasakė, 
kad pirmutinis jo darbas, tai 
bus Tom Mooney “case”. Vi
si labai atydžiai tėmija, nes tas 
būtų istoriškas įvykis, jei Ol
son paliuosuotų Mooney.

1 Lietus

Po ilgos sausumos, baigiant 
1938 motus, kad pradėjo lyti, 
tai lijo per'6 dienas. Dabar 
visi miškai nustojo degę ir 
oras daug švaresnis pasidarė. 
Taipgi visur laukai ir pievos 
sužaliavo.

Abelnai, žiema nešalta ir 
maloni. R'-ka.

Neutralumas
Kaunas. — Lietuvos mi- 

nisterių taryba gruod. 29 d. 
priėmė neutralumo (bepu- 
siškumo) įstatymą ir per
davė “seimui.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

Sekmadienį, sausio 15 d. įvyks pa
sitikimas Patersono jaunuolių Al 
Goldberg, Stanley Motejūnas ir Sam 
Schiff, sugrįžusių iš Ispanijos. Bus 
Carpenters Svct., 54 Van Houten 
St. Įžanga 10c. Ruošia Patersono 
draugai Abraham Lincoln Brigados. 
—■ Kviečiame visus.

išrinkti į valdybą, užimsite vietas, 
bus išduotas visų metų raportas ir 
kiti komisijų raportai. Stengkimės 
su pradžia naujų metų užsimokėti 
duokles. Tie, kurie neužsimokėję 
nuo pereitų metų, užsimokėkite, 
gausite knygą “Ūkanos.” (5-6)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro metinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, sausio 9 d., 
šv. Jurgio Svct., 180 New York Av. 
Pradžia 7:30 v. v. Yra svarbu, kad 
nariai dalyvautų, nes reikės tartis 
daug svarbių dalykų. — Org. (5-6)
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1939 Mėty Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdą paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventės 
raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas

Los Angeles, Calif.
Rožių Paroda

Kaip kas metai, taip ir šie
met, 2 d. sausio Pasadenoj at
sibuvo gyvų gėlių paroda. 
Stovėdamas ant šaligatvio ir 
tėmydamas tuos mažesnius, 
didesnius ir labai didelius flo- 
tus, slenkančius gatve, tai, ro
dos, nei tikėt nenori, kad tai 
iš gyvų rožių ir kitokių gėlių 
tas viskas subudavota. Tai vi
sa kainuoja tūkstančius dole
rių ir tik dėl dviejų valandų 
laiko ir dėl kokio miliono 
žiopsotojų, kurių pusė nieko 
negali matyti, nes per toli rei
kia stovėti.

Tai yra viena iš žingei- 
džiausių parodų.

Ir kokių f lotų jie čia nepri
daro—budinkus, miškus, van
deninius gyvūnus, vežimus, ir 
visi tie apvilkti gyvų gėlių rū
bais.

Draugai

Mes turime Pasadenoj gerų 
mūsų judėjimo draugų, pas 
katruos susirenkam po paro
dai, ir jie mus kas metai vai
šina kuo skaniausia, šiemet 
susirinkom pas «S. Petravičius 
ir J. J. Pupius, viso 42 ypatos 
ir pradėjom Naujus Metus la
bai smagiai. Vadovaujant M. 
Pukiui, turėjom gerą progra
mą iš kalbų, dainų ir dekla
macijų. Visi išsireiškė ir pri
žadėjo 1939 metais glaustis, 
kiek galima, į vienybę, nes ki
tokio išėjimo nėra, jeigu no
rim pasilikt lietuviais.

Baigiant programą, S. Pet- 
raviČia paprašė, kad mes su- 
mestumėm po kiek dėl “The 
Voice of American Lithua
nians.” Surinkta $7. Tai vie
nas iš geresnių punktų buvo 
programoj atliktas per S. Pet- 
ravicią.

Darbai
Daugelis kalba ir taip atro

do, dar darbai eina daug ge
riau, negu pusmetis atgal, ži
noma, yra daug bedarbių, bet 
tie, katrie dirba, rodos, nebė- 
davoja, kad permažai uždir
ba. Pas mus visi kalba, kad 
šiemet tai tikrai bus geri me
tai. Gyvendami matysime, to
kių prižadų būdavo ir pir
miau.

