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Taip pareiškęs “tautos 
vadas” Smetona. O ką pa
sakė Smetona, tas turi stoti 
kūnu. Todėl Lietuvos žmo
nės turi laukti dar kietes
nio tautininkų diktatūros 
bizūno.
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Rooseveltas Reika
lauja Amerikai iki 
9,000 Karo Lėktuvų

ANGLU MINISTERIU AT
SILANKYMAS Į ROMA 
“NIEKO NEPAKEITĘS”

NUKAUTAS MEKSIKOS 
FAŠISTŲ SUKILIMO VA

DAS GEN. CEDILLO

# *

Bet Lietuvos žmonės rei
kalauja demokratinės lais
vės. Jie mato pačiai Lietu
vos nepriklausomybei pra
žūtį ir šaukia ją gelbėti. 
Jie nenori būti po Hitlerio 
jungu.

Taip atvirai išdrįso pra
bilti ir “Lietuvos Žinios.” 
Jos reikalauja tokios vy
riausybės, kuri atstovautų 
visą liaudį. Girdi, liaudinin
kai ir krikščionys demokra
tai jau susitarė. Kodėl kiti 
henori susitarti?

■ O tie kiti, žinoma, 
tautininkai.

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas raštiškai 
pareikalavo, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas paskir
tų $552,000,000 kaip nepa
prastas lėšas tinkamesniam 
apsiginklavimui per trejus 
metus. — Tie‘552 milionai 
dolerių būtų priedas prie 
reguliarių $1,126,000,000 iš
laidų, skiriamų per metus 
armijai, karo laivynui, or- 
laivynui ir kitiem apsigy
nimo reikalam.

Žymi dalis prezidento 
reikalaujamų n e p a p rastų 
lėšų būtų išleista Amerikos

Trys Ispanų “Musės” Su
mušė 11 Nazių Lėktuvų

yra

Bet tautininkams tartis oro _laivynui. Jis sako, jog 
su kitomis partijomis nepa 
keliui. Jie vieni valdė ir vai1 
dys kraštą... k

Tarragona, Ispanija. — 
Vienuolika didelių Vokie
tijos lėktuvų du sykiu 
bombardavo T a r ragoną. 
Pagaliau, pakilo trys ne
dideli, bet labai greiti 
liaudiečių lėktuvai vadi
nami “Moscos” (Musės), 
ir nukirto žemyn vieną 
didelį nazių orlaivį “Mes- 
serschmidtą.” Tada kiti 
nazių orlaiviai pabėgo.

armija turėtų įsigyt dar 
3,000 pirmos rūšies lėktu
vų ir laivynas bent 500 to
kių lėktuvų. TadaXjJungti- 

Čilės respublikos liaudies nes Valstijos turėtų '9,000

FRANCU A APSIGINTŲ 
NUO ITALIJOS

Roma. — Apie ką Angli
jos ministeris pirmininkas 

. Chamberlain ir užsienio 
| ministeris Halifax kalbėjo
si su Mussolinįu ir jo užsie
nio ministeriu Ciano,—v-i^a 
tai laikoma griežtoj slapt 
be j.

Anglų ministerial 
tiek viešai pranešė,

I“nepadaryta” jokios 
jos sutarties ir “neduota 
jokių prižadų.

I t

Jų pasikalbėjimas su Mu- 
ssoliniu tęsėsi tik 1 vai. ir 

į 10 minučių; tuomi, sako, ir 
pasibaigė “formaliai pasita
rimai.” Taigi viskas pasi
lieku tarp Italijos ir Angli
jos taip, kaip iki šiol.

Šį šeštadienį Anglų mi
nisterial grįžta namo.

tik

au-

Mexico City. ■ — Šalies 
kariuomenė užklupo būrelį 
fašistų sukilėlių su pačiu jų 
vadu generolu Cedillo ir 
mūšyje nušovė patį Cedillo, 
ties Cardenas miesteliu, 
San Luis Potosi valstijoj.

Pradėjęs sukilimą prieš 
darbininkam palankią val
džią pernai gegužės mėne
sį, generolas Cedillo turėjo 
vienu laiku iki 15,000 gin
kluotų šalininkų. Jam buvo 
įšmugeliuota ir keli lėktu
vai iš Jungtinių Valstijų. 
Dabar, paskutiniame mū
šyje buvę su Cedillo jau tik 
17 vyrų.

Cedillo pirmiau buvo pre
zidento Cardenas’o žemdir
bystės ministeris, ale 1937 
m. atsistatydino ir pradėjo 
maištą.

Senato Komisija Už- 
gyrė Frankfurter} į

Vyriausių Teismų
--------------------------------------------------------------- 0 ________

Italai Savinasi Ispanijos 
Prieplaukų Tarragona

Barcelona, Ispanija. — 
Italų juodmarškinių ko- 
mandieriai nori “garbės” 
užimt Tarragona miestą 
su prieplauka pietinėje 
Katalonijoje. Jie sako, 
kad tas miestas buvo iš- 
budavotas senovės romė
nų ir todėl, girdi, Tarra
gona turėtų priklausyt 
dabartiniams Mussolinio 
“romėnams.”

NAZIAI GROBS IR USA 
PILIEČIUS ŽYDUS

valdžia pasirįžus nesnausti. 
Ji jau pradėjo ravėti iš ar
mijos, policijos ir visų val
džios įstaigų liaudies prie
šus.

Čilės liaudiečiai pasimo
kino iš Ispanijos liaudies 
klaidų. Arba reakcionie
riams politinę galvą nusuk
si, arba jie krašte sukels 
baisų pragarą. Jei ta būtų 
supratus Ispanijos liaudies 
valdžia 1936 m., gal jai ne
būtų reikėję šiandien upe
lius savo kraujo lieti.

5*S * *

Kas pasidarė tiems Ame
rikos Darbo Federacijos čv- 
fams? Tartum pasamdyti, 
jie sušilę pučia i stambaus 
kapitalo dūdą. Ištiesu. jie 
dar garsiau reikalauja 
Wagner Akto pataisymo, 
tai yra, sukaneveikimo, 
ne kaip Darbdavių Susivie
nijimo tūzai.♦ * *

Wagner Aktas yra 
kiausias darbįninkų
kis susiorganizuoti ir įsi
tvirtinti. Tokio irankio dar
bo žmonės visoj šios šalies 
istorijoje nėra turėję.

Bet jis nepatinka ponui 
Greenui. Kodėl nepatinka? 
Todėl, kad Nacionalė Dar
bo Santikių Taryba nepa
taikauja amatinėms uni
joms.

Taryba laikosi bešališkai
Federacijos ginčuose su In
dustrinių O r g a n i z a c iių 
Kongresu (CIO). Už kokia 
uniją dirbtuvės darbininkai 
nubalsuoia, tokia unija 
Darbo Tarvba užgiri a ir 
priverčia darbdavius su ja 
skaitytis.

DU1- 
įran-

karo lėktuvų.
Prez.

kad $10,000,000 
kirta lavinimui 
tų ir kolegijų 
orlaivininkus, 
kad tuo būdu reikėtų kas 
metai išlavint po 20,000 
studentų j civilius lakūnus, 
o reikale jie galėtų būt pa
šaukti tarnybon kaip kari
niai lakūnai.

Prezidentas Rooseveltas 
nurodė kongresmanams ir 
senatoriams, jog ši šalis 
nesiekia jokių užkariavimų, 
kad jinai nenori kištis į ka
rus svetur, bet turi prisi
ruošt apsigint. Prezidentas 
priminė pavojus staigaus 
užpuolimo pulkais svetimų 
(fašistinių) kraštu orlaivių. 
Sykiu iis atkreipė domę į 
tai, kaip Amerika buvo ne- 
prisirengus nasauliniam ka
rui; sako, iki 1918 m. vėly
bo rudens amerikonų armi
ja Francijos fronte beveik 
išimtinai vartojo tik Fran
cijos ir Anglijos artileriią 
ir orlaivius, nes neturėjo 

įtinkamų savo kanuolių ir 
lėktuvų.

Anot, prez. Roosevelto, 
tai Amerika ir šiandien yra 
panašioj padėtyj kas liečia 
karinį prisirengimą, lygi
nant su kitų didžiųjų šalių 
prisirengimais.

Rooseveltas siūlo, 
būtų pas- 
universite- 

studentų į 
ir teigia,

Paryžius, sausio 13. — 
Francijos valdovai sako, 
kad Franci j a sugebėtų ap
sigint nuo Italijos, jeigu 
Mussolinis užpultų Franci
jos kolonijas ar ją pačią.

Fašistai Užėmė Falset 
Ir Sako Laimį Visam 
Katalonijos Fronte

BOBIUS NAZIĮI MINISTERIS GOEBBELS 
NORĖJO AREŠTUOT KUMŠTININKĄ MAX

SCHMELINGĄ, GRŪMOJUSI G0ĖBBELSU1
“Aš Būčiau Nulaužęs Goebbelsui Sprandų, Jeigu Jis Būtų 

Mėginęs Žaist su Mano Ona,” Sakė Schmelingas

Berlin, saus. 13. — Vo
kietijos valdžia atmetė Am
erikos reikalavimą, kad 
naziai nekliudytų Amerikos 
piliečių žydų turto ir biznio 
teisių Vokietijoj.

Nuteistas Kalėjimo Viršinin
kas Kaip Žmogžudis

HITLERIO PATARIMAS 
MUSSOLINIUI

Roma, saus. 13. — Hitle
ris patarė Italijai dar ne
pradėt karo prieš Franci ją 
per „vienus metus; sako, 
kad Vokietija galėtų duot 
Italijai karo talkos tik po 
metų laiko.

Philadelphia, Pa. — Pri
siekdintųjų teismas pripa
žino kaltu Holmesburgo ka
lėjimo antrąjį viršininką F. 
A. Craveną, kad jis mirti
nai sukepino keturis kali
nius, nors ir “netiksliai.” 
Bausmė jam dar nepaskir
ta.

Praeitą rugpjūčio mėne
sį jis suvarė į siaurą kalė
jimo urvą kalinių bado 
streiko vadus ir taip užkū
rė radiatorius, kad visi jie 
ten apalpo ir keturi mirė.

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai užėmė strateginį Fal
set miestelį, už- 11 mylių 
nuo jūros ir už 20 mylių 
nuo liaudiečių prieplaukos 
Tarragonos, pietinėj Kata- 
lonijoje, kaip praneša gene
rolo Franco štabas. Ir pa
sak fašistų orlaivininkų, 
tai liaudiečiai, girdi, jau 
rengiasi išsikraustyt iš pie
tinės Katalonijos pajūrio 
bryzo, turinčio apie 37 my
lias ilgio ir vidutiniai apie 
13 mylių pločio, tarp Fal
se to ir Ebro upės žiočių.

Fašistai skelbia, kad jie 
užėmę Montblanchą ir ke
lis kitus miestelius ir pasi
varę pirmyn “visu” Kata
lonijos frontu. Viena gene
rolo armijos dalis grumiasi 
linkon Francijos pasienio, 
šiaurinėj Katalonijoj.

Fašistai veikia tokiais 
dideliais daugiais Italijos ir 
nazių kanuolių, orlaivių ir 
tankų, kaip dar niekad pir
miau. Apart ispanų fašistų 
kariuomenės, čia prieš liau- 
diečius suburta bent 70 
tūkstančių Italijos juod- 
marškinių ir desėtkai tūks
tančių maurų.

Koosevelliene prieš 
Lynčininkus

Washington. — Preziden
to Roosevelto žmona, kalbė
dama negrų jaunuolių kon
ferencijoj,-pareiškė, jog ji
nai dės pastangų, kad kon
gresas greitai išleistų aš
trų įstatymą prieš negrų 
lynčiuotojus.

> Paryžius.— Keli praneši-, vokiečių. Todėl Schmelingai 
mai Iš Berlyno tvirtina, buvo tik ištardyti ir bent 
kad nazių vyriausybė per šiuo tarpu “ramybėje” pa- 
valandų valandas kvotė likti, nors, suprantama, kad 
kumštininką Maxą Schme- slaptoji nazių policija juos 
lingą ir jo žmoną Anną An- 
drą praeitą pirmadienį ir 
antradienį; o kvotė štai ko
dėl:

Praeitą šeštadienį viena
me pokilyje Berlyne Schme
lingas, buvęs pasaulinis 
bokso čampionas, šnekėjo 
su savo draugais, kaip pro
pagandos ministeris Goeb
bels gavo į kailį už skver
bimąsi pas judamųjų pa
veikslų aktorę Lidą Baaro- 
vą, žmoną garsaus akto
riaus Froelicho.

(Goebbels šį aktorių pa
siuntė į koncentracijos sto
vyklą, kad laisvai galėtų 
laižytis apie jo moterį. Už 
tai aktoriaus draugai, už
klupdami Goebbelsą pas 
Froelichienę-Lidą Baarovą, 
taip sumušė Goebbelsą, kad 
jis atsidūrė ligoninėje.)

Besikalbant Schmelingui 
su savo draugais apie • tą 
Goebbelso “pirtį,” Schme
lingas balsiai pasakė:

“Gerai, kad Goebbels 
niekad nemėgino žaisti su 
mano Anna, nes aš būčiau 
jam sprandą nulaužęs.”

Nazių propagandos mi
nisteris Goebbels būtinai 
pareikalavo ar eštuoti 
Schmelingą ir jo gražuolę 
moterį Anną už tokią 
Schmelingo pastabą, grū
mojančią Goebbelsui.

Hitlerio juodosios polici
jos galva Heinrich Him
mler tik su vargu pertikri
no Goebbelsą, kad areštavi
mas Schmelingų neišeitų 
ant sveikatos pačiam Go
ebbelsui. Nes Schmelingai 
yra labai populiarūs tarp

Respublikiečiai Apsupo 
Penarroyą; Žengia Pir

myn Estremadūroj

akylai sekioja.

EXTRA!
AR FAŠISTAI JAU UŽ

ĖMĖ TORTOSĄ?

