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rencijoje dalykai šitaip ėjo:
Kai buvo rinkimas pir

mininko, tai sklokininku- 
socialistų kandidatas Gla
veckas gavo 35 balsus.

Kai buvo b a 1 s u o j a ma 
trockisto Stilsono iškepta 
rezoliucija, tai už ją buvo 
paduota tik 25 balsai.

Kai Stilsonas šaukė “visi 
demokratai, maršuokime 
laukan,” 4ai teišmaršavo 
tik 11 asabų.

Išmaršavo, žinoma, tie, 
kurie jokios demokratijos 
nepripažįsta. ♦ * *

Susirinko būrelis arti
miausių draugų ir giminių 
pagerbti draugą vardu Jo
ną. Jie paūžė, pasilinksmi
no, palinkėjo jam geriausio 
pasisekimo ir išsiskirstė.

Gal tai buvo jo gimimo 
diena, gal sidabrinė ar j 
auksinė ženatvės sukak
tis...

Tai buvo tokia pradžia 
taip vadinamų “surprize 
parių.” * * *

Bet keičiasi svietas, kei
čiasi ir “surprize parės.” 
Dabar jau taip dedasi:

Suėjo būrys draugų ir 
nusitarė suruošti Jonui 
“surprize parę.” Pasigami
no tikietus — du doleriai, 
du doleriai pusė, net penki 
doleriai asmeniui.

Pasileido juos platinti. 
Eina prie visų, siūlo vi
siems — užsispyrę parduo
da Gkietą ir tiems, kurie 
nėra jokiais Jono giminė
mis, jokiais jo intimiškais 
draugais arba kūmais, kiti 
visai jo nėra matę, apie jį 
net nieko negirdėję.

“Tu esi mano draugas, 
tai ir pirk!” sako tikietų 
pardavėjas.

Ką darysi? Nepirksi, už- 
pykdysi draugą. Žmogus 
barasi ir perka.* * *

Su jokiais kitais parengi
mais nebepasirodyk. Jokių 
organizacijų tikietų nebe
siūlyk, nes darbininko ki- 
šenius nėra toks didelis, jog 
ištesėtų užmokėjęs du do
leriu pusę į “surprize pa
rę,” dar mokėti dolerį į or
ganizacijos parengimą!

Ir į “surprize parę” tapo 
sutraukta šimtas, du šim
tai, net trys šimtai žmonių!♦ ♦ *

“Surprize pares” pavadavo 
organizacijų parengimus.

Padėtis tikrai rimta. Iki 
šiol ta problema pas mus 
nebuvo spaudoje diskusuo- 
jama. Bet “pares” pradeda 
kenkti judėjimui.

Apie tai draugai turi pa
galvoti. ♦ ♦ *

Ar visai reikėtų atmesti 
“surprize pares” asme
nims? Gal nereikėtų. Bet 
jas reikia sugrąžinti į ori- 
ginalę formą.

Jos turi vėl tapti sueigė- 
lėmis, palinkėjimais tiktai 
Jono intimių draugų, gimi
niu, kūmų.

Spausdinimo ir platinimo 
“pariu” tikietų reikia atsi
sakyti.

Juk niekas iš mūsų ne
norime pakenkti judėjimui.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
B rook lyne $6.00 

Metams

AIRIŲ TERORISTAI GRASI
NA SĖKMINGIAU VEIKT 

BOMBOMIS ANGLIJOJ
Šiaurinės Airijos Protesto- 
nai Bomba Sprogdino Ka

talikų Paminklą

London. — Padidinta 
sargyba apie Anglijos mi- 
nisterį pirmininką Cham- 
berlainą; jis saugomas nuo 
airių respublikiečių teroris
tų.

Kelios dienos pirmiau jie 
užtaisė bombas devyniom 
elektros stotim įvairiose 
Anglijos dalyse; bet tos 
bombos neperdaug nuosto
lių tepadarė; tai dabar jie 
išleido grąsinimus, jog to
liau sėkmingiau pasidar
buosią.

Dublin, Airija. — Iš ta
bako blekinės dėžutės pa
daryta bomba išardė tik da
lį sienos ir išnešė kelis lan
gus užpakalinėje dalyje 
viešbučio, kur buvo apsisto
jęs Frank Chamberlain, sū
nus Anglijos ministerio pir
mininko; bet bomba visai 
nekliudė jo paties.