3 d. sausio naujas Calif, 
gubernatorius Olson užėmė

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL7401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vino and liquor at retail 
under Section 132A of tlie Alcoholic Bever
age Control Law at 191 LiVingston St., \ 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ROSS RESTAURANT, Inc.
19-1 Livingston St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
(11111121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 796 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, .to be consumed off the pre
mises.

I’HI LIP GROSS
796 Franklin Ave. Brooklyn,' N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at (retail 
under Section 132A of the Alcoholic lever
age Control Law al 699 Gates Ave,, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises

GLENMORE BAR & GRILL, Inc. 
699^Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

K i e k v i e nas miestas y 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

LLD II APSKRITYS
LLD II Apskričio posėdis įvyks 

sekmadienį, sausio 8 d., “Laisvės” 
Name, 419 Lorimer St., 10 vai. ryto. 
Būtinai dalyvaukite, labai svarbu.— 
A. Lideikienė.

-----------0------------------

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 9 d. sausio, 7:30 v. v. 
Laisvės Choro Svct., 57 Park St. 
Visi nariai prašomi dalyvauti, kurie

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuves kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji.

Mes patys paimame ir patys pristatome rakandus.

V

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

Jei užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau kaip vieną, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių
vos valstybinės šventės, mėnesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje.

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą. Jūsų gi
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
mm mm mm in in mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Tel. TKObridge 6330

Dr. John Repshis
š (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

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

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
_JK. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer. Sts.

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.

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

JONAS I
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore S-61il

Tel. Evergreen 7-8451

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

twaorw i n» ir ——i n
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai

• 701 GRAND ST,, arti Graliam Avė. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$1.50
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $J.5O
Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų, 
kokius jūs patys pasirenkate

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

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

praleista J. ir A. Kairiai, ku
rie aukojo $1. Taipgi nepami
nėta d. R. Laukaitienė, kuri 
su gaspadinėmis daug darbo- 
vosi prie vakarienės. Jei kam 
teko pastebėti kiti toki žymūs 
praleidimai, prašomi pranešti.

P. Buknys vėliau dar prida
vė $1, tad viso aukų susida
rė $109.10. V. B.

Didžiausia Drabužių Krautuvė
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

šį sekmadienį, sausio 8-tą, 
bus iškilmingos sutiktuvės grį
žusioms iš Ispanijos brookly- 
nieČiams - wiHiamsburgieciams Į 
veteranams. Tai bus sykiu irt 
pam i n ėj i m as žu rusių.

Paminėjimo iškilmės
dės 3 vai. po pietų, LaGuar
dia Playground (atviram 
aikštėj, netoli Williamsburg 
Tilto), čion bus trumpos pra
kalbos ir grupė sugrįžusių ve
teranų padės vainiką prie Ge
orge Washington statulos, pa
garbai didvyriškų Lincolno 
Brigados karių, kurie krito

iškilmių,

Aprašyme Vytauto sutiktu
vių bankieto praleista įspūdin
giausias to vakaro momentas, 
kada vakaro pirmininkas D. 
M. šolomskas pakvietė publi
ką atsistoti ii’ minute tylos ati
duoti pagarbą Ispanijoj kri
tusioms karžygiams, apie ku
riuos eilė kalbėtojų savo kal
bose buvo

Karžygių 
te daugelio
gailios ašaros, 
kurie jaunuolius geriausia ži
nojo. Tarpe jų radosi d-gė 
Adams, worcesteriecio Antano 
Mazurkos giminaitė, ir M. K.

I Sukackienė, kuri didvyriškus 
į jaunuolius Mazurką ir Baub-

Komunistų Partijos New Yorko Valstijos Komitetas at
sišaukiame į visus narius partijos, Jaunų Komunistų 
Lygos ir į visus partijos draugus ir simpatikus padėti 

labiausia kritiškoj padėtyje
Vajus už $280,000 dar neišpildytas, dar trūksta virš $95,- 

000. Jeigu fondas nebus sukeltas, kiekvienas partijos narys ir
prasi- simpatikas supranta, kad partijos veikla skaudžiai nukentės. 