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai pripažįsta, kad res
publikiečiai apsupo Penar
royą, centrą angliakasyklų 
ir švino ir cinko kasyklų 
Estremadūroj, pietų vaka
rų fronte, ir grumiasi lin
kon Portugalijos rubežiaus, 
nors fašistai sako, kad liau- 

I diečiai ten “tik po truputį”Burgos, Ispanija, saus.1 .LLI1
13. - Fašistai praneša, kad PazW Nu°
jie orlaiviais, ’ 
tankais ir karo laivų pat
rankomis šturmavę ir užė
mę strateginį Tortosa mies
telį, pietinėje Katalonijoje. 
už 10 mylių nuo jūros ir už 
40 mylių į pietus nuo Tar
ragonos prieplaukos.

Washington. — Pagelbi- 
nė senato teisių komisija 
vienbalsiai užgyrė Felixą 
Frankfurterį, Harvardo 
Universiteto profesorių, ku
rį prezidentas Rooseveltas 
paskyrė teisėju šalies Vy
riausio Teismo. “Liudinin
kai” iš Dieso “tyrinėjimų” 
komisijos, kalbėjusieji prieš 
profesorių Frankf urterį, 
taip nusiplepėjo, kad ir de
šiniau^ senatoriai, klausi
nėjusi eji Frankfurter!, tu
rėjo atmest šnekas tų “liu
dininku.” c

Pagelbinėj senato teisių 
komisijoj Frankfurteris bu
vo klausinėjamas: Ar jis 
nėra komunistas?—Ne, at
sakė jisai. I klausimą: Ko
dėl tamsta priklausai Pilie
tinių Laisvių Sąjungai? 
profesorius' Frankfurter at
sakė, todėl, kad po karo bu
vo vedamas Palmerio-Wil- 
sono teroras prieš skirtin
gai mąstančius žmones, ’ ir 
todėl, kad Pilietinių Lais
vių Sąjunga gina konstitu
cines, pilietines teises visų, 
ne tik komunistų, radikalų, 
bet taip pat teises kukluxu, 
nazių ir net pačių tos Są
jungos priešų, tokių kaip 
H. Fordas ir Elizabetha 
Dilling, kuri senatinėje ko
misijoje šnekėjo prieš pro
fesoriaus F r a n k f u rterio 
skyrimą į Vyriausią Teis
mą.

Pašaliniai žmonės, suėję 
į senatorių pagelbinės ko
misijos kambarį, karštai ir 
kartotinai plojo, sveikin- 

. Frankfurters

J
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kanuolėmis, 11.aud!,ecllį) daba>y*^ Pozl- darni prof.
I atsakymus.

Manoma, kad ir pilnoji 
senatorių teisių komisija 
pirmadienį parems Frank-- 
furterio skyrimą j Vyriau
sią Teismą.

Jis yra kilęs iš Austrijos 
maurus iš de los Santos kai- žydų ir Amerikon atvežtas

cijų iki Portugalijos sienos, 
esą dar 60 mylių; bet jeigu 
jie pasiektų tą sieną, tai ge
nerolo Franco valdomas 
plotas būtų pusiau perkirs
tas.

Bare elona, Ispanija. — 
Liaudiečiai išmušė fašistų

Wnshinfrfnn cpiiq ' maurus is ue ws oanws w-. zyuų 11 /kiiiei iKuu aivez-vas
Pranešama kad dauguma Hoyuelo, pietų vaka-Į kaip 12 metų vaikas Prof.
senatorių ir kongresmanų 
užgirs lėšų komisijos tari
mą n u m u š t $150,000,000 j 
nuo $875,000,000 sumos, ku
rios prezidentas Roosevel
tas reikalauja pašalniniams 
WPA darbams iki liepos 1 
d. Tas numušimas reikštų 
išmetimą apie 1,000,000 
žmonių iš šalpos darbų.

Nematė Progos Aosivest, Tai 
Nušovė Merginą ir Nusižudė

Avoca, Pa. — Bedarbis 
Raymond McQueen šautu
vu nušovė savo mylimąją, 
Grace Burke, vos išlipusią 
iš gatvekario, begrįžtant 
jai iš 'darbo, ir pats čia jau 
nusišovė.

Jis buvo nusiminęs, jog 
kaipo bedarbis negalėsiąs 
su ja apsivesti. Abudu buvo 
28 metų amžiaus.

ru fronte, ir užėmė kelias! Frankfurteris, be kitko, bu- 
vo gynėjas Sacco ir Van
zetti ir kovotojas už Tomo 
Mooney’o paliuosavimą.

naujas svarbias pozicijas. 
Nemažai fašistų kareivių 
perbėgo į liaudiečių pusę.

Planuoja SSRS Geležinkeli 
Iš Sibiro į Alaską

Maskva. — Sovietų Va
žio tės Tyrinėjimų Instituto 
profesorius VI. Obrazcov 
pranašauja, kad galima bus 
pastatyt per Beringo Jūros 
sąsmaugą geležinkelio tiltą 
iš Sibiro į Alaską (priklau
sančią Jungtinėm Valsti
jom) arba pravėst geležin
kelio tunelį tarp Sibiro ir 
Alaskos.

Paryžius.— Franci jos sei
mo atstovai karštai sveiki
no prez. Roosevelto pareiš
kimą prieš fašistus užpuoli
kus ir už demokratinę tai-

CIO Darbuojasi už Pagelbą 
Išmestiem Randauninkam
Sikeston, Missouri.— CIO 

unija deda pastangas, kad 
valdžia duotų paramos sep
tyniolikai šimtų randaunin- 
kų ir pusininkų Šeimynų, 
kurios apsigyveno lauke 
palei vieškelius.

Dvarininkai ir buožės no
rėjo, kad tos šeimynos liktų 
tik padieniais darbininkais. 
O kad jos nesutiko, tai sa
vininkai išvarė jąsias lau
kan.

ORAS
Šiandien oras 

kaip vakar.—N. 
Biuras.

panašus



Antras puslapis LAISVE šeštadienis, Sausio 14, 1939

LITliL/VMAN DAILY, PUBLSHED BY

The L a i s ▼ e ♦ I n c. 
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, iVEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.............
Brooklyn, N. Y.» per year.......
Foreign countries, per year.....
Canada and frazil, per year.... 
United States, six months.....
Brooklyn, N. Y., six months.....
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50 '
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00

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

Act of March 3, 1879.

Ar Bus Juodasis Penktadienis?
Vienas New Yorko laikraštis, rašyda

mas apie reakcininkų pasimojimus su
mažinti prez. Roosevelto pasiūlytą WPA 
darbams pinigų sumą, sako, jei jiems, 
reakcininkams, pavyks pravaryti tatai 
kongrese penktadienį, tai tas penktadie
nis bus žinomas, kaipo juodasis Penkta
dienis.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, ar 
, jiems pavyks nukirsti $150 milionų nuo 
prezidento Roosevelto pasiūlytos sumos 
($875,000,000). Bet jeigu pavyks, tai bus 
atliktas baisus dalykas. Reikia atsimin
ti, jei prezidento Roosevelto siūlomoji 
suma bus sumažinta, tai šimtai tūkstan
čių žmonių greitu laiku atsidurs bedar
bių eilėse; atsidurs baisiam skurde ir ba
de.

Todėl reikia tikėtis, kad reakcinin
kams nepavyks jų užmačios gyveniman 
pravesti.

Pagaliau, kaip ten nebūtų, Amerikos 
bedarbiąįjr dirbą darbininkai privalo 
ruoštis prie sausio mėnesio 28 d., kurią 
po visą kraštą žmonės masiniai reika
laus padidinti WPA darbams dirbti pi
nigų sumą—padidinti net ir tą, kurią 
projektuoja ponas prezidentas.

Lietuvos-Lenkijos Prekybos 
Sutartis

“Lietuvos Ūkininkas’^ praneša, kad 
Lietuvos-Lenkijos prekybos sutartis Jau 
užbaigta ir laukia abiejų kraštų vyriau
sybių užgyrimo. Savaitraštis rašo:

“Pagal susitarimą Lietuva pasižada 
Lenkijoj pirkti: geležies, cemento, šilko, 
medvilninių ir lininių audinių, kurių Lie
tuvoje negaminama, kokso, anglių, cin
ko, žemės ūkio mašinų, radijo priimtu- 
vų, sodos ir kt.

“Lenkai Lietuvoje pasižada pirkti: ce
liuliozes, senos geležies, žalių odų ir 
chromo, skudurų, žuvies, sėmenų alie- 

• jaus ir kt.
; / “Metinės prekybos apyvartos numato

ma 12 mil. Lt. arba po 6 mil. Lt. iš Lie
tuvos ir iš Lenkijos.

“Be to, lenkai pasižada tranzitu vežti 
per Lietuvą savo prekių už 450 tūkst. 
litų ir Klaipėdos lentpjūvėms duos ap
dirbti už 750 tūkst. Lt. miško medžiagos.

“Prekybos sutarties galiojimo laikas 
numatomas nuo sausio 1 d. ligi gruodžio 
31 d.”

Svarbus Laiškas iš Kauno
Mūsų bendradarbis Kaune prisiuntė 

sekamo turinio laišką, kuris turi didelės 
svarbos visiems Amerikos lietuviams:

Lietuvos visuomenėj labai didelio nu
sistebėjimo sukelia užsienio spaudos ir 
radio pranešimai apie Lietuvą. Tuose 
pranešimuose, o taip pat Amerikos lie
tuvių spaudoj labai daug netikslumų ir 
net iškraipymų. Užsienio informacija 
yra gerokai suklaidinta. Prie šitų iškrai
pymų prisidėjo Lietuvos ir Vokietijos 
valdiškosios žinių agentūros. Demokra

tiškųjų Lietuvos visuomenes grupių rei
kalavimai sudaryti koalicinę vyriausybę 
ir protestai prieš žalingą Lietuvai tauti
ninkų valdžios politiką buvo apšaukta 
voldemarininkų judėjimu, kas, žinoma, 
yra perdėm neteisinga.

Kai Lietuvoj prasidėjo studentų mi
tingai ir visuomenės demonstracijos 
prieš naujai sudarytą ministerių kabine
tą, kuris yra visiškas Vokietijos įrankis, 
Lietuvos vyriausybė drauge su vokiečių 
hitlerininkų agentūromis prieš šį judė
jimą griebėsi provokacinių priemonių. 
Klaipėdoj, kur lietuvių nepasitenkinimas 
buvo didžiausias, vokiečiai hitlerininkai 
išleido lietuvių kalba atsišaukimą, ku
riame buvo reklamuojamas Voldemaras 
ir kviečiama nebalsuoti už lietuviškus 
sąrašus. Vokiečių agentūros tuojau pa
skelbė užsienio spaudoj, jog Lietuvoj 
vykstąs didelis judėjimas, nukreiptas 
prieš vyriausybę ir reikalaująs grąžinti 
valdžion Voldemarą. Lietuvos vyriausy
bei šitokie pranešimai buvo taip pat la
bai naudingi. Ji žino, kad voldemarinin- 
kai lygiai kaip ir smetonininkai Lietu
vos visuomenėj jokio pritarimo negali 
rasti ir todėl demokratiškųjų grupių rei
kalavimus apšaukti voldemariškais ir 
provokiškais buvo labai naudinga. O tai 
patirti visiškai nesunku.

Tuojau po rinkimų Klaipėdoj buvo su
šauktas didelis lietuvių visuomenės su
sirinkimas, kuriame buvo pasisakyta 
prieš dabartinį ministerių kabinetą, 
prieš pasidavimą Hitleriui. Susirinkime 
buvo priimtos rezoliucijos, kuriose rei
kalaujama koalicinės vyriausybes, turin
čios visos visuomenės pasitikėjimą. Re
zoliucijos buvo pasiųstos vyriausybei. 
Po šito susirinkimo tuojau Klaipėdoj 
prasidėjo areštai, o direktorija uždrau
dė lietuviams daryti betkokius susirin
kimus. Jeigu ten būtų buvę kas nors 
voldemariška, tai hitlerininkų direktori
ja būtų ne tik nieko nedraudusi, bet vi
somis priemonėmis prisidėjusi. Tai bu
vo padaryta su centro vyriausybės žinia 
ir viešai spaudoj paskelbta, jog Klaipė
doj draudžiami lietuviams susirinkimai 
todėl, kad negalėtų pasireikšti opozicinis 
veikimas prieš dabartinę vyriausybę.

Žinoma, vykstant mitingams, visai ne
sunku kuriam nors valdžios ar vokiečių 
hitlerininkų agentui išlįsti ir surikti 
“Tegyvuoja Voldemaras,” bet tas dar vi
sai nereiškia, jog visas judėjimas yra 
voldemariškas. Juk ir demokratų susi- 
rinkiman visada gali patekti fašistas. 
Klaipėdoj iš prekybos instituto pašalinti 
varpininkai (liaudininkai) ir ateitinin
kai (krikščionys demokratai), o ne kokie 
nors voldemarininkai. Taip pat Kaune 
areštuoti krikščionių demokratų vadai 
Bistras, Karvelis, Dielininkaitis ir kiti. 
Tautininkus labiausiai dabar gązdina.ne 
voldemarininkų judėjinięs, kurį remia 
hitlerininkai, nes ir smetonininkai sėdi 
Hitlerio vežime ir jo giesmę gieda, o 
krikščionių demokratų ir valstiečių liau
dininkų susitarimas bendram veikimui. 
Šis susitarimas tarp didžiųjų opozicinių 
grupių Lietuvoj jau visiems yra žinomas • 
faktas. Tai buvo paskelbta “Lietuvos Ži
niose” ir “XX Amžiuje,” o “Lietuvos Ai
das” dabar kasdien pamazgas pila ne 
prieš voldemarininkusy o prieš sutartinį 
opozicijos reikalavimą sudalyti koalici
nę vyriausybę. Kas skaito lietuvių spau
dą, gali lengvai įsitikinti, kaip užsienio 
pranešimai neatatinka esamą vidaus pa
dėtį.

Sutartinis liaudininkų ir krikščionių 
demokratų judėjimas prieš tautininkų 
diktatūrą, prieš Klaipėdos praradimą, ir 
prieš Vilniaus atsižadėjimą yra visai ne 
voldemariškas. Tai peikia žinoti ir nesi
duoti hitleriškų agentūrų klaidinimams. 
Sovietų radio ir spauda taip pdt patikė
jo oficialiems Lietuvos vyriausybės pra
nešimams, kurie teisybę sąmoningai iš
kraipė.

Kaunas, gruodžio 29.