Belfaste, šiaurinėj pro- 
testoniškoj Airijoj, bomba 
apardė airių respublikiečių 
paminklą katalikų kapinė
se. •

Lietuvių Literatūros Draugi
ja Reikalauja Nemažini 

WPA Šalpos Darby
Brooklyn, N. Y. — Cent

ras Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos pasiuntė telegramas 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentui Garneriui ir sena
to lėšų komisijos pirminin
kui sen. Adamsui. Ragina 
juos remt prezidento Roo- 
sevelto reikalaujamą sumą 
viešiem WPA darbam.

Sekretorius D. M. Sholl.

Ypatingai nenori tas drau
gas Jonas, kad jo vardan 
surengta “parė” atsistotų 
skersai kelią organizacijų 
parengimams.

Viskam turi būti saikas, 
ribos, lygsvara.

* <» *
“Laisvė” mielu noru pa

garsina lietuviškų radio va
landų programas. Garsina 
visai veltui, be jokio apmo
kėjimo.

Bet štai atėjo “Laisvės” 
parengimas toj kolonijoje, 
kur randasi ta “lietuviška 
radio valanda.” Draugai 
nori per radio pagarsinti.

Radijušas jiems užgieda: 
“Jeigu užmokėsite tiek ir 
tiek už minutę, tai pagar
sinsiu.”

Čia jau tos teisybės labai 
mažai.

Lietuviškas priežodis sa
ko: “Ranka ranką mazgoja 
ir abidvi nori būti lygiai 
baltomis.”

Tą supranta “Laisvė”, tą 
turėtų suprasti ir mūsų 
broliai tūli radijušai.

Roosevelt Reikalauja
Aptaksuot Savininkus

Valdiškų Bonų
Už 2 Bilionu Dol. Pelno iš Tų Bony Jie Nieko Nemoka Val

džiai; Rooseveltas Ragina Aptaksuot ir Valdininkus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas stipriais žo
džiais pareikalavo, kad 
kongresas nutartų apdėt 
taksais visus savininkus 
bonų centralinės valdžios, 
valstijų ir miestų, taipgi ir 
visus valdininkus-tarnauto- 
jus, gaunančius virš $1,200 
algos per metus.

Kai kurie šneka, būk to
kie taksai esą priešingi ša
lies konstitucijai. Bet pre
zidentas parodo, jog nėra 
tokio priešingumo, tik kad 
tūli federaliai teismai buvo 
taip patvarkę; bet dabar 
šalies Vyriausias Teismas 
išnaujo per nagrinėja tokių 
taksų klausimą.

TROCKISTAS MARTIN 
UŽGROBĖ AUTO. UNI

JOS SĄRAŠUS

Detroit, Mich., saus. 20. 
—Trockistas pirm ininkas 
Jungtinės A u t o m o b i lių 
Darbininkų Unijos, Homer 
Martinas su šaika užgrobė 
unijos sąrašus iš centro, už
kalė raštinės duris ir pa
skelbė, kad ji uždaryta. Jis 
taipgi “suspendavo” dau
gumą iš 24-rių unijos pil
dančiosios tarybos narių, 
kaip jo priešų.

Martinui ypač nepatiko, 
kad dauguma tarybos nus
prendė šaukt specialį. unijos 
suvažiavimą Clevelande ir 
perrinkt viršininkus.

USA LĖKTUVŲ FABRIKAI 
JAU 100 PROCENTU BOI

KOTUOJA JAPONIJĄ
Washington. — Jau nė 

vienas ' orlaivių fabrikas 
Jungtinėse Valstijose ne
dirba Japonijai jokių lėk
tuvų nei jų dalių, ir pildo 
patariamąjį p a t v a r kymą 
valstybės m in is t e r i o C. 
Hull’o.

Pernai liepos mėnesį Hull 
išsiuntinėjo laiškus visiem 
orlaivių fabrikantam ne- 
statyt Japonijai lėktuvų 
nei jiem reikalingų dalių, 
kadangi japonai oro bom
bomis žudo nekariškius gy
ventojus. Ir nuo to laiko vi
si šioj šalyj orlaivių fabri
kantai boikotavo Japoniją, 
apart tik United Orlaivių 
Korporacijos East Hart
forde, Conn.