Augantis pavojus karo, reakcionierių grupavimasis prieš Nau- 
ore, jos Dalybos programą—Dies, Mosely, Ilearstas ir kiti fašisti

niai protaujanti Jungtinėse Valstijose—graso mūsų demo
kratijai. Budavojimas demokratinio fronto už socialį ir nacio- ! 
nalį saugumą reikalauja didžiausios paskubos.

Kad vest tą darbą, lavint-prirengt tam darbuotojus ir už- 
tikrint išeidinėjimą “Daily Workerio” ir “Sunday Workerio,’’ 
mes turim sukelt $95,000 nuo dabar iki Lenino Minėjimo Die
nos, sausio 23-čios. Partija yra parodžiusi, kad .kuomet jinai 
pasiima pareigą, ji gali atlikti. Jeigu padėtis nebūtų taip sku
bi, mes šio atsišaukimo nedarytume.

Dėlto mos dar kartą atsišaukiame į visus parti jiečius ir sim
patikus paaukot dienos uždarbį, ir net daugiau, jeigu kam tas ' lį ne tik pažinojo kaipo žmo

nes, bet ir kaipo pasišventu
sius darbuotojus, 
tos kolonijos ir viso darbinin
kiško judėjimo. Drg. Adams 
yra brooklynictė, o d. Sukac
kienė—worcesteriete. Ji šven
tėmis lankėsi pas savo duk- 
ters-sūnaus šeimynas Newar- 
ke-Brooklyne ir ta proga su 
jomis atsilankė į Vytauto su-

Ketina Daug Skraidyt
Ketvirtadienį aplanke “Lai

sves” įstaigą lakūnas Povilas 
Šaltenis, kuris nesenai lankėsi 

Klaipėdos' 
pasirengęs i 
i, kur su-1

42 galionus gaso 
mano 

keliones.

Lietuvoj, taipgi 
krašto. Jis esąs

visi

Grand St., kur bus šokiai, pro
grama, vaišės iki 7 vakaro. 
Įžanga nemokama.

Sudie Lietuva
Su skausmu širdy, su 

kraipytom lūpom, mes, apleis
dami savo gimtąjį kraštą, iš
tardavome: “Sudie, Lietuva!” 
Mažai ką daugiau ir galėda
vome ištart, nes gailėsis sura
kindavo lūpas... Kiti, išleis
tuvių dalyviai, baigdavo tą 
tradicinę lietuvių išleistuvių 
liaudies dainelę.

Atsimenamo, būdavo, kaip 
jaunas bernelis arba miela se
sutė, prieš atsiskiriant ir svetur

su

Vyrų ir Jauny Vyry Paltų

atžymėję.
pagalbai momen-
veidais nusirito

ypatingai tų,

naudoja
valandą i
tolimas

Bi

PA J IEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo ant ūkės, esu pa- i 

tyręs tame darbe. Viduramžiaus as- | 
muo, sveikas ir drūtas. Jeigu kam ' 
reikalinga tokis darbininkas, main- į 
Dėkite pranešti sekamu antrašu: T. Į 
J. Lanitske, 232 Ohio Ave., She
nandoah Heights, Ra.

išgalima. Mes taip esame padarę seniau. Padarykime dar kar
tą. Fondai reiškia organizavimosi; jie reiškia budavojimą pro-

i gresyvio judėjimo.
Kiekvieno draugo petį prie rato! Užbaigkim sukelt $280,000

i fondą iki sausio 23-čios, Lenino Minėjimo Dienos!
K. P. N. Y. Valst. Komitetas.:

I. Amter, pirm.,
Chas. Krumbein, sekretorius.

PRIERAŠAS:
Lietuvių Komunistų Kuopos kvota šiam fondui, $500, tebėra

toli neišpildyta. Kuopa prašo visus lietuvius padėti išpildyti tiktuvių bankietą. Jinai sako 
šią kvotą. Galintieji prisidėti su didesne ar mažesne auka, j “Jūs 
kuriem neparanku ateiti į kuopos susirinkimus, prašomi savo draugus atgal!” 
aukas priduot per d. Buknį, “Laisvės” raštinėj, ar per kitus ži
nomus kuopos narius. K.