MŪSV DIENRAŠČIO REIKALAI
iNew York City, L. Petro- 

Pa., P.
Puodis, Phila., Pa., A. Ba
kšys, Phila., Pa., J. Mali
nauskas, New Britain, Ct., 
Stanley Petronis, Athol, 
Mass., K. Saksinskas, Perth 
Amboy, N. J., F. Bloznelis, 
Catskill, N. Y., Uršule ir 
Pranas Gardauskai, New 
Britain, Conn., ir S. J. An
tanaitis, New Auburn, Me.

Puikus ppluokštelis pini
gų padovanota dienraščiui, 
graži parama. Dabar, taip 
kaip ir pačiu vidurvasariu 
įplaukos sumažėja. Tad au
kos yra 
lykas.

Beje*! 
ir 13 
“Laisvės” bazaras. Jį turė
tų dovanomis paremti ir to
limesnės kolonijos. Būtų 
malonu žinoti iš anksto, kas 
ką duos bazarui.

P. Buknys.

Naziai Pyksta, Kad Belgija mojančią pastabą; sako:
Jūs prižadėjote laikytis be-Veža Savo Auksą Į Angliją

Berlin; — Naziai sužino
jo, kad Belgijos valdžia pa
sidėjo per 300 milionų dole
rių savo aukso Londone. 
Tatai hitlerininkams labai 
nepatinka, ir jų partijos 
organas “Voelkischer Beo- 
bachter” daro Belgijai gru-

pusiškumo (neutralumo); 
bei jeigu jūs savo auksą 
laikysite Londone, tai jūsų 
veikimas (atsitikime karo) 
priklausys nuo Anglijos.

Berlin. — Nazių valdžia 
uždraudė newyorkinį vokie
čių laikraštį “Staats Zei- 
tūngą”. Nes šis laikraštis 
pareiškė nusistatymą prieš 
Hitlerio diktatūrą.

Klaipėda. — Sausio 7 d. 
senoji Balčiaus Direktorija 
atsistatydino.

Barcelona, Ispanija. — 
Pietinės Katalonijos fronte 
desėtkai tūkstančių italų 
fašistų atakuoja Ispanijos 
liaudiečius.

Šiemet, laike “Laisvės” iš So. Boston, Mass, aukojo kas, Leechburg, 
vajaus 72 naujais skaityto- $2. i
jais mažiau- tegavome negu 
pernai. Turime suremti pe-1 
čiais visi “Laisvės” patrio
tai ir iki “Laisvės” bend
rovės suvažiavimo , turime 
pasiekti 1938 m. skaičių 
naujų skaitytojų! “Lais
vės” bendrovės suvažiavi
mas įvyks 16 d. dieną ba
landžio, 1939. Dienraštį 
žmonės myli, tik reikia at
siminti pakalbinti žmones 
užsisakyti jį.

Pasiskaitykime porą laiš
kelių :

Minersville, Pa.
“ ‘Laisvės’ Adm. Gerbia

mieji: Prisiunčiu čekį ant 
$6.50 vertės, tai yra atnau
jinta prenumerata už ‘Lai
svę’ ir auka $1 nuo G. Kup
činsko.

Mūs gerbiamas senelis G. 
Kupčinskas, užsimokėda
mas prenumeratą štai kaip 
išsireiškė linkui dienraščio:

‘Aš negaliu būti be jo, tai 
yra mokykla darbininkų, 
ypatingai šiuom laiku. To
dėl da pridėsiu $1 dėl šma- 
ro mašinoms, kad geriau 
suktųsi. „ Nors auka nedide
lė, biskis po biskį vis prisi
deda.’ ,

Kad šitokių senelių su 
tvirta dvasia mes turėtume 
daug, visas kultūrinis ir ap- 
švietos darbas daug aukš
čiau stovėtų, negu kaip 
šiandien stovi. Draugiškai,

J. Ramanauskas.”
Tikrą tiesą rašo drg. Ra

manauskas. Idėjiniai stip
rus žmogus, z suprantąs sa
vo klasės ■ reikalus kaipo 
darbininkas, ir senas būda
mas gali daug padėti dar
bininkiškam judėjimui. Pa
vyzdžiui, pats drg. Rama
nauskas amžiumi jau labai1 
senas, regisi baigia 70 me
tų. O jis darbuojasi gavi
mui “Laisvei” naujų skai
tytojų, dažnai duoda gerų 
raštų savo dienraščiui ir 
darbuojasi organizacijose. 
Tai didelis darbas apšvie- 
tos dirvoje. O yra žmonių, 
kurie apie 50 metų amžiaus 
trinasi aplink pečių, bum- 
bėdami: pasenau, pavar
gau, nieko negaliu...

Kitas laiškelis:
“Gerbiama ‘Laisvės’ Adm. 

Čia prisiunčiu $6 už ‘Lais
vės’ prenumeratą ir $4.52 
nuo LDS 10 kuopos kaipo 
auką ‘Laisvei’. Kuopa tu
rėjo parengimą, nuo kurio 
pusę pelno skiria ‘Laisvei’...

Draugiškai,
P. Kriščiūnas,

New Kensington, Pa.”
Maža kolonija, mažas pa

rengimas ir maža auka 
dienraščiui. Bet gera pa
rama. Tokių kolonijų yra 
keletas desėtkų Amerikoje. 
Jei jos visoš nors po tiek 
prisidėtų savo dienraščiui 
su materiale parama, tai 
būtų keletas šimtų dolerių 
ir būtų didelė parama.

ALDLD 136 kp. iš Harri- 
son-Kearny, N. J., apdo
vanojo savo dienraštį su 
$5.00. O draugas L. Tilvi
kas iš Easton, Pa. dabar 
vėl įdavė drg. A. Bimbai 
$10 parvežti savo dienraš
čiui.

Drg. J. Pranaitis iš Cam
den, N. J. mašinos išmokė
jimui davė $2, kuriuos par
vežė drg. R. Mizara. Drg. 
J. Daubaras, iš Athol, Mass., 
aukojo $2 ir drg. Tankins

Savaitė atgal “Laisvės” 
įstaigą aplankė drg. Stasys 
Doveika iš Montreal, Cana
da. Apžiūrėjęs mašineriją, 
paaukojo $2 dienraščiui.

Drg. P. Niukas, iš Dor
chester, Mass, rašo: “Čia 
randate $16.05, t^ii pelnas 
nuo parengimo, 
vo rengtas

uris bu- 
‘Laidvės’ nau-

tone.” Tuo tarpu ten siau
tė baisi audęa, ' šalčiai ir 
pusnys. Manėme, kad visai 
neįvyks parengimas. Bet 
įvyko ir yra pelno.

Po dolerį aukavo sekan
ti draugai: A. Kuprionis, 
Phila., Pa., C. Miller, Pra- 
tum, Oregon; V. Naruše
vičius, Kenosha, Wiscon
sin; Frank Kaulakis, Marl
boro, Mass.; ALDLD 78 k., 
Fitchburg, Mass, ir B.

daryta kokia neteisybė? Ne! 
Tai kur gi tas paneigimas ki
tų valios? Ogi tame, kad so
cialistų ir sklokininku mažu
mai (25) nepasisekė užkart 
savo nusistatymą didžiumai 
(64-riem). Na, tai dėl to jie 
išmaršavo. Tai bent “demo
kratiškumas” !

Pabėgėliai per “Naująją 
Gadynę” paskelbė svietui, būk 
su jais išėjo atstovai tokių di
delių organizacijų, kaip Pilie
čių Kliubo ir kriaučių lokalo. 
Kažin kodėl jie nepasisavino 
dar ir East New Yorko LDS 
kuopos, kurios atstovybėj bu
vo sklokininkė Leikienė ? IŠ 
kliubo ir kriaučių atstovų išė
jo tik sklokininkai ir socialis
tai, vedini savo nusistatymo, o 
ne tų organizacijų. Kiti tų 
organizacijų atstovai pasiliko. 
Galutinai pasisakys pačios or
ganizacijos, o ne toki Strazdu- 
kai “demokratiškai” joms pa
diktuos !

šioj konferencijoj labiausiai 
įtempta styga buvo klausimas, 
ar siūlyt Lietuvai blokuotis su 
defnokratinėmis valstybėmis 
apsigynimui nuo užpuolikų ? 
Sklokininkai ir socialistai, va
dovybėj Stilsono, stengėsi už
kart konferencijai savo nea
pykantos tulžį prieš Sovietų 
Sąjungą, — norėjo, kad kon
ferencija perspėtų Lietuvą 
nejieškot pagelbos Sovietuose. 
Bet konferencijos didžiuma 
mano, kad jei Lietuva gali 
tikėtis pagelbos iš kurios nors 
valstybės, tai jos daugiausiai 
gali rast Sov. Sąjungoj, kurios 
ir principai ir strategija to rei
kalauja. Bet sklokininkam 
ir socialistam, išrodo, bū
tų daug lengviau ant širdies, 
jei neturinčią talkos Lie
tuvą “gražuoju” pasiimtų 
Hitleris, negu ją gintų kitos 
valstybes su Sovietų Sąjunga.

Stilsono blokas siūlo Lietu
vai neutralumą. O tuomi ji 
laimėsianti pasaulio opiniją 
už šave. Teisingai jam atšovė 
drg. K. Michelsonas: Pasau- 

i’ socialistam ji vistiek'lio opinija buvo už Ethiopiją, 
o ar Mussolinis su ja skaitėsi? 
Pasaulio opinija buvo už Aus
triją' o ar Hitleris jai nusi
lenkė? Pasaulio opinija buvo 
už Chiniją, o ar Japonija jos 
pabijojo? Pasaulio opinija bu
vo už čechoslovakiją, o ar 
Hitleris prieš ją atsiklaupė? 
Fašizmas skaitosi tik su jėga!

Netoli manęs sėdėjęs sklo- 
kininkas tvirtina, kad jei Lie
tuva bus neutrali, tai Hitle
ris bijosiąs ją pulti. Tai dva
sios skurdas! Aš jo paklau
siau: Tai kodėl Hitleris už
puolė Austriją? Jis sako, kad 
ji turėjus sutartį su Mussoli- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

labai brangus da-

Vasario 10, 11, 12 
dienomis įvyksta

Dėl Sklokininku ir Socialistų Elgesio Amerikos Lietuviu 
Kongreso Brooklyno Skyriaus Konferencijoj

—Tai tavo frontai vakar iš- pasireiškimas ir įsigalėjimas 
maršavo, — sako prie manęs yra ne kaip klasinių santikių 
priėjęs drg. Bimba pereitą pir-! paaštrėjimo išdavas, bet kaip 
madienį.

—Taigi, kad juos bala, ir Į kos. 
manęs pas save nepakvietė,— 
atsiliepiau.

Natūralu, aš vis dar kaiku- 
riem jų turiu simpatijų, ir jei 
pats nebūčiau kalbamoj kon
ferencijoj buvęs nuo jos ati
darymo iki uždarymo, tai var
giai būčiau tikėjęs kitų pasa
kojimams apie tų mano buvu- matyt neteko, 
šių frentų elgesį šioj konferen- j kam ir

buvo “diktatoriška.” Strazdu- 
ko surikimas per “Naująją 
Gadynę,” būk “Komunistai 
suardė A. L. Kongreso Brook
lyno Skyriaus konferenciją. . . 
paneigdami kitų valią,” gal ir 
turės šiokio-tokio pasisekimo

i gryna pasekme Sovietų politi-
I Irnri 1 LA -m O 1^ X 11Išrodo, lyg jie manytų., 
kad kapitalizmą galima išgy- 
vendint be jo griežto pasiprie- 

i ginimo, be jo pastangų sunai
kint jam grūmojančias demo
kratines jėgas.

Demokratiškesnės konferen
cijos už šią ALK Brooklyno 
Skyriaus konferenciją man 

Bet sklokinin-

cijoj, nes politikoj ne viską 
imu už gryną pinigą. Bet kai 
šioj konferencijoj pats daly
vavau, tai “Laisvėj” tilpusį 
konferencijos aprašymą skai
tau pilnai teisingu.

Mano paties prisižiurę j imas; , ,
ir prisiklausymas šioj konfc-'J0 sekteIėJ kltose ko>°n'J°se> 
rencijoj į savo buvusių poli
tinių draugų elgesį, taip ir 
stato klausimą: Ar tik ne 
taip vystėsi zinovjevistų- 
bucharinistų pozicija Sovietų 
Sąjungoj, kaip dabar .vystosi 
ir kaip pasirodė sklokininku 
ir socialistų pozicija Ameri
kos Liet. Kongreso Brooklyno 
Skyriaus pastarojoj konferen
cijoj ? Išrodo, kad jų politi
nis kerštas komunistams ir So
vietų Sąjungai ribų nežino. 
Jų nusistatymu, Sovietų Są
junga ir ją remianti komu
nistai' yra didžiausi žmonijos 
neprieteliai. Jiem ir fašizmo

bet jis neprigys nei pas deši- 
niausius kitus šios konferen
cijos dalyvius. Ar buvo kam 
nors neduota balso ? Ar buvo 
kas nors riksmu pasodintas? 
Ar buvo kokis nors delegatas 
atmestas? Ar nors vienas iš 
socialistų, ar sklokininku, ar 
bile kas padarė nors vieną 
pastabą, kad balsavimuose pa-

Klausimai ir Atsakymai

Fašistas baronas Hiičiro 
Hiranuma, naujai paskir
tas Japonijoj premjeras.

Klaušimas
Maloni “Laisvės” Redak

cija, malonėkite paaiškinti:
1. Kokių išdirbysčių uni

jos yra daugiau parėmusios 
pinigiškai ir morališkai Is
panijos kovotojus prieš Ita
lijos ir Vokietijos barbariz
mą, ir Chinijos valdžią, ka
riaujančią prieš įsiveržė
lius japonus?

Ir taip jau, kokios unijos 
daugiau remia streikuojan
čius darbininkus?

2. Ar prisidėjo aukomis 
vadinama Unija Internatio
nal Brotherhood of Palp, 
Sulphate and Paper Mill 
Workers? Joy prezidentas 
yra John P. Burke. Kiek ši 
unija turi narių ?^

3. Ką reiškia poezijoje 
žodis “cavatina”? Ar jis 
yra anglų kalbos, ar kokios 
kitos ?

Laisvės” Skaitytojas

Atsakymas
1. Bene bus adatos ama

tų unijos daugiausia panė

musios finansiškai ir mo
rališkai Ispanijos . kovoto
jus. Pavyzdžiui, Internatio
nal Ladies Garment Wor
kers Unija, Amalgamated 
Clothing Workers Unija, 
International Fur Workers 
Unija yra labai daug pasi
darbavusios tuo svarbiu 
reikalu.