Dabar ir ši korporacija 
pranešė, kad jinai vykdys 
ministerio Hullo patvarky
mą. Sykiu ji aiškinasi, jog 
po Hullo laiško jinai tik 
pagal sutartį pasiuntus Ja
ponijai 600 oriai vinių pro
pelerių už $102,000; bet su
tartis jau pasibaigus, o 
naujos sutarties jinai neda
lysianti su Japonija.

Wall Stryto bankininkai, 
didžiosios draudimo (insur
ance) kompanijos ir kiti 
turčiai gauna , po du bilionu 
dolerių nuošiničių per me
tus, bet už visą tą pelną 
iki šiol nemokėjo jokių tak
su valdžiai.

Bet jie smarkiausiai rė
kė ir teberėkia, kad valdžia 
griežtai numuštų pašalpas 
bedarbiams ir “subalansuo
tų” šalies iždo, išlaidas su 
įplaukomis.

Naziy ir Italų Įsibriovė- 
lių Nekenčia Visi Ispa

nai, Sako Gen. Rojo
žmonės Kovos, Iki. Visi 
Svetimieji Įsiveržėliai Bus 

Laukan Išvyti

Barcelona, I s p a nija. — 
Generolas Vincente Rojo, 
komandierius r e s p ublikos 
armijų Katalonijoj, atsi
šaukė per radio į ispanus 
fašistų kareivius prieš įsi- 
briovėlius Italijos juod- 
marškinius ir Vokietijos 
nazius. Jis sakė:

“Žmonės jūsų pusėje ly
giai, kaip ir žmonės mūsų 
pusėje, neapkenčia tų įsi
veržėlių giliai ir begali
niai ... ir ta neapykanta 
negali būt užgesinta, kol 
paskutinis svetimšalis įsi- 
briovėlis apleis šią šalį.

“Mes norime laisvos Is
panijos, visiškai laisvos 
nuo svetimšalių viešpatavi
mo ... ir mes kovosime iki 
mirties, kad laimėt laisvę 
prieš svetimuosius ir prieš 
tuos, kurie juos čia įsigabe- 
no.

“Gyvybė mums nieko ne 
reiškia; visiškai nieko, jei
gu mes ir mūsų sūnūs tu
rėtų gyvent paniekoj (“sve
timųjų pavergti).

Generolas Rojo kalbėti 
yra labai nedrąsus ir dabar 
jis dar pirmą kartą viešai 
kalbėjo šiame kare.

Washington, saus. 20. — 
Senato lėšų komisijos pir
mininkui Adamsui suplau
kia 5,000 telegramų per die
ną su reikalavimais užgiri 
prezidento Roosevelto nu-
statomą sumą pinigų pa-, ris išspyrė dr. H. Schachtą 
šalpiniams WPA darbams. ;iš prezidentystės Valstybės

Banko; tai todėl, kad
Doorn. Holandija. — Bu

vusiam Vokietijos kaizeriui 
Viliui sueina 80 metų am
žiaus sausio 27 d. Be kitų, 
pas jį atsilankysiąs iš Vo
kietijos ir feldmarš alas 
gen. Mackensen, kuris yra 
jau 89 metų amžiaus.

3 SENATORIAI JNEŠE KON
GRESUI, KAD UŽDRAUSTU 

LYNČIAV1MUS
Pernai Atžagareiviai Se
natoriai Skandališkai Nu

stelbė Tokį Sumanymą

W a s h i ngton. — “Kova 
prieš negrų lynČiavimus tu
ri eit pirmyn!” pareiškė 3 
senatoriai, įnešdami kong
resui sumanymą griežtomis 
bausmėmis uždraust negrų 
lynčiavimą.

Šį įnešimą padarė demo
kratai senatoriai Wagner ir 
Van Nuys ir sykiu su jais 
republikonas senatorius 
Capper (iš Kansas).

Praeitoje kongreso sesijo
je atžagareiviai senatoriai 
iš pietinių valstijų šešias 
savaites kėlė bjaurų, nuo
latinį ermyderį, kol užrėkė, 
užbaubė ir užtrypė sumany
mą prieš negrų lynČiavi
mus.

MORGANAS UŽGNIAUŽIA IŠ
RASTĄ 50 SYKIU GERESNĘ 

RADIO LEMPUTĘ
Bet Tas Išradimas Padidi
na Kompanijai Pelnus $10,- 

000,000 per Metus

Washington.— Kongresi
nei komisijai, tyrinėjančiai 
trustus-monopolius, paaiš
kėjo, kad inžinieriai Ame
rikos Telefonų ir Telegrafo 
kompanijos jau 15 metų at
gal išrado pagerintas radio 
lemputes, bet kompanija, 
d i k t u o j ama bankininko 
Morgano, užgniaužė tą iš
radimą nuo publikos; nie
kam tokios lemputės nepar
duoda.