didelę villi
Pasirandavbja fornišiuotas klunba- 

rys su garu šildomas, šiltas ir šal
tas vanduo visados, labai šviesus 
kambarys ir rami viela. Atskiras įė
jimas. Parankus privažiavimas. Ful
ton St. El Jamaica El ir Atlantic 
Av. L.I.R. D. Mayžis, 97-41 109th St. 
Richmond Hill, N. Y. (3-5)

laimingi, susilaukiate'

Lietuvių Komunistų 
. Kuopos Nariams

Kongreso Vakarienės 
Reikale

Susirinkimas įvyks šį pirma
dienį, sausio 9-tą, 8 vai. vaka
ro, “Laisvės” salėje. Rinkimas 
valdybos“ ir kiti reikalai. Visi 
nariai privalo dalyvauti. Taip
gi visi prašomi sulyg išgale

nes partija prašo užbaigtjuje„ nes partija prašo užbaigt 
i vajų iki Lenino mirties minė
jimo. Valdyba.

Draugijos ar draugai, kurie 
esate paėmę buvusios vaka
rienės tikietų nuo draugės T. 
Sherry ir jai nesugrąžinot, 
malonėkite atnešt rytoj, 8 d. 
sausio, 10 vai. ryto, į Kongre
so konferenciją, 
Kliube, 280 Union 

[ grąžinusieji bus 
konferencijoj.

M. Stakovas, Pirm.

Tiesa, brooklyniečiai lietu
viai kol kas laimingi. Iš ke
turių ’išleistų, susilaukėme du. 
Apie trečią nesenai girdėta, 
kad gyvas ir sveikas. Nuo ket
virto senai ‘negirdėjome, bet 
tūli grįžusių draugų mano, 
kad jis nežuvęs, neužilgo su- 
grįšiąs. Ištiesų būtų laimė, jei 
tai išsipildytų.

Aukojusių sąraše dar buvo

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdlrbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Lankėsi “Laisvėje”
Ketvirtadienį lankėsi Juo- 

zas Sakalauskas iš Worceste- 
rio, Mass., Ispanijos karo ve
teranas. Kovose sužeistoji jo 
ranka pamaži eina geryn, ta
čiau reikėsią dar vienos ope
racijos.

Drg. Sakalauskas sugrįžo

Ave. Nesu- 
raportuoti

Sezono Prajovai

OVERCOATS
$12.50

16.50
21.50

$18 vertes dabar po
$22.50 vertės dabar po ...

Visi $28.50 vertės dabar
kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over

coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunių Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

po

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tcl. EVergreen 7-1645

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.) 

License No. L. 886

perkant Sau Vyrius irTikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokiu Rūšių Gėrimų

Gausi žavingomis dainomis, kupina juokais ir raudomis, 
- labiausia jaudinanti sielą, Stasio Šimkaus operetė

“IŠEIVIS”
Ketvirtadienio į penktadie

nį naktį iš miego išbudino sti
prus trenksmas. Pamaniau, 
bene nelabieji fašistai bus at
nešę ir mums bombų. Juk jie 
ta pačia “meile” “myli” ir 
amerikiečius, kaip ir -ispanus, I 
nes abeji demokratiškai nusi-, 
teikę. Tačiau akis pratrynus 
pamačiau, kad žaibuoja ir ki- i 
tas trenksmas net lova sukrė-' 
tė. Taip griaustinis baladojo
si per ilgą laiką?

Rytą 'apie tai visaip kalbė
josi. Gi Balčiūnas, savo ke-1 
pykloj davinėdamas mums 
“duonos mūsų visų dienų,”, 
sako: “Nubied^ėjo ir perkū
nas, nebeišvažiuoja vakacijų.” . 
Gal ir tiesa, šią žiemą jau an- ' 
tru kartu per naktis beldžiasi.

VAIDINS BROOKLYN!) AIDO CHORAS ARTISTO JONO VALENČIO VADOVYBĖJ

r Sausio-Jan

Aido Choras vadovybėje Aldonos Žilinskaitės

Įžanga $1.00, 75c ir 50c

su savim i rankon pažeistas, bet dvasioj 
-......> vos | labai stiprus, pasirįžęs. Wor-
ir nešdin- cesteriečiai draugai sako, kad, 

nežiūrint skausmų, kuriuos jis 
tebepergyvena, d. Sakalaus- 

labai pavyzdingai darbuo- 
vietos ir apylinkės judėji-

PRANAS PAKALNIŠKIS 
Jis vaidins Jono rolę, kuris 
palieka namus, seną motutę ir 

mylimą savo mergelę.

važiuojant, rymo ir ;
kalbasi: “Vos pražydai, vos į labai stiprus, pasirįžęs. Wor- 
pamylai gyvenimą—i 
kis svetur. Ar prigysiu 
Cal vysiu, džiūsiu, kaip 
d is išrautas...”