Taip pat, šios unijos vei
kiausia bus tomis unijomis, 
kurios daugiausia paremia 
ir kitų pramonių darbinin
kų streikus. Tačiau yra 
daug kitų kovingų unijų, 
kurios remia visų darbi
ninkų kovas.

ši unija prisidėjo prie pa
rėmimo Ispanijos kovotojų. 
Taipgi nežinome, kiek ji da
bar turi narių. Jeigu kurie 
“Laisvės” skaitytojai yra 
matę skaitlines, yra prašo
mi mums pranešti.

3. Žodis “cavatina” yra 
italų kalbos. Lietuvių kal- 
bon išvertus, jis reiškia: 
Lengvos melodijos paprasta

9M
SM
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M IE N AS
Tomą Mooney Pasitinkant
Išmušė tiek metų laukta adyna, 
Džiaugsmas sudrebino širdis!
Pradžiugo krūtinėj širdis ne viena— 
Pasaulis tą žinią išgirdęs!

“Tomas jau j laisvę, drauge, ar žinai, 
Išėjo taip ilgai iškalėjęs!“
Dalinas tais žodžiais darbo milžinai, 
Vien’s antrą kur suėjęs.

Per daugelį metų Jo valtis vilties, 
Tai kilo, tai vėl skendo.. .
Ir gražiausi tarpą iš Tomo buities, 
Kapitalo dantys iškando.

Nekaltą vaitojo kalinio siela, 
Vilties laisvės linkui nustojus...
Tačiau nepatrūke^Tcfėjos viela! 
širdis neužgeso liepsnojus!

Išėjęs į laisvę ir nušveitęs kardą,
Vėl sparnuotą žirgą balnoja, 
Ir kovos pirštinę tėškęs į veidą 
Priešui, vėl į kovą stoja!

Tad ir mes, šio didžio džiaugsmo paliesti, 
Kaip vienas stokim į kovą!
Kiltadvasio vado laisve uždegti, * 
Pirmyn! Paskui vadovą!

Senas Vincas.

Tiek Ilgu
Tiek ilgu žemėj naujo oro, 
Tiek dvokia tas senis supuvęs, 
O, rodos, pakils iš Rytų pusės 
Ir užsuks čia, iš kur nebuvęs.

Rodos, kad baigia supuvėlis senis 
Dūsuot ^enu kapitalu.
Ot, rodos, paims kas drąsesnis 
Ir padarys jam kryžminai galą.

i
Matos, visiems nusibodo margosios 

spalvos,
Vien “Patrija” ėdantis šūkis—
Tad, broliai, prie raudonos burkimės 

skaros—
Te valdo krūtinę kolchozinis ūkis!

Vargo Juzis.
Lietuva.

L. M. S. Vajaus Reikalai
(Iš L.M.S. Centro Raštinės)

Jau baigiasi mėnuo nuo paskelbimo lenkty
nių (vajaus) už gavimą daugiau narių į Lie
tuvių Meno Sąjungos eiles. Jis paskelbtas pil
dant pereito suvažiavimo nutarimą. Tuo reika
lu LMS centras išsiuntinėjo visoms vienetoms 
laiškus, ragindamas visus narius, visas viene
tas ir apskričius imtis darbo gavimui naujų 
narių.

Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komitetas 
skiria tris dovanas vienetoms. Trys vienetos, 
gavusios daugiausia narių, nemažiau penkio
likos, galis dovanas. Pirmoji dovana—gaidoms 
įklijuoti viršeliai, su išlaimėjusio choro vardu 
(auksinėmis raidėmis) ; vertės apie $30; an
troji dovana — naujausios mados suspaustu 
oru kilnojamas gaidų pastolas (universal j 
pneumatic stand), taipgi su choro vardu; 
trečia dovana — dirigentui lazdelė, irgi su f
choro vardu.

Taipgi yra skiriamos trys dovanos pavie
niams darbuotojams. Trys, gavusieji daugiau
sia Meno Sąjungai pavienių narių, nemažiau 
septynių, gaus:

(1) $5; (2) $3; (3) $2. Pavieniams narys
tės duoklės tik $1.50 metams.

Bile apskritys, .kuris laike vajaus suorgani
zuos chorą, dramos arba šokikų grupę, — 
gaus $5.

Kas reikia daryti, kad vajus būtų sėkmin
gas ir neįvyktų painiavų?

1. Kiekvienas choras arba dramos grupė 
prašoma užsirekorduoti pas Lietuvių Meno 
Sąjungos Centro Sekretorių, .kaipo aktualis 
dalyvis šiame vajuje, priduodant savo narių 
skaičių, ^okis buvo su gruodžio |5 diena, 
1938 m. Kitaip — nebus galima žinoti, kiek 
gauta naujų narių latke vajaus.

2. Nevilkinant prisiųsti centrui savo sekre
torių vardus-pavardes ir jų adresus; taipgi 
vajininkų vardus ir adresus, kad centras ži
notų, kiek-kur-kas pasidarbavo, kiek naujų na
rių gavo. I

Pneumatiškus Gaidų Pastolas
3. Vienetų sekretoriai arba specialiai vajui 

paskirtos komisijos privalo nuolatos painfor
muoti centrą apie jų ribose vajaus progresą, 
kad centras galėtų spaudoje skelbti lenktynių 
(vajaus) rezultatus.

4. Chorai privalo paskirti speciales komisi
jas vajaus darbo varymui savo kolonijoj. To
kių komisijų pareiga — gaut kuo daugiausia 
naujų narių į savo chorą. Reikia bandyti gaut 
ir pavienių narių į Liętuvių Meno Sąjungą. 
Pavieniais LMS nariais gali būt jūsų miesto 
pažangūs profesionalai, biznieriai ir šiaip
Lietuvių Meno Sąjungos tikslams pritarian
tieji asmenys.

5. Chorai savo vietos darbuotojams-vajinin- 
kams gali skirt tam tikras dovanas už gerus 
pasidarbavimus. Tą kažkurie mūsų chorai jau 
praktikuoja.

LMS. apskričių valdybų pareigos vajaus 
metu. Apskričių valdybos turi žiūrėti, kad 
chorai ir kitos grupės jų ribose nevilkinant 
imtųsi vajaus darbo. Apskričių valdybos tu
rėtų prigelbėti savo vienetoms tame darbe ge
rais patarimais ir padrąsinimais. Jeigu aps
kričio pirmininkas negali savo vienetas aplan
kyti asmeniai, tai bent laiškais turėtų paska
tinti prie veiklumo. Apskričių pirmininkai pri
valo informuoti centrą, kas ir kaip veikiama 
jų apskričių ribose gavimui naujų narių.

Kas stoja į lenktynes-vajų? Pasiskaitykite.
Balso Choras, Lowell, Mass., turintis dabar 

21 narį. Sekretorė May Chulada rašo, jog Bal
so Choras turės žymiai padidėti. Choras dar 
tik meto senumo, o jau gada lenktyniuoti su 
“seniais.”

Liuosybčs Choras, jWaukegan, Ill., stoja va- 
jun su 38 nariais, žada nepasiduot lenktynėse.

Jaunimo Choras, Montreal, Kanada, lenkty
nes pradėjo su 36 nariais. Jau gavo 6 naujuš 
narius.

Lietuvių Dailės Choras, Grand Rapids, 
Mich., vajun pasimojo su 38 nariais. Jie 
žada darbuotis nušilę. . .

l/yros Choras, Cleveland, Ohio, stoja vajun 
su dideliu entuziazmu. Jų choro mokytojas Joe 
Palton duoda dovanų $3 tam, kuris prirašys 
nemažiau trijų narių iki sausio 16 d.

Sietyno Choras, Newark, N. J., stoja vajun 
su 26 nariais. Vajaus komisijon įeina: Dd. 
Paukštaitienė, Mitkienė, Al Duobinis ir B. Žu
kauskas. Jų choro mokytoja Bronė šalinaitė 
skiria nuo savęs dviejų dolerių dovaną tam, 
kurie gaus daugiausia narių per vajaus laiko
tarpį.

Iš Rochester, N. Y., d. Cherney praneša, 
kad po “Laisvės” vajaus pas juos bus deda- 
,mos pastangos vajui už sustiprinimą D.L.K. 
Gedimino Choro.

Aido Choras, Brooklyn, N. Y., sakosi turįs 
jau 9 naujus narius. O tai esą tik pradžia.

Ką daro kiti chorai ?... Centras nori infor
macijų.

LMS. Vajaus Komisija.

Iš Vilniaus Lietuvių 
Teatro Gyvenimo

Kaip žinoma, 1905 m. rugp. 28 d. Vilniuje 
pirmukart buvo suvaidinta lietuviška operetė 
(“Kaminkrėtis ir Malūnininkas”), o 1906 m. 
lapkr. 6 d. Kipras Petrauskas čia pirmukart 
dainavo lietuvių dainas “Birutėje.”

Po did. karo nuolatinio lietuvių teatro Vil
niaus krašte nebuvo. Atskirų asmenų iniciaty
va buvo rengiami vaidinimai kaimuose, gim
nazijose, mokytojų seminarijose.

Prieš porą metų Antano Krutulio pastango
mis susiorganizavo Vilniuje lietuviai scenos 
darbininkai ir taip susikūrė Vilniaus lietuvių 
teatras, šio teatro siela yra jo kūrėjas Anta
nas Krutulys. Režisierium yra jaunas teatro 
menininkas Jonas Astaška.

1936 m.—1937 m. Vilniaus lietuvių teatras 
rengė šiuos vaidinimus: M. Krinickaites ir V. 
Čepulytės “Išmokė,” “Iškrikusi sesuo,“ “Pilė
nų kunigaikštis,“ “Iš meilės,“ “Painiava,“ R. 
Mackevičiaus “Likimas,“ “Sudrumstoji ramy
bė,“ “Piršlybos,“ M. Krinickaites ir V. čepu-

, lytės “Tarp lūšnų,” “Patrijotai.”
1937 m.—1938 m. per pirmąjį pusmetį ren

gti šie vaidinimai: “Amerika pirtyje,“ “Patri
jotai,“ M. Krinickaites ir V. Čepulytės “Užau
ginai kovotojus,“ “Senukai ir mergaitės,” 
“Indranai,” “Piršlybos,“ “Baltakė,“ “Marija 
Magdalietė,” “Pinigėliai.”

Reikia konstatuoti ta fakta, kad Vilniaus 
lietuvių teatrui labai dažnai sunku gauti leidi
mą vaidinti, gana dažnai tokių leidimų visai 
neduodama. Taip vien tiktai \1938 m. kovo— 
birželio mėn. Vilniuje lietuvių^teatras gavo 
leidimą vaidinti 3 .kartus, negavo 5 kartus, 
.krašte vaidinti įgauta 9 leidimai ir negauta 19 
leidimų. Pasitaiko ir taip, kad esti duodamas 
leidimas, o prieš vaidinimą vėl atšaukiamas. 
Rudenį, lapkr.—gruod. mėn. po kelis kartus 
prašyta leidimo Glaumanio “Indranams,” Go
golio “Piršlyboms,” Čiurlionienės “Pinigė
liams” ir Binkio “Atžalynui,” tačiau visiems 
leidimų negauta.

Šiuo metu Vilniaus lietuvių teatras rengia 
A. Ostrovskio “Pelningą vietą,“ be to, dar ma
no pastatyti Vernerio “žmonės ant ižo,“ Če
chovo “Dėdę,” (M. Krinickaites ir V. čepuly
tės “Mišriąją šeimą,” Vydūno “Prabočių šešė
lius” ir po vieną gudų ir ukrainų veikai. Vil
niškiai turi vilties, kad šie veikalai teks pa
matyti Vilniaus visuomenei.

Režisūros žinioms pagilinti Vilniaus lietu
vių teatro režisierius Jonas Astaška lankosi 
stebėtoju į Vilniaus miesto teatro pratimus. 
Be to, lietuviams artistams seniau padėdavo 
dabar jau miręs rusas režisierius Poplovskis. 
Dabar Vilniaus lietuvių teatrui padeda vienas 
Vilniaus miesto teatro režisierių, būtent, Kar- 
pinki.

“L. Ū.”

Pykstu, Kam Pažįstu 
Muziką, Dainavimą

Muzika, dainavimas yra taip mažai pažįsta
mas mūsų visuomenei, lyg, rodos, kad tas būtų 
mums nereikalinga. O visi taip labai ją mėgs
tame, džiaugiamės ir prie jos linksminamės. 
Laimingas yra žmogus, kuris gali save “nuga
lėti” ir' savo gyvenimą paversti-pakreipti į 
linksmybės vaidinimą ir visokį pataikavimą. 
Tęko patirti, kad materijalis gyvenimas visus 
tik ir verčia—plėšia pataikauti—veidmainiau
ti. Ir kurie nusistato tokiems dalykams pasi
priešinti, tai visados sutinka daug neapykan
tos—priešų. Jeigu turi daug savo šalininkų, 
tai gali laikytis. O jeigu ne, tai pražūsi. Mu
zika, dainavimas, kaip tik ir turi mažiausiai 
pasekėjų—žinovų. Jos šeima yra mažiausia

0

Prabėgomis
(Iš LMS. Centro) 

f

Įžengėme į naujus metus— 
1939 metus. Tikimės, kad šie 
metai bus našesni, negu pra
ėjusieji. Lietuvių Meno Są
junga didėja narių skaičiumi, 
didėja įvairiomis organizaci
nėmis problemomis. Pasireiš
kia didejsips pareikalavimas 
naujų dainų, naujų scenos vei
kalų, operečių. Tuos pareika
lavimus LMS. centras bando 

patenkinti ant kiek tik gali
ma, ant kiek leidžia finansinis 
išteklius. 