Tos lemputės tarnauja 50 
sykių ilgiau negu dabar 
pardavinėjamos lemputės; 
jos sunaudoja tik pusę tiek 
elektros jėgos ir daug aiš
kiau perleidžia radio pro
gramas.

Tokias pagerintas lempu- 
ites vartoja tik pati kompa
nija, ir per 1 praeitus me
tus, ačiū joms, jinai sutau
pė sau 10 milionų dolerių 
lėšų, naudodama jas toli
miem pasikalbėjimam per 
telefoną.

Šitaip kongresinei komi
sijai paliudijo pats Frank 
B. Jewett, pirmininkas Bell 

, Telefono Laboratorijų Ty
rinėjimų skyriaus.

EXTRA!
HITLERIS IŠSPYRĖ DR.

H. SHACHTĄ

Berlin, saus. 20. — Hitle-

Schacht priešinosi beprotiš
kam, neribotam ginklavi
muisi ir reikalavo toliau 
taip negrobt žydų nuosavy
bės.

Schachto vieton Hitleris 
paskyrė W. Funką, ūkio 
ministerį.

500,000 Jaunų Krikš
čionių Šaukia Nesiau
rinti W. P. A. Darbų

Geležinkeliečiai ir Automobilių Darbininkai Reikalauja, 
Kad Senatoriai Užgiriu $875,000,000 Šalpos Darbam

Washington. — Milionai 
organizuotų žmonių bom
barduoja telegramomis se- 
natinęi' lėšų komisiją, kad 
jinai užgirtų prezidento 
Roosevelto reikalavimą — 
paskirt $875,000,000 vie
šiem WPA darbam iki lie
pos 1 d.

Tokias telegramas at
siuntė Krikščionių Studen
tų Judėjimas, Jaunųjų Vy
rų Krikščionių ir Jaunųjų 
Moterų Krikščionių Susi
vienijimai, turintieji dau-

Iš Madrido Fronto Esą 
Siunčiama 60,000 Ka

reivių į Kataloniją
Franc o-Nazių-Italų Kari
niai Laivai Daro Jūrų Me

džioklę prieš Juos

Hendaye, Franc. — Is
panijos pasienis. — Paskli
do girdai, kad Ispanijos re
spublika laivais persiunčia 
60 tūkstančių savo kariuo
menės iš Madrido fronto į 
Kataloniją. Tai fašistų ka
riniai laivai nuolat “siuva” 
į visas puses Viduržemio 
Jūroj, į rytus nuo Ispanijos, 
medžiodami respublikos lai
vus su menamais karei
viais. Jie kartotinai bom
bardavo ir pajūrines res
publikiečių pozicijas.

(Italija ir Vokietija yra 
“p a r d a v u sios” generolui 
Franco’ui eilę submarinų ir 
kitų karinių laivų.)

Pranešama, kad fašistai 
telkia didelį skaičių savo 
kariuomenės pačiame gale 
šiaurinio Katalonijos fron
to. Ten jie mėginsią prasi- 
laužt palei Francijos rube- 
žių iki Viduržemio Jūros ir 
taip užkirst Ispanijos res
publikai susisiekimus sau
suma su Franci j a.

SUDEGĖ SENELĖ, SŪ
NUS IR JO ŽMONA

Brooklyn, N. Y., saus. 20. 
Per gaisrą po num. 254 
Clinton Ave. sudegė senelė 
Amelia Clement, 90 metų, 
jos sūnus George, 54 metų, 
ir sūnaus moteris Grace, 
51 metų.

VOS NENUŠAUTAS ŽE
MYN GEN. FRANCO

Perpignan, Franci j a. — 
Lėktuvas, kuriuom skrido 
generolas Franco pro Bar- 
celoną, vos nebuvo nukirs
tas žemyn šūviais iš liau
diečių priešorlaivinių ka- 
nuolių.

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

giau kaip pusę miliono na
rių.

Detroit, Mich. — Jungti
nių Automobilių Darbinin
kų Unija per savo pildan
čiąja tarybą mušė telegra
mą senatorių lėšų komisi
jai, kad nekirstų $150,000,- 
000 nuo prezidento reika
laujamos sumos pašalpi- 
niams darbams.