Mes nešdinomės ne 
liuosų noru: 
vargas

Jono

ten ?
me-

savo 
mus gujo didis 

ir caro priespauda.
aimana:
žirgelio, ant pabalnoto

kas 
jasi 
me.

Paskutinis Pakvietimas
Kas ant 
Viešais keleliais linksmai skraidys? 
Kas vakarėlis rūtų darželyj 
Mano mergele, tave lankys?

Oi, kas, Dievuliau mano. 
Kas, mergužėle, tave lankys?

Kas žalioj pievoj, prie Nemunėlio, 
Būryj jaunųjų dalgelę trauks?

i Kas seks žagrelę po pūdymėlį 
Ir pusrytėlių atnešant lauks?

Oi, kas, Dievuliau mano, 
Kas pusrytėlių atnešant lauks?

Tas žavingas liaudies daine
les girdėsime vaidinant “Išei
vį,” sausio 15 d., Labor Ly
ceum svetainėje.

Dar sykį norime priminti, 
jog smagi, draugiško-šeimyniš- 
ko pobūdžio pramogėlė, ren
giama Ispaniios vaikų para
mai, įvyks rytoj vakarą, sek
madienį, sausio 8-tą, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Įžanga 
nemokama.

Gerina Gaisrų Gesinimo 
Sistemų

Pre.

Busch Jewelry Tebepikietuoja

Minėta firma pareikalavo 
atnaujinti drausmę prieš pi- 
kietus ir šiomis dienomis, prie 
teisėjo Cotillo, įvyko perklau- 
sinėjimas firmos ir unijos at
stovų. Jiems duota laiko iki 
9-tos šio mėnesio prirengt do
kumentus už ir prieš. Nežiū
rint drausmės, prie minėtos 
firmos krautuvių eina pikie- 
tas.

Geri namie gaminti šilti ir 
šalti valgiai, taipgi gėrimų, 
bus gaunama nuo 6-tos valan
dos ir per visą vakarą, tad 
kiekvienas svečias-viešnia ga
lės pasivaišinti sulyg savo no
ro ir išgalės. Kas norės, galėsI . 
dalyvauti labai populiariškam Į . 0,1 

J________________vienus“gėmyje” su dovanomis laimė
tojams. Protarpiais bus dainų, 
kalbų ir kitų įvairumų, taip
gi šokiai.

Liet. Moterų A. Kliubas.

Brooklyne, WPA pagelba, 
pravesta daug pagerinimų 
gaisrų gesinimo sistemoj, kas 
pagelbės apsaugot gyventojų 
gyvybę ir turtą. Pravesta 41 
mylia požeminio kabelio ir įs
teigta 500 dvigubai veikiančių 
signalų dėžučių.

srityj per pastaruosius 
metus padaryta dau- 
negu per pirmesnius 
metus. WPA nusista- 

yra, kad signalų dėžu-

giau,
dvejus
tymas
tės būtų kas antroj gatvėj ir
visai panaikinta virš-žeminės 
vielos.

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y

Miesto CiVilės Tarnybos ko- 
misionierius Paul J. Kern ir 
tarybininkas Robert K. Strauss 
prisidėjo prie prašymo, kad gu
bernatorius išgelbėtų 5 
Side vaikinus nuo mirties 
tros kėdėj.

WPA meno darbininkai 
darė virš 600 pikietą prie 
deralio^Meno Projekto raštinės,

su-

East, 95 Madison Ave., N. Y., protes-l 
elek-'tui prieš atleidimą iš darbo 1,-

500 darbininkų. I

Vaidinimo Pradžia Lygiai 4 vai. po Pietų
O

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
Aido Choras širdingai kviečia visus atsilankyti pamatyti šią puikią operetę.