• •
Finansinis Lietuvių Meno 

Sąjungos* stovis su pradžia 
1939 metų labai silpnas. IžtĮe 
randasi vos apie $40. Su to
kia suma jokis didesnis darbas 
negalima pradėti. O chorai 
reikalauja naujų dainų, naujų 
scenos veikalų, naujų opere
čių. Patenkinti visų reikalavi

tarp visų mokslų. Todėl ir tikrų užtarėjų, sim. 
patikų ji labai mažai turi. Taigi ir aš pats 
negaliu ją taip pagerbti, kaip aš ją pažįstu— 
suprantu. Jeigu visai nepažinčiau, tai gal 
didesnį pasitenkinimą gaučiau! Yra sakoma: 
“Juo daugiau turi, juo daugiau nori.“ Taip 
yra ir su daina-muzika. Juo daugiau tu ją 
pažįsti—žinai, juo daugiau iš jos reikalauji: 
ji irgi tau pasirodo kai kada keisčiau, negu 
tiems, kurie jos nepažįsta. Nes tu ją gali gir
dėti, suprasti ir ant popierio matyti. O kuo
met jos nepažįsti, tai matyti negali—tik girdi 
jos garsą—toną. O garsas ir pasilieka gar
su!. . . Nors daina - muzika susidaro iš mažos 
šeimos narių, bet ji daug reiškia pasaulio 
mokslo kultūroje: jos tvėrėjai-kompozitoriai 
yra labai plačiai žinomi. Bet jų medžiaginis 
gyvenimas yra daugiausiai biednas. Nes mu
zika nėra plačiai vartojama ir “skaitoma“, 
taip kaip kitų mokslų raštai.

Kadangi muziką taip siaurai vartoja mo
kyklose, tai plačioje visuomenėje ji neturi pro
gų būti žinoma, o tik girdima. Todėl mes, mu
zikos šeimos nariai, turime teisingai ją at
stovauti, nors mūs ii; mažuma. Tankiai atsi
randa — ateina į mūs mažą būrį muzikos “pa- 
gelbininkų,” taip sakant, muzikos “kritikų.” 
Ir jie pradeda ląbai giliai muziką-dąinavimą 
“kabyti,”—kad jau plėšia, tai plėšia! Tokių 
“plėšikų” kritiką—raštą skaitant ir pradedi 
pykti: jie pasirodo “žinovai”, nežinomų, ne
pažįstamų muzikos-dainavimo dėsnių. Jeigu 
tik paviršutiniai imtųs, tai būtų jiems atleis
tina. Bet jię kimba į jiems nepažįstamą mu
ziką-dainavimą ir “balso moduliacijas.“ Mu
zikoje yra žodis moduliacijos “modulazione,” 
bet kritikas—rašėjas nevietoje jį vartoja. 
Pasirodo, kad jis yra tik žodžių rinkėjas ir 
pataikautojas, bet ne muzikos-dainos gerbė
jas.

Muzika—dainavimas yra gilus mokslas. li
jo nepažindamas negali pasirodyti, kad esi jos 
žinovas. Todėl nereikia apgaudinėti save ir 
kitus, kurie tik tiek žino, kaip ir “kritikas“. 
Kas būtų, jei muzikantas pradėtų rašyti—aiš
kinti apie mediciną ir sakytų, kad sudžiūvęs 
sūris Vra didžiausia gyduolė nuo galvos skau
dėjimo?

Statant veikalus - operetes, reikia laikytis 
teisingumo? Mišrus choras negali — neturi 
dainuoti vyrų choro—vyrams parašytas dai
nas. Nes autorius parašė veikalą ir paskyrė 
dėl vyrų tam tikras scenas—vaizdus sudaryti- 
išpildyti. Taipgi basas ar baritonas negali ati- 
dainuoti tenoro dalies-rolės. Tokie dalykai 
mane ir pykina, nors aš ir nesu tų operečių 
autorius. Tankiai chorai neturi tinkamos me
džiagos tinkamam veikalo perstatymui, tai 
atlieka bile kaip. Bet visgi nėra gražus me
niškas darbas. Bet tie “didieji kritikai” tokių 
dalykų niekados “jaunuoliams“ nepasako. Tik
renybėje jie negali matyti, todėl, kad jie nepa
žįsta muzikos, o tik girdi garsą.

Būkite geri jaunuoliai ir pažinkite patys sa
vo tobulumą. O jeigu lauksite iš rašytojų pa
gyrimų “tobulumo,“ tai jus tobulumas bus te
kis, kaip rašytojų pagyrimas. .. Tankiai pasi
taiko, kad nueini į koncertą ar operetės per
statymą pamatyti visokių meniškų-muzikališ- 
kų silpnybių. Bet tau nevalia nieko prasitar
ti, pasakyti arba nurodyti tas klaidas. Jeigu1 
pasakai žodį teisybės, tai “menininkam“ nepa-| 
tinka ir pradeda prieš tave rėkti, pykti ir bar
ti—rūgoti. Jie mano, kad tu priekabių j ieškai, 
ir nori pakrikdyti “aukšto“ meno artisto sie
lą—estetiką! Jie nežino, kad pasauliniai dai- 
ninkai turi savo kritikus ir jiems praneša, 
kas pasirodo pas juos blogo. Teisinga kritika 
yra gyvenimo mokykla ir progresas. Jūs, nau
ji. dainininkai, gal nepyksite, kad aš jums me
ne—dainavime taip matau. Nes aš pats pyks
tu, kam jį pažinau ir ne taip matau, kaip man 
patinka!

Juozas Žuronas.

Baltimore, Md.
Kas Yra Veikiama Lyros 

Chore

“Dainuojama,“ trumpas at
sakymas. Bet tai dar ne vis
kas. šių metų pirmasis susi
rinkimas, įvykęs sausio 8 d., 
Lietuvių Svetainėje, po prakti
kų, parodė, kad daug daugiau 
veikiama.

Apart choristų ir chorisčių, 
dalyvavo gražus būrelis mū
sų pritarėjų, simpatikų. Be 
jūs mes, draugai, jaustumės 
gana nejaukioje padėtyje.

Lai faktas kalba už save. 
Praeitas bankietas - vakarienė 
atnešė pelno $110.20. Pasek
mės glūdi mūsų choristų ir 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

mų ir pageidavimų nebus ga
lima iki tol, kol visi chorai ir 
kitos vienetos neužsimokės 
metines duokles už 1939 me
tus. Turime sudaryti šiems 
metams stiproką budžetą, jei
gu norime, kad mūsų užsi
brėžti darbai 6ūtų įvykdinti 
gyvenimam

Todėl visi chorai ir kitos vie
netos nevilkinant privalo užsi
mokėti j centrą metines duok
les.

• • •
1938 metais Lietuvių Meno 

Sąjunga paruošė ir išleido ke-

lėtą naujų dainų, išleido ke
letą scenos veikalų, kurių tar
pe vienas buvo gana stambus 
— “Baudžiavos Nuotakos.” 
Tai istorinė 4-rių veiksmų dra
ma, su dainomis ir šokiais, 
šiam gražiam veikalui muzi
kos rūbą apsiėmė duoti d. D. 
Zdaniūtė, chicagietė.

Su pradžia šių metų gavo
me dvi operetes. Viena jų pa
ruošta draugo, gyvenančio Ka
nadoje, kita — Lawrence, 
Mass. Centras mano, kad jas 
pataisius (libretą ir muziką), 
bus galima išleisti. Bet. . . 
kaip sakoma, “be miltų duo
nos neiškepsi.“ Be pinigų išlei
dimas scenos veikalų bei ope
rečių neįmanomas.

Kartoju: Siųskite centrui 
savo duokles už 1939 metus. 
Sumokėkite užvilktas skolas 
už jums pasiųstas dainas ir 
scenos veikalus. Gaukite aukų 
sustiprinimui Lietuvių Meno 
Sąjungos 1939 metų budžeto.

• • •
Kai kurie chorai bei viene

tos naujus metus pradėjo kaip 
reikia. Jau užsimokėjo duok
les už 1939 metus, štai tos 
rūpestingosios- vienetos:

Aido Choras, Detroit, Mich, 
užsimokėjo $5; Balso Choras, 
Lowell, Mass., $5; Dairios 
Charas, New Haven, Conn., 
$5.

ALDLD 125 kp., iš Lawren
ce, Mass, prisiuntė aukų 
$1.25.

Lauksime kitas vienetas at
liekant savo pareigą!

Rūpestingoji May Chulada, 
Balso Choro sekretorė iš Lo
well, Mass., visuomet laiku ir 
tinkamai atlieka savo parei
gas. Balso Choras vos tik vie
no meto senumo^ bet dalykai 
pas juos eina pavyzdingai. 
Choras jau užsiregistravo ak
tualiai (įalyvauti vajuje už ga
vimą naujų narių į savo cho
rą. Jis užsisakė centro išleis
tų knygelių “LMS. VHI-tas 
Suvažiavimas.” Jis užsimokė
jo metines duokles už 1939 
metus. Balso Choro sekreto
rė May palaiko nuolatinius 
ryšius su LMS. centro raštine. 
Balso Choras—pavyzdis ki
tiems chorams!

Tenka girdėti, kad LMS 
chorai gavime naujų narių 
darbuojasi neblogai. Bet cen
trą apie tai informuoja ma
žai. Išrodo, jog veikiama pa
tylomis, neišduodant vieni ki
tiems sekretų. Draugai meni
ninkai, tokia “slapta diploma
tija” nereikalinga! Jeigu ku
riems pasisekė — paskelbkite 
visų žiniai, tegul visi džiau
giasi! Juk vienų laimėjimas 
—visų* laimėjimas.

P. Balsys.
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(Tąsa)
Ir iš kur ten jis išsitraukė pundą popierinių pinigų.1 

Ten buvo daugiau pinigų, negu Jurgiui kada nors teko 
savo gyvenime matyti, taigi jis žiūrėjo gana žingeidžiai ' 
akis įtempęs.

“Išrodo gana daug, ei? sakė Fredukas, vartydamas 
juos. “Tu vienok kvailys, vyreli, tai vis nedideli! Už 
savaitės aš būsiu nusigyvenęs, tikrai,—kaip aš gyvas. 
Ir nei vieno cento daugiau iki pirmam, gubernatoriaus 

♦įsakymas, nei cento, po šimts! Užtenka to, kad žmogus 
iš proto išeitum, tai taip, šiandien po pietų aš jam 
nusiunčiau telegramą, tai yra dar viena priežastis, ko
dėl aš einu namon. ‘Tuojau pradėsiu badą kęsti,’ prane
šiau jam, ‘vardan mūsų šeimynos garbės—suteikite man 
daugiau duonos. Alkis privers mane pribūti pas jus.— 
Freddie.’ Tai taip aš jam telegrafavau, ir aš tą padary
siu, aš pabėgsiu iš mokyklos, jeigu man daugiau ne- 
prisiųs.”

Tokiu būdu jaunas vyras tarškėjo, o tuo tarpu Jur
gis drebėjo iš sujudimo. Jis gali pagriebti tą pinigų 
pundą ir išnykti iš akių tamsoje, pirmiau, negu tas ap
sižiūrės, kas pasidarė. Ar jis taip gali padaryti? Ko jis 
geresnio gali tikėtis, jeigu lauks ilgiau? Bet Jurgis savo 
gyvenime dar nepapildo piktadarystės ir dabar jis abe
jojo apie pusę sekundos perilgai. “Fredukas” ištraukė 
vieną popierinę, o kitas susikimšo į kelinių kišenių.

“Štai, žmogelį,” sakė jis, “imk ją.” Jis laikė ją pa
laidą. Jiedu stovėjo ties karčiama, ir priešai lango šviesą' 
Jurgis pamatė, kad tai buvo šimtadolerinė!

“Paimk ją” atkartojo. “Užmokėk už karietą, o kitus 
pasilaikyk, aš visai neturiu galvos vesti reikalus! Gu
bernatorius pats taip sako, o gubernatorius jau žino— 
gubernatorius jau žino, kaip vesti reikalus; reikia ži
noti! ‘Gerai,’ sakau aš jam, ‘jūs veskite visą dalyką, o 
aš tik bilietus imsiu!’ Taigi jis paliko tetą Pauliną da
boti mane, o dabar tetulė guli ligonbuty, susilaukus dvy
nukų, o aš išėjau pragaro keliu! Ei, tenai! Ei! Pašauk 

’ji-”
Karieta važiavo gatve; Jurgis pašaukė ir todi pri

važiavo prie šaligatvio. Fredukas gana sunkiai įsirangę 
į vidų, o Jurgis norėjo lipti paskui jį, kai vežėjas rikte
lėjo: “Ei, tu! Eik šalin, tu!”

Jurgis apsistojo, paklausė ano, bet jo pažįstamasis 
atsiliepė: “Kas ten? Kas tamstai yra, ei?”

Vežėjas nutilo ir Jurgis įlipo į karietą. Fredukas 
pasakė numerį kur ten paežerėje ir karieta leidosi tolyn. 
Vaikinas prisiglaudė prie Jurgio, ką ten mūrmėdamas; 
už pusės minutos^iu buvo užsnūdęs. Jurgis sėdėjo, dre
bėdamas, mąstė, ar jam nepasisektų pačiupti tą pundą 
popierinių. Jis visgi bijojo perkrėsti savo sandraugo ki- 
šenius, o be to, vežėjas gali juos daboti. Šimtinę jis jau 
turi pas save ir galės tuomi pasiganėdinti.

Už pusės valandos karieta sustojo. Jie buvo paežerė
je ir iš rytų pusės vėjas aštriai pūtė per užšalusį ežerą. 
“Štai mes esame,” ištarė vežėjas ir Jurgis prikėlė savo 
sandraugą.

Fredukas atsisėdo, dairydamasis.
“Nagi!” sakė* jis. “Kur mes esame? Kas tai yra? 

Kas tamsta tokis, ei? O, taip, žinau! Beveik buvau už
miršęs tamstą, žmogeli! Namie jau mes? Tai gerai! 
Br-r-r, bet tai šalta! TaJip, eikš, drauge, esame namie!”

Prieš juos pasirodė milžiniškas akmenų mūras, kiek 
toliau nuo gatvės, užimąs visą plotą tarp dviejų šoninių 
gatvių. Prie žiburių nuo gatvės Jurgis matė, kad tai 
buvo labai išdabintas mūras su bokštais ir kitokiais da
lykais ir išrodė, kaip viduramžinė pilis. Jam rodėsi, kad 
tas vaikinas turėjo klaidą padaryti, jis negalėjo supras
ti, kad koks nors vienas asmuo galėtų- turėti namus 
kaip viešbutį; arba kaip miesto rotušę. Bet jis tyliai ėjo 
paskui ir jiedu užlipo aukštais, ilgais laiptais, laikyda
miesi viens kito.