Washington. — Geležin
kelių darbininkų unijų va
dų pirmininkas G. M. Har
rison įteikė reikalavimą se- 
natinei komisijai, kad už
girtų $875,000,000 WPA 
darbam iki vidurvasario.

Jau pirmiau CIO ir Ame
rikos Darbo Federacija iš
vien pareikalavo, kad sena
to lėšų komisija nebandytų 
kapot sumą pinigų, kurių 
prezidentas ’ Rooseveltas 
reikalauja pašalpiniams 
darbams iki liepos 1 d.

SENATORIAI PAJUTO 
SPAUDIMĄ

Senatinėje lėšų komisijo
je yra 24 nariai, .ir iš pra
džios beveik visi jie, apart 
vieno kito, kalbėjo už ap- 
kapojimą prezidento reika
laujamos sumos pašalpi
niams darbams. Bet masi
niai protestai prieš mažini
mą lėšų WPA darbam taip 
paveikė komisijos senato? 
rius, kad jau 10 jų stoja už 
Roosevelto reikalaujamą 
sumą, 10 prieš, ir dar 4 
svyruoja.

Kai kurie kalba skirt po 
tiek per mėnesį, kiek rei
kalauja prezidentas, > per 
žiemą, ir tik paskui suma
žini pinigus šalpos dat- 
bam. ,,

Neriboti Daugiai Italy ir Na- 
ziy Amunicijos prieš Liau- 

diečius Katalonijoj
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai panaujino perkūni
jančią savo ofensyvą cent- 
raliniame ir pietiniame Ka
talonijos frontuose. Per 
dieną jų kanuolės išmeta 
desėtkus tūkstančių itališ
kų ir vokiškų šovinių į 
liaudiečių pozicijas. Atrodo, 
kad jie tebeturi neribotus 
daugius kanuolinės amuni
cijos. Fašistų ofensyvai tar
nauja ir gražus pavasariš
kas oras šiomis dienomis.

Čiaudiečiai, atkakliai gin
damiesi, vis užkerta prie
šams kelią į Igualadą ir 
Vendrellį.

Daugiau pasaulinių žinių 
4-me ir kituose viduriniuo
se puslapiuose.

ORASI
Ši šeštadienį apsiniaukę 

ir šilčiau 1
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Aviacijos Progresas
Orlaivininkystė eina pirmyn sparčiau

siais žingsniais. Jungtinėse Valstijose 
1909 metais buvo pabudavotas pirmas 
fabrikutis brolių Wright gaminti lėktu
vus. Tų laikų lėktuvai buvo labai silpni, 
maži, negreiti ir galėjo netoli skristi.

Nuo to laiko iki dabar Jungt. Valstijų 
aviacijos industrija išaugo į milžinišką. 
Tik 25 lėktuvų gaminimo kompanijos da
bar samdo 36,000 darbininkų. Prie to 
dar*yra apie 1,000 kitų kompanijų ir 
fabrikų, kurios gamina lėktuvams dalis. 
T938 metais Jungt. Valstijose buvo pa
gaminta 1,800 karinių lėktuvų ir 1,875 
pasažieriniai. 1937 metais lėktuvų ga
myba siekė $115,000,000 vertę, o 1938 
metais jau $140,000,000. Apskaitliuoja
ma, kad nuo 1909 metų šioj šaly paga
mino iki 60,000 lėktuvų.

1938 metais buvo pagamintas didžiau
sias jūrinis lėktuvas, tai “Boeing 314.” 
Jis turi 152 pėdas ilgio sparnus, 109 pė
das ilgio liemenį; 28į pėdos aukščio, sve
ria 48,965 svarus, gali vežti 72 keliau
ninkus ir 8 įgulos žmones ir prie to 
dar 5,000 svarų prekių. Jis gali daryti 
apie 5,000 mylių be apsistojimo po 200 
mylių į valandą.

Pasažieriniai lėktuvai atsieina nuo 
$1,000 (mažiukai) iki kelių šimtų tūks

tančių dolerių. Kariniai nuo $25,000 iki 
$500,000 vienas. Net maži mūšio lėktuvai 
ir tai atsieina po $25,000 kiekvienas. Bet 
jie gali daryti po 7 mylias į minutę.