“Čia yra kur nors guzikas, žmogeli,” sakė Fredukas. 
“Prilaikyk mano ranką, kol aš surasiu! Laikyk, na— 
o, taip, štai, čia yra! Neprapulsime!”

Varpelis suskambino ir į keletą sekundų durys at
sidarė. Mėlynoj uniformoj žmogus stovėjo laikydamas 
jas, kaip stovyla.

Valandėlę jie stovėjo, mirkčiodami nuo šviesos. 
Jurgis pajuto, kad jo pažįstamasis traukia ir jiedu įžen
gė į vidų ir mėlynasis automatas uždarė duris. Jurgio 
širdis labai plakė; tai buvo labai drąsus žygis—į kokią 
keistą, negirdėtą vietą jis pasidrąsino įeiti!. Alladinas, 
įėjęs į £ąvo urvą, nebūtų labiau nusistebėjęs.

Vieįta, kur jis stovėjo, buvo pusiau apšviesta, bet 
Jurgis Įėjo įžiūrėti didelę salę su pilioriais, kurie nyko 
tamsoje Aukščiau ir dideliais plačiais laiptais kitame 

 

gale. Grindys buvo visokio marmuro, kuris žibėjo kaip 

 

stiklas, o ai\t sienų buvo visokių paveikslų bei brangių 

 

padabinimųjir piešinių. •

Žmog uniformoj tyliai priėjo prie jų; Fredukas 
nusiėmė sa|vo skrybėlę ir padavė jam, o paskui, paleidęs 

 

Jurgio raiįką, bandė išsinerti iš savo ploščiaus ir po 

 

dviejų, ar) trijų * bandymų jam pasisekė tą atlikti su 
tarno pagalba; tuo tarpu priėjo kitas asmuo, aukštas 
ir diktokas, rūstus, kžip budelis. Jis tiesiog kreipėsi prie 
Jurgio, kurs drebėdamas pasitraukė į šalį; tas paėmė jį 
už peties neištaręs nei žodžio ir su juomi leidosi link 
durų. Bet veikiai atsiliepė Freduko balsas: “Hamilton! 
mano draugas pasiliks su manim.”

Žmogus sustojo ir pusiau paliuosavo Jurgį. “Eikš, 
drauge, žmogeli,” ištarė-jis ir Jurgis priėjo prie jo.

“Pone Freduk!” sušuko žmogus.

“Žiūrėk, kad vežėjui būtų užmokėta,” buvo tojo at
sakymas. Jurgis ką tik norėjo pasakyti: “Aš turiu kuom 

J jam užmokėti,” bet susilaikė. Storasis žmogus davė 
Į ženklą kitam ir tas išėjo pas karieta, kuomet šis ėjo 
paskui Jurgį ir savo jaunąjį ponų.

(Bus daugiau) \

Baltimore, Md Cleveland, Ohio
Tąsa iš 3-čio pusi.) 

simpaŲką tarpe, štai kad 
a sutrauka.

Ūkinfhkas draugas M. Ku
činskais aukojo paršelį, J. F. 
Deltuvai irgi paršelį, J.} Kubi
lius nuo to irgi neatsiliekA. 
Tai jau trys iš viso. O mies
telėnam tai gardi šviežiena. 
Kiaulutės tai ne viskas, rei
kia paukščių. Ir vėl pas ūki
ninkus. K. Kupriūnienė au
kojo didelį gaidį, J. Gailiū- 
nas antrą. Gaidys be vištų— 
ne ponas.
davė dvi vištas, A. Pužaitis 
irgi dvi.
tik dvi, nuo draugės A. žvirb
lienės ir O. Deltuvienės. Lai
kotarpis triušelių, ūkininkas 
A. Pužaitis 2.

Bet jau reikia persikelti į 
savo koloniją—į miestą. Val
gomos krautuvės užlaikytojas 
P. Rokuiža aukavo kumpį, J. 
Smalenskas 25 sv. saldainių, 
A. Vasiliauskas 4 kenus dar
žovių, 
rūpino žemiau paduoti drau
gai ir draugės.
nė, M. Deltuviūtė, O. Lope- 
tienė, Mr. Holzman—kepėjas, 
K. Mikalajūnas, irgi kepėjas. 
Kad apetitas būtų1 “geresnis” 
prie valgymų, V. Gumauskas 
—užeigos užlaikytojas ir J. 
Grizmas aukojo degtinės. Po 
$1 pinigais aukojo draugai J. 
Stanys ii’ J. Balsys. O Bal
sienė — puodukus kavai gerti. 
O darbą tai jau aukojom visi. 
Todėl tik širdingai ačiū atly
ginti jums už tai galima.

ir
ši t/ū

štai jos: P. Būda

Bet vargšes anteles

Pyragais, duona ap-

F. Deltuvie-

Bet sausio 28 d. Lietuvių 
Svetainėje tai bus auka d-go 
A. Vitkaus padarytas “Lietu
viškas darželis,” papuoštas J. 
Pivariunienės pirktomis gėlė
mis. Taiposgi ir šokiai kartu 
su “package party.” Tas bus 
įdomiausia šio vakaro dalis. 
Draugai—draugės, visi, tikiu, 
būsite Lietuvių Svetainėje 
7:30 vai. vakaro. Tas visas 
įvairumas tik už 25c. Kas iš- 
laimės tą gražią auką ant da
bar pardavinėjamų tikietukų 
negalima pasakyti, bet 
jog linksmu jausis.

i 
žinau,

programą Earl
Visiem žinoma,

iš Wall-

Mūsų Clevelandiečių 
Dienos Darbas

Sausio 22 d., 2 vai. po pie
tų, miesto didžiojoj auditori
joj kalbės apie New Deal ir 
Roosevelto 
Browder,
kaip reakcionieriai 
stryčio su Dies komitetu prieš
akyje nori apjuodinti visą pa
žangųjį Amerikos judėjimą, 
pradedant komunistais, bai
giant prezidentu Rooseveltu. 
Šis mitingas yra šaukiamas 
rėmimui Apsaugos ir 'Taikos 
programos, kurią prezidentas 
Rooseveltas patiekė atidarant 
76-tą sesiją šios šalies kongre
so.

Earl Browder yra vienas žy
miausių šios šalies kalbėtojų ir 
taikos ir demokratijos gynėjų. 
Todėl aš ir atsišaukiu į visus 
LDS narius, prašydamas jus, 
vardan taikos, demokratijos ir 
pavojaus prieš fašizmą, daly
vauti šiame taip svarbiame 
mitinge.

LDS nariai ir narės! Visi 
būkime1 toj didžiulėj demons
tracijoj už demokratijos ide
alus. Taipgi kvieskime visus 
savo kaimynus ir draugus ta
me mitinge dalyvauti.

Lietuviai Turėsime Savo Vietą
Šiame mitinge lietuviai tu

rės savo vietą. Mums yra 
skirta 500 vietų užpildyti toj 
didžiulėj auditorijoj, kurioj 
telpa apie 17,000 žmonių. 
Taigi, broliai ir sesutės, nesu
vilkime kitų tautų mūsų bro
lių pažahgiečių. Pasirodyki- 
me visu 100 nuošimčių, kad 
Clevelando lietuviai stovi su 
pažanga, taika ir prieš fašiz
mą. Įsitėmykime dieną ir lai
ką : sausio 22 d., 2 vai. po pie
tų, 
joj.

didžiulėj miesto auditori-

S. K. Mazan,
LDS I Vice-Pirm.

links-
Lietu-

Bet kad kiekvienas 
mas bus vasario 12 d. 
vių Svetainėje, kur bus persta
tyta komedija vieno veiksmo 
“Aš Numiriau”, bus dainų ir 
šokių—tai nereikia abejoti. 
Taip pat už mažą kainą, vos 
tik 40c. ypatai, vien šokiams 
25c. Darbas pradėti iš anksto 
svarbu, nes tik darbas gali 
duoti geras pasekmes. Kad 
supažindinus mūsų narius su 
L.M.S. VIII suvažiavimo tari- 

1 mais, nutarta parsitraukti 10 
kopijų. *

Be to, jau ir taip mūsų skai
tlinga choro “šeimynėlė” pa
augo 3 narėmis. Bet mums 
reikia daug daugiau. Kad šis 
darbas būtų sėkmingesnių, iš
rinkta vajininkai iš keturių 
narių.

Bet juk jie vieni visų -mūsų 
žinomų asmenų neatlankys. 

. Užduotis dirbti visiems!
Korespondentė.

DEGTINDARIAI SUDE
GINO BAŽNYČIĄ

PATYS MUŠA, PATYS 
BĖGA, PATYS RĖKIA

(Tąsa iš 2 pusk)
Bet Mussolinis visame 
tariasi su Hitleriu, ir

niu. 
kame ♦
kai Hitleris užgrobė Austriją, 
tai Mussolinis pirmutinis tam 
antspaudą uždėjo. Ethiopija 
irgi buvo,neutrali. Tai kodėl 
Mussolinis ją užpuolė? Bet 
sklokininkai ir socialistai čia 
logika nesivaduoja. * Jie nori 
išliet savo tulžį prieš Sovietų 
Sąjungą ir komunistus ir tam 
jie vietos nepasirenka. 
• K

Strazdukas Savo Rezoliucijos 
Mintį Išdurhino

Diskusuojant rezoliucijas, 
atsistoja Strazdukas ir dekla
muoja :

Wellsville, Ohio. — Iš 
slapto bravorėlio kilo- gais
ras, per kurį sudegė greti
ma baptistų bažnyčia. Liep
snose sutirpo ir pats muti- 
šainierių namas.

Manhattan Liquor Store g 
264’ Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.)
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

—Vyrai, vartokite protą, jei 
dar kiek jo turite! Vyrai, 
jūs dainuoja! “Į Karužę Jo
sim”! Vyrai, jūs blokuoda
mi Lietuvą su kitomis valsty
bėmis statote j ą k a r a n 
prieš Vokietiją! Vyrai, kur ■ 
jūs protas? Ar Lietuva gali 
atsilaikyt prieš Vokietiją? 
Vyrai, juk tai beprotystė!

O Stilsono. siūloma rezoliu
cija (kuri, sakoma, esanti 
LDD 7 kuopos, ir kurios ga
minime, veikiausiai, dalyvavo 
ir Strazdukas) pabrėžia, kad 
“. . . tegul būna įspėjimu mū
sų broliam Lietuvoje, kad pa
vojaus valandoje jie visų pir
ma gali pasitikėti tik savo jė
gomis.”

Čia jau pas Strazduką pasi
reiškė visų galų suirimas: Va
dina bepročiais tuos, kurie 
mano (konferencijoj,’ apart 
Stilsono rezoliucijos, niekas 
taip nemanė), kad Lietuva 
pati savo jėgomis gali nuo 
Hitlerio apsiginti, ir tuo pačiu 
sykiu visom keturiom stoja už 
saviškę rezoliuciją, kuri tvir
tina, kad Lietuva “gali pasi
tikėti tik savo jėgomis”! Ne į 
veltui jam vaidinosi bepročiai!

i
Lietuvos geografinė padėtis 

yra tokia, kad arba ji turės. 
jieškot pagelbos pas Sovietus, ; 
arba Hitleris ją pajungs ka
rui prieš Sovietus. Ką kitą ji 
gali pasirinkt? Stilsoninė ne-, 
utralumO' pozicija čia eina ( 
naudai Hitlerio. I

Ši' konferencija tik labiau 
mane nustatė prieš mano bu
vusius politinius draugus, nors 
vis dar manau, kad pas juos 
vistiek dar yra politiniai svei
kesnių už Strazduką, kuriem/ 
galutiniam .pasirinkime, klasi
nė sąžinė oūtų aukščiau po
litinės tulžies.

J.- Kuodis.

USA FABRIKAI GALĖTŲ 
PASTATYT 5,500 KARO

LĖKTUVŲ Į METUS
---- T---

lyashington. — Skaičiuo
jama, kad Amerikos orlai
vių fabrikai per metus ga
lėtų pastatyt valdžiai 
karinių lėktuvų.

FAŠISTŲ KONTR-ATA- 
KOS ESTREMADUROJ .

5,500

6 d.'Kaunas. — Sausio
išvyko Varšavon naujasis 
Lietuvos pasiuntinys Len
kijai dr. Šaulys.

Burgos. — Ispanijos fa
šistai sakosi užėmę Garcia 
miestelį rytiniame šone 
Ebro upės.

SOVIETŲ ORO LINIJA 
AMERIKĄ

Maskva.— Jau netolimas 
laikas, kad Sovietai įsteigs 
reguliarę orlaivių’ liniją per 
Šiaurių Polių į Jungtines 
Valstijas, .sako sovietiniai

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai susiuntė jau dešimtis 
tūkstančių daugiau sąvo 
kariuomenės į Estrema’du- 
ros frontą; bet liaudiečiai 
atmuša jų kontr-atakas.

New York, saus. 12.—Mi
rė plieno fabrikanto Schwa- 
bo pati, 79 metų.

Kaunas. — Sausio 10 d. 
prasidėjo nepaprastoji “sei
mo” sesija.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

*■

CHARLES
UP-TODATE

BARBER shop
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabonus (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.

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. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28 rd Street

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

•t-i

Telefonas: Humboldt 2-7964 
<>

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

NEWARK, N. J.

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

r Lietuvių Kuro Kompanija
' ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

s s

£

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

WWtfM WWW irti

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

LA M PASENO T H. 4 T-2J> G ATV

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

Vi n c as <J. Daunora
APT I L KORIUS----------------------------

-J

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu- * / 
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.



šeštadienis, Sausio 14, 1939

Donora, Pa.
Sausio 8 d. įvyko Lietuvių 

Ukėsų Kliubo susirinkimas. 
Narių atsilankė mažai, apie 
30. Užėmė vietas šiems me
tams išrinktas komitetas. Be
veik tas pats, kuris buvo per
nai. Tiktai raštininkas naujas, ■ 
būtent, jaunuolis Račiūnas ir 
gaspadorius J. Satbaris.

Senasis raštininkas išdavė į 
metinį raportą. Pasirodė, kad j 
Kliubas turi 77 narius. Du na- 
riai mirė, o 4 išsibraukė, ne
prisirašė naujo nei vieno. Ban
kuose randasi $10,?23.48.

Naujuose reikaluose pa
keltas klausimas apie apvaly
mą svetainės po baliij ir su-< 
sirinkimų. Pavesta gaspado- 
riui tuomi. rūpintis. Jam mo
kės po 10 dolerių į mėnesį.

Per vieną gerą parapijoną1 
buvo pakeltas klausimas, kad 
Kliubas prisidėtų prie Pitts- 
burgho dratigijų dėl surengi
mo Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo. Pirmininkas ne
davė nei svarstyti, girdi, kas 
norite, tai važiuokite, o užmo
kesčio iš Kliubo negausite.

Kitas atsistojo ir pasakė: 
Kam reikia apvaikščiojimo, 
kad jau Smetona Lietuvą par
davė Hitleriui.

Tą pačią dieną buvo laiky
tas susirinkimas Lietuvių Ne- 
prigulmingų Kapinių komite
to. Išrinkta valdyba 1939 me
tama iš šių ypatų: Prezidentu 
J. Urbaitis, iš Donora; vice
prezidentu J. Adomaitis iš 
Monongahela; raštininku B. 
Kižas, iždininku J. Urbonas, 
duobkasiu R. Lekavičius (visi 
iš Webster, Pa.); iždo globė
jais M. Kižas ir P. Juškauc- 
kas iš Donora.

Išduoti raportai iš pereitų 
metų. Nieko ypatingo neatsi
tiko . Tik nuvalyta žemė ir 
nusitarė sutaisyti tvoras ir iš
genėti medelius. J. Adomaitis 
užsiregistravo nusipirkti 4otus 
dėl keturių žmonių. Kaštuoja 
$35.

Kapinės randasi labai gra
žioje vietoje, visur lyguma. 
Šalia mūsų kapinių randasi 
protestonų senų kareivių ka
pinės. Turime žemės bemaž 
du akru. Viskas išmokėta, 
©ar turime išviso pinigų 
$47.37. Nutarta surengti pik
niką kapinių naudai. Darbas 
pavestas komisijai.

Lietuviai, kurie norite laido- 
tis ant Websterio kapinių, at
sišaukite pas Joną Urboną.

D. P. Lekavičius.

Tacoma, Wash.
Mus tacomiečius' vėl ap

lankė drg. L. Prūseika. Li
teratūros Draugijos nariai 24 
d. gruodžio surengė vakarie
nę pasitikimui' drg. Prūseikos. 
Vakarienė atsibuvo pas drau
gus Šapolus. Turėjom links
mą ir smagų vakarą. Turėjom 
svečių iš Canados, drg. S. Ur- 
betį. Urbetis mus palinksmi
no su dainelėm ir muzika. 
Prakalbas surengėm 1 d. sau
sio.

Prakalbos puikiai pavyko, 
nors publikos nebuvo perdau- 
giąusia, sulaikė blogas oras, 
nes smarkiai lijo. Be to, ka
dangi buvo nauji metai, tai 
daugumas namie linksminosi. 
Bet kurie buvo prakalbose, 
buvo patenkinti, nes drg. Prū
seika pasakė gerą ir atitinka
mą prakalbą, nurodydamas 
Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos fašistus razbaihinkus, ku
rie plėšia ir žudo nekaltus 
žmones. Taipgi pasmerkė An
glijos ir Francijos t^Jkininkus, 
kurie fašistam razbaininkam 
talkininkauja, ir nurodė, kad 
tie fašistų talkininkai turės 
pult ant kelių prie Sovietų 
Sąjungos ir maldaut, kad juos 
apgintų nuo tų pačių fašistų. 
Toliau drg. Prūseika nurodė, 
kad mes darbininkai, nežiū
rint pažvalgų, laikytumės vic- 

nybės, remtume darbininkų 
spaudą, kuri gina darbininkų 
klasės reikalus ir remia demo
kratiją ir bendrą frontą.

Drg. Prūseika gavo keletą 
“Vilniai” skaitytojų ir aukų. 
Aukautojų vardai: M. Šapa
lienė aukavo $2, A. Adoma
vičius $1.50; po $1: A. At- 
kučaitis, K. Benušis, O. Benu- 
šienė, A. Grabauskas, Eva 
Grabauskienė, J. Yovichinsky, 
D. Gadaminas; po 50c: S. Ur
betis, V. Kavaliauskas, A. 
Atkučaitienė, A. Skirius, R. 
N. Skuja, M. Senkevičius, A. 
šapalas, C. Špokienė, K. Yese- 
vičius, Adelė Saviški; E. Gir
tautas aukojo 30cpo 25c: 
A. Akelaitis, F. Dravinik, S. 
Maczenas, O. Kuzinski, T. Mi
chell, J. Stašauskas, J. Kirk. 
Su smulkiomis aukomis paši
darė $18.35.

Mes nariai, varde ALDLD 
132 kuopos, tariam širdingai1 
ačiū publikai už atsilankymą į 
į prakalbas ir už gausią para
ma dienraščiui “Vilniai.” 
Taipgi ačiū ir drg. Prūseikai 
už gražios prakalbos pasaky
mą mums.

—o—
Iš Susirinkimo LLD 132 Kp. i

Kuopa laikė savo mėnesinį1 
susirinkimą, 2 d. sausio. Pir
miausia buvo perstatytas ir 
priimtas naujas narys į kuo
pą. Prakalbų rengimo komi
tetas išdavė raportą ir bilas, 
kurios tapo apmokėtos iš 
kuopos iždo.

Ir nutarta, kad būtų paau
kota iš kuopos iždo $5 spau
dai, $3 Commonwealth Feder
ation ir $2 angliškam dien
raščiui “Peoples World.”

Nutarė ateinančią vasarą 
rengti bendrus piknikus ir iš
važiavimus Seattle, Wash., su 
ALDLD 161 kuopos draugais. 
Išrinkta komitetas iš trijų 
draugų darbuotis.

Taipgi nutarė, kad kuopa 
turėtų korespondentą, kuris 
rašinėtų žinutes į dienraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Draugai 
prisižadėjo rinkt žinias i/ uni
jų veikimo, dirbtuvių,-delnai 
iš darbininkų koVų ir priduot 
korespondentui.

Tik visa bėda, kad mes ne
turime mokyto draugo, kuris 
tinkamai galėtų tą darbą at
likti. Mes visi esame bemo
ksliai, tai nežinia, ar mūsų 
darbą priims redakcijos, ar 
mažum atmes.

V. Kavaliauskas.

GRABORIŲ STREIKAS 
Už BALZAMAVIMĄ

Berne, Indiana. — Tiky
binė Amish sekta iki šiol 
neduodavo balzamuot savo 
numirėlių; bet paskutiniu 
laiku graboriai atsisakė 
pasirašyt mirimo liudiji
mus, jeigu neduos balza
muot kūnų. Todėl Amishų 
vyskupas dabar ir pavelijo 
balzamuot kūnus savo pa
vapi jonų.

Vilniaus Lietuvių Varpo
Choras Grįžo į Vilnių

Kaunas, sausio 11 d. — 
Vilniaus lietuvių Varpo 
Choras išvyko į Vilnių. Jis 
buvo Lietuvoje priimtas su 
didžiausiu nuoširdų mu. 
Koncertavo Kaune, Klaipė
doje ir dar keliuose pro
vincijos miestuose. Visuose 
choro koncertuose buvo 
tiek lankytojų, kad jie ne
tilpdavo į sales.

Tautininkų Sąjungos Pir
mininku Paskirtas Mironas

Kaunas. — Sausio 5 d. 
įvyko metinis Tautininkų 
Sąjungos atstovų suvažia
vimas. Sąjungos pirminin
ku paskyrus kun. Mironą, 
buvęs pirmininkas Tūbelis 
išrinktas7 garbės nariu. ,

Scranton, Pa
ls ALDLD 39 Kuopos Susirin
kimo, Kuris Įvyko 8 d. Sausio, 

pas Draugus Medelius.

Nors narių dalyvavo tik 16, 
bet daug pasirodė gyvumo. 
Naujoji valdyba, kuri buvo iš
rinkta pereitam susirinkime, 
užėmė jiems paskirtas vietas: 
organizatorium R. Jenušaitis, 
tarimų raštininku D. Prolei- 
ka, fin. raštininku P. Šlekai
tis, iždininku I. Klevinskas. Ir 
visi pasižadėjo dirbti dėl or
ganizacijos labo su didžiau
siu pasišventimu. «

Iš raportų paaiškėjo, kad 
finansų sekretorius netvarkiai 
vedęs sąskaitas ir kad daug 
įeigų bei išeigų visai nėra kny
goj įrašyta, ir jei ne iždinin
ko užrašų knygelė, tai visai 
nebūtų surasta tvarkos.

Kad toliaus tas neatsikarto
tų, nutarta nupirkti iždininkui 
knygą, kuris taipgi ves są
skaitas įeigų bei išeigų.

Teatro komisija išdavė ra
portą, kad jau mokinamasi 
perstatyt vieno veiksmo vei- 
kalukas “Aš Numiriau” ir 
triologas, parašytas Seno Vin
co, “Koks Tėvas, Toks ir Vai
kas.” Manoma, bus persta
tyti prieš užgavėnes. Kad 
darbas sparčiau eitų, tai prie 
buvusios komisijos dar darink- 
ta trys ypatos. Dabar teatro 
komisija susideda iš aštuonių 
ypatų: I. Klevinskas, F. M. 
Indriulis, P. Indriulienė, R. 
Jenušaitis, P. Šlekaitis, J. 
Gluoksnis, A. Valukienė ir J. 
Klikūnas. šioji komisija pa
sidalins darbais. Linkėtina 
gerų pasekmių.

Kas link apvaikščiojimo 
Lietuvos 21 metų sukakties 
jos nepriklausomybės, nutarta 
veikt bendrai su Scrantono 
draugijų sąryšiu, kurio pirmi
ninku yra p. P. Pėstininkas, ir 
tam tikslui paskirti nUb drau
gijos keturi atstovai: F. M. 
Indriulisj V. Valukas, R. Je- 
nušaitis ir P. Šlekaitis.

Išduoti raportai iš XII Ap
skričio metinės konferencijos 
ir tapo vienbalsiai priimti.

Apkalbėta apie Forest City 
219 kuopos pasiskundimą 
konferencijai, kad ALDLD 
centras neišleidžia jiems tin
kamų knygų; mat, jie, kaipo 
“farmeriai,” norėtų, kad būtų 
daugiausia rašoma apie ūkį, 
gyvulius, paukščius, bites ir 
tam panašiai.

Kuopos nuosprendis buvo, 
kad ALDLD leidžia gana ge
ras knygas, o ūkio reikalais 
gali gaut knygų anglų kalboj 
ir visai veltui, tik reikia ži
noti, kur kreiptis.

Sekantis susirinkimas nutar
ta vėl laikyti pas draugus Me
delius, tai yra rytinėj Scranto
no dalyj.

Labai stebėtina, kodėl “ry-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalai esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp? Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

LAISVB

Juk 
jau

tiečiai” nedalyvavo šiame susi
rinkime ?
tos. Tai 
leidimas.

jiems ant vie- 
didelis apsi-

39 Kp. Koresp.

Berlin. — Naziai kaman
tinėja kumštininką Schme- 
lingą kaip negana ištikimą 
Hitleriui.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 211 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH 1-TNGERER & MAX LENOBEL 
241 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7416 has been issued to the undersigned 
to selĮ beer, wine and liquor at retail under 
Sechkni 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 170 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
cumed on the premises.

CHARLES KUCHLEWSKI
170 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3467 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic beverage Control Law at 1645 
St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be cohsumed on the premises.

JULIA SAMILOWITZ
1645 St. Johns Pl. Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE-®

GERIAUSIA DUONA
XSCHOLES BAKING I.

Office Pitone 
EVergreen 8-1090

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kada* mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuve? 

ir į pavienius, namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 S&v. V. LUKOŠEVIČIUS

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

4
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 

' damos mylimiems pašarvoti dovanai 
č - •—

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patari)svi
rnas bus užtikrintas ir už priemaišą kainą.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

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

PRANEŠIMAI E KITUR
MONTELLO, MASS.

Sausio 13 d., yra rengiamos pra
kalbos Lietuvių Svet., 7 v. v. Kal
bės D. M. Šolomskas apie mokyklą 
ir kaip ją suorganizuoti, palies ir 
kitus darbininkams svarbius reika
lus. Įžanga dykai. Visi būkime, nes 
iš to mes turėsim didelę naudą. — 
G. Šimaitis.

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmadienį, sausio 16 d., ALDLD 

63 kp. rengia prakalbas, bus Liet.1 
Jaunų Vyrų Dr-jos Svet., 407 La-į 
fayette St. Pradžia 7:30 v. v. Pra
kalbą sakys Vytautas Zablackas iš 
Brooklyn, N. Y., apie savo patyri
mus Ispanijoj, Vytautas išbuvo Is
panijoj 20 mėnesių ir daug turės ką 
pasakyti. Todėl kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. (11-12):

NEW HAVEN, CONN.
Antradieni, sausio 17 d. įvyks pra-j 

kalbos, Lietuvių Svet., 243 Front St.j 
Kalbės Vytautas Zablackas, nesenai i 

'sugrįžęs iš Ispanijos. Įžanga veltui. 
Pradžia 8 v. v. Ruošia ALDLD ir j 
LDS kuopos. Prašome visų skaitlin-j 
gai dalyvauti ir išgirsti Vytauto 
prakalbą apie Ispaniją. — Komisija.

(11-13)

**•»«*• vur
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1939 Metų Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų 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

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos iiA 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-Prospcrity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių
vos valstybinės šventės, menesių 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 siusti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
W W mi W W W W WWW

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

t t Vapor Room, 
\ 1 Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber / □
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

KEPTUVE
Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
36-42 Stagg St.
Varpo Keptuvės Keksai

x >■

Rūgšti rugnie, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
yičiam 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.

Siunčiamo duoną per paštą f 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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New Zlnlof
Amen Atsargiai Renka Įvertinkime Jų Sunkų Darbų i Nusižudė Dėl Pašalpos 

“Džiūrimanus”  Suvėlavimo
Lehmano paskirtasis speci- 

alis prokuroras Amen rengia
si teisme pradėt nagrinėjimus 
klastų ir suktybių Brooklyno 
teisdarybės įstaigose. Pasiro
do, 
nes 
bet 
ša.

“džiūrėn” veržiasi žmo- 
su kriminaliais rekordais, 
Amen atydžiai sijoja sąra- 

Iš kandidatų “džiūrėn”
vienas, William L. Muenz, 
jau prisipažino slėpęs savo 
kriminali rekordą. Septyni 
kiti užsigynė kaltinimo, bet 
Amen juos padėjo po $2,500 
ir po $1,000 kaucijos. Mano
ma, kad Amen turįs tam pa
mato, nesinaudojus spėlioji
mais.

Nuteisė K. Bemato Užmušėją
Trečiadienį nuteistas nuo 

pusaštuntų iki 15 metų Sing 
Sing kalėjiman Thomas Acer- 
ra, kaltinamas pereito rugsėjo 
18-tą mirtinai primusus Kons
tantą Bematą, apiplėšimo tik
slu. Jiedu abu tą vakarą iš- 
sigėrę. Po pusiaunakčio, Ber- 
natas rastas ant Hudson Ave., 
priešais Front St., be sąmonės, 
'perskelta galva. Jis mirė trim 
dienom vėliau.

Acerra buvęs pirmiau daug 
kartų areštuotas, nužiūrint su
mušimuose ir apiplėšimuose,

T <1

ALDONA ŽILINSKAITĖ

I William Hays, bedarbis, 140 
W. 15th St., N. Y., nusinuodi
jo gasu. Prie jo rado notą,, 
adresuotą Samdymo ir Nedar
bo Apdraudos Departmento 
skyriui 511-tam. Notoj rašo: 
“Jei aš turėčiau man puikiau’ 

sančius, bet užvilkintus $90, 
I man nereikėtų žudytis. Pa
siuskit mokestis mano žmonai. 
Jūsų rekorduose turėtų -būt 
pažymėta išmokėti po $15 į 
savaitę nuo lapkričio 28 iki 
sausio 9-tos, viso $105.”

Jį rado detektyvas, atėjęs 
areštuot už įdavimą prasto 
kio

ART. JONAS VALENTIS 
Režisierius

Jonas Valentis labai daug 
įdėjo energijos ir pastangų 
sumokinimui operetės “1_ 
vis.” Te mūsų atsilankymas, 
apvainikuoja tą didį Jono Va- 
lenčio ir Aido Choro triūsą!

Vaidinimas įvyksta rytoj,

Aido Choro Mokytoja
Jaunuolė Aldona Žilinskai

tė daug darbo įdėjo sumok in- 
dama “Išeivio” vaidylas ir 
chorą dainų-muzikos. Rytoj
“Išeivyje” ji bus dirigentė. HYKhii 3.30 po pietų, Laboi 

i1 Lyceum, Brooklyne. Pre.

Išei- tV

Costeris Buvęs Artimu 
Draugu Mussoliniui

Chloroformu Numarino
Nepagydomą Simą

ce-
mokant renda.

me-
Dr.,

Mikolas Videikas, 65 
amžiaus, 60-14—55th

Maspeth, L. L, mirė sausio 11 
d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas namuose.

I Bus palaidotas sausio 14 d., 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Lenino Minėjimo Mitingui 
Pasamdyta Milžiniškoji

Madison Sq. Garden
Komunistų Partijos New 

York o Valstijos Komitetas 
praneša, kad Lenino mirties 
15-tai sukakčiai minėt pa
samdyta milžiniškoji Madison 
Square Garden salė, didžiau
sia viduje esama auditorija 
New) York o mieste.

Minėjimas įvyks šio mėne
sio 23-čios vakarą, pirmadienį.

Kalbėtojais minėjime bus 
William Z. Foster, Kom. .Par
tijos nacionalis pirmininkas, 
taipgi James W. Ford, nacio- 
naliai žymus negras komunis
tų vadas, ir Elizabeth Gurley 
Flynn, abu Kom. Partijos C. 
K. nariai. Pirmininkaus I. 
Amter, New Yorko valstijos 
Kom. Partijos pirmininkas.

Meniškoj programoj bus 
“Daina Apie Ameriką,’’ Hoff- 
mano Hays specialiai tam va
karui parašytas veikalas, ku
riame dalyvaus 200 profesio
nalų ir scenos mylėtojų artis
tų.

Seniau buvusiuose Lenino 
mirties minėjimo mitinguose 
dalyvaudavo virš 22,000 pu-

blikos. Komunistų Partija pra- tiem gaut pigesnių bilietų pa
šo visus narius ir simpatikus > tartina įsigyt gerokai iš anks- 
pasidarbuoti garsinime šio to. 
mitingo, kad jis būtų sekmin-1 
giausias už visus buvusius. 
Bilietų kainos yra $1.65, $1.- 
10, 65c ir 25c.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su* 

Ypač norin- rengti “Laisvės” naudai.

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
Mėgiamas Žiemos Skanėsis

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra ge
riausia proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. 
Užtai pirkdami mūsų importuotų “Maisto” lietuviškų 
mėsų savo groserninko ar bučerio prašykite ir lietu

viškų baravykų virtinės.
Užsakymus priimame tokius: baravykų—ne mažiau 50 

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK

■■■■M

|l^

Tel. Stagg 2-2173 •o Įsteigta 1892

: ROBERT LIPTON j
• Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai • e •
• 701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN •

Va k ai- minėjau, kad surasta 
bet policija negaudavus prieš i Costerio privatiški užrašai, 
jį liudininkų, nes visi jo bi-1 kurie įvardija tūlus kartu su 
jodavę, šį kartą, sakoma, ra- juo dalyvavusius suktybėse, 
dę kraujuotą jo batą, taipgi ~ 
kišeniuje kruvinų pinigų ir 
tuo remiantis jis nuteistas.

Jack Applebaum, 7 W. 45th 
St. kailinių šapos savininkas, 
nuplėšė iškabas nuo pečių 
savo vaikams, kurie jį pikie- 
tavo dėl nemokėjimo pinigų 
motinos ir jų 
Tėvą areštavo.

užlaikymui. Holzer

Tarp Lietuvių

Du pundai visokių užrašų, 
laiškų, finansinių rekordų iš
vežta Washingtonan generalio 
prokuroro padėjėjui Brien 
McMahon,, kuris vadovauja 
McKesson & Robbin skandalą 
tyrinėjančioms įstaigoms.

Tolimesniuose tyrimuose, 
Brooklyno advokatas Nathan 

liudijo, kad Costeris 
labai draugingus ry- 
Mussoliniu ir kad už- 
vaistų firmos veda- 

ginklų šmugeliavimo

Louis Greenfield, 2840 
Sedgewick Ave., Bronx, pasi
turįs moteriškų skrybėlių iš- 
dirbėjas, prisipažinęs, kad jis, 
iš “pasigailėjimo” tiksliai nu-1 
marino savo vienintelį sūnų 
Jerry, 17 metų. Sūnus turėjo 
nuomarą, galvos skausmų ir 
kitų fizinių-protjnių trūkumų. 
Tėvas motiną išsiuntęs į mies
tą. Tuo tarpu buvęs nuoma
ro suimtas ir tėvas, uždėjęs 
chloroformu sumirkytą nosi- 

ant veido, sūnų numarinęs.

liūd-Šakočius gavo 
kad Pittston e, 
jos senutė. Išvyko 

Elenora

Elenora 
ną žinią, 
pasimirus 
dalyvaut šermenyse, 
praktikuoja Bellevue ligonbų-; 
čio slaugių mokykloj, ‘New 
Yorke.

• —o—
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo (LDS) pirmoji kuopa 
rengia 
nėšio 
Tikisi 
traukt
užsimojimas, 
ir pašalinius.

šaunų vakarą šio mė- 
22-rą, “Laisvės” salėj, 

į šį metinį balių su- 
visus narius. Gražus 

Aišku, kviečia

nę

Serganti Draugai

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, peyima 
Pijus W. Šalinskas SU lais- 
niuotu graborium.

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti šalinsko šerme
ninėje.

šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

df

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
■

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiodai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$1.50
Waterman Fontanines Plunksnos ir Paišeliai nuo $J.5O
Kryžiukai ir laketai su lenclūgiukais nuo

g

---------------------------------- ,IW*

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų 
kokius jūs patys pasirenkate

Ch. Kwarren, “Laisvės” 
presmanas, šiomis dienomis 
sunkokai serga.

—o—
Cowl, Lilijos Ka- 
sesuo, po opera- 
geryn. Randasi 
ligoninėj, N. Y.

fi- 
iš- 
ir-

turėjęs 
šius su 
pakalyj 
m as is
biznis vedė derybas aprūpinti 
amunicija Italijos armijas Is
panijoj. Taręsi pristatyt 2 
milionu Enfield šautuvų, dur
tuvų ir gana amunicijos.

Holzer, kuris pažinojo Cos- 
terį ir jo giminę nuo Musica 
vadinimosi laikų, manoma, 
teisme iškels daug naujų da
lykų.

Fašizmas ir suktybės visada 
susidraugauja.

J. A. Sisto, kuris dėl 
nansinių darbelių nesenai 
mestas iš Stock Exchange,
gi buvo Mussolinio draugas ir 
Amerikos birža plukdė itališ
kais vertybių Pūdymais.

Dar vis serga O. Depsienė. j Panašiu draugų turėjęs ir 
Ji šiaip sveika, bet sužeistoji Richard Whitney, kuris dabar 
ranka neleidžia darbuotis. 'randasi Sing Sing kalėjime už 

—o— 1 suktybes.
Stella Erašiūniūtė ruošiasi 

šeimyniniam gyvenimui. Ji 
išteka už Anthony Juliano.

—o—
Brooklynietis J. P. laikinai 

nuvykęs Kalifornijon ir ten 
sunkokai susirgęs, patyrė, 
kaip seni laisvamaniai “at
verčiami prie Dievo.” Susir
gus, jį taip apspito visoki 
agentai, jog, neberasdamas 
ramybės, telegrama šaukėsi 
brolį iš rytų, kad apsaugotų 
jį ir galėtų numirt ramiai. 
Laimei, mirt nereikėjo; svei
katai pagerėjus, sugrįžo į 
Brooklyną. ž. R.

Margareta 
valihuskaitės 
cijos eina 
Beth Israel 

‘Jai atnešta keli desėtkai 
kietų gėlių. Margaret 
siunčia moterų wardan.

Margaret yra viena iš 
miausių Amerikos komunisčių 
ir toji jai rodoma priejauta 
sykiu primena, kaip žmonės 
atsineša į kojrtiunistus.

bu- 
jas

zy-

kovoto-
Pas jį 

Adams- 
Adams 

jaunuo-

Komitetas Gelbėt Jungtinių 
Valstijų Jūrininką

Susidarė žymių žmonių ko-1 
mitetas gelbėt Jungt. Valstijų1 
jūrininką George Roth, kurį 
nazių agentai areštavo ant 
laivo Washington tam ■ Ame
rikos laivui esant Hamburgo 
porte.

Lankesi “Laisvėje”

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų
e Visas maistas geriausios rūšies.
J KAINOS ŽEMOS

• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE

J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y?į
• corner Union Avenue •

VAIKŲ MOKYKLeLe
Mokinimas prasidės nuo 

vai. po pietų, tęsis iki 4 vai. 
po pietų. Dar vis atveda nau
jų mokinių; pereitą šeštadienį 
gavome tris.

Dar nebus pervėlu kas at
ves šį šeštadienį, 14 d. sau
sio. Mokykla randasi 419 
Lorimer St., Brooklyne, “Lais
vės” svetainėj. Nesivėluokite.

Mokyklos Komisija.

2

Ketvirtadienį, • apsilankė 
“Laisvės” įstaigoj S. ir L. 
Raudavęs iš Pittston, Pa., kur 
jie užlaiko fotografijų studi
ją. Jiedu yra ne tik artistiški 
savo profesijos darbininkai, 
bet taip pat ir žymūs darbuo
tojai Pittstono lietuvių judėji
me. R.

Barbara Lyons, 18 mėnesių, 
tėvams prasišalinus, padėta 
pamestinukų prieglaudoj.

—o—
Ketvirtadienį teko aplankyt 

iš Ispanijos sugrįžusį 
ją Albiną Ragauską, 
jau radau draugus 
Adomavičius (d-gas 
yra kritusio Ispanijoj
lio Antano Mazurkos dėdė). 
Jie, beje, visuomet visomis iš
galėmis remia Ispanijos kovas 
ir kovotojus. Jie taip pat su
randa laiko ir ištekliaus lan-

I kymui ir dovanomis sužeis
tam kovotojui kelti dvasią ir 
tuomi gelbsti sugrįžt į sveika
tą ir gyvenimą.

Ragauskas šiaip jaučiasi ge
rai, tik sužeistoji koja dar vis 
nestipri. Daktaras jau 
džia po biskį vaikščiot, 
koja patinsta, kas rodo, 
dar reikalinga gydymo, 
norėtųsi važiuot namo. Sako, 
labai pasiilgęs tėvų, brolių ir 
visų namiškių.

Albinas Ragauskas randasi 
Crown Heights ligoninėj, 460 
Lefferts Ave. Lankymo valan
dos antradienių ir ketvirtadie
nių vakarais nuo 7 iki 8 ir 
sekmadienį nuo 2 iki 3 po pie
tų. Įeit nesunku. Vienu kartu 
leidžia tik du, bet galima pa- 
simainyt, vienu vakaru aplan
kyt bent keliem. S.

lei- 
bet 

kad

Didžiausia Drabužiui Krautuvė 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jaunp Vyry Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertės dabar po . . $12.50
Visi $22.50 vertės dabar po .... 16.50 
Visi $28.50 vertės dabar po ... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertes puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tjkrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį' lengvų išmokėjimų planą.

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

“IŠEIVIS”
VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS ARTISTO JONO VALENČIO VADOVYBĖJ 

MUZIKOS MOKYTOJA ALDONA ŽILINSKAITĖ I •

Sekmadienį, 15 Sausio-Jan.
LABOR LYCEUM 949 Willoughby Ave. BROOKLYN

Vaidinimo Pradžia Lygiai 4 vai. po Pietų' Įžanga S1.00, 75c ir 50c

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