Praeitų metų bombininkai buvo dide
li, greiti ir dažniausiai šarvuoti, kad ga
lėtų atlaikyti priešo ugnį. Šarvavo jli
tam tikras dalis; aplinkui motorus, ku
ro tankus ir žmonių buvimo punktus. 
Juos vadina “Skrajojančiomis tvirtovė
mis.”

Aviacija daro gražų progresą, tik gai
la, kad fašistai agresoriai paverčia ją į 
žmonių žudymo mašiną. Prie geros tvar
kos orlaiviai tarnautų žmonijai, bet da
bar jie sėja mirtį ir nelaimes.

Kiek Ispanijai Atsiejo Fašistų 
Intervencija?

Sukako pustrečių metų arba 30 mė
nesių Ispanijoj fašistų karo prieš to 
krašto liaudį. Franci jos specialistai ap- 
skaitliuoja, kad karas jau atsiejo Ispa
nijai 60,000,000,000 aukso pesetų arba 
$11,000,000,000. Šalis baisiai nukentėjo, 
laukai nuterioti, sodai iškirsti, išlaužy
ti, industrija sugriauta. Greta šių turtų 
Ispanijoj jau žuvo nemažiau 2,000,000 
žmonių kovos laukuose ir nuo fašistų 
lėktuvų. Vien fašistų lėktuvai užmušė 
nemažiau 250,000 civilių ' žmonių, dau
giausiai moterų, senelių ir vaikų! Hit
lerio ir Mussolinio karo lėktuvai barba
riškai žudo Ispanijos nieko nekaltus 
žmones!

Karo lauke yra arti dviejų milionų 
kareivių iš abiejų pusių. Dabar karo 
frontai tęsiasi virš 900 mylių ilgio. Ka- 
talonijos frontas pirm dabartinės fašis
tų ofensyvos buvo 167 mylios ilgio, o 
dabar jis sutrumpėjo iki 105 mylių. Kas
tilijos (Madrido, pietų ir Gaudarama) 
sudaro apie 850 mylių ilgio.

Ispanijos Atlantiko Vandenyno ir Vi
duržemio Jūrų pakraščiai sudaro 1,470 
mylių ilgį. Iš to skaičiaus fašistai turi 
990 mylių, o liaudiečiai valdo 480 my
lių jūrų kraštų.

Ispanijoj yra 47 provincijos, iš jų. fa
šistai valdo 35 provincijų sostines, o 
liaudiečiai 12 provincijų sostinių ir tūlų 

i kitų provincijų dalis. Fašistai valdo veik 
visas buvusias Ispanijos kolonijas Afri
koj ir jūroj, išimant tik salą Minorca, 
kurią valdo liaudiečiai. Žmonių pas liau- 
diečius veikiausiai bus daugiau, kaip pas 
fašistus, nes žmonės bėgo iš fašistų už
imtos teritorijos. Liaudiečiai valdo ir di
džiausius miestus, kaip Madridą, Barce
lona, Valenciją, Almeriją, Kartageną ir 
kitus. Jie turi metalo kasyklas ir svar
biausius industrijos centrus,‘kuriuos pa
vertė į apsigynimo industriją.

Ispanijos liaudis baisiai nukentėjo, nes 
prieš ją atvirai veda karą Italijos, Vo
kietijos ir Portugalijos fašistai. Vienok 
ji yra pasirįžus kautis iki paskutinio 
kraujo lašo už savo laisvę ir Ispanijos 
laisvę.

Franci jos Liaudies Balsas
Paryžiuj, Franci j o j, susirinko į Win

ter Velodrome virš 40,000 žmonių. Kal
bėjo Komunistų Partijos sekretorius 
Maurice Thorez, socialistų vadas Leon, 
Blum ir kiti. Jie, ir susirinkusi masė, 
reikalavo, kad Franci ja tuoj aus atidary
tų sieną ir teiktų Ispanijos liaudžiai pa
galbą.

Rezoliucija sako: “Ispanija turi būti 
išgelbėta ir atgal atiduota ispanams, jei
gu Franci j a nori pasilikti Franci j a.” 
Franci jos žmonės aiškiai supranta, kad 
jeigu Ispanijoj įsigalės ir įsitvirtins Ita
lijos ir Vokietijos fašistai, tai tada ir 
Franci ją jie puls, nes ji bus fašistų ap
supta iš trijų pusių.
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Ar 4,000,000 Turės Badauti?
Teisingai šalies prezidentas Roosevel- 

tas pareiškė, kad sumažinimas WPA 
(viešų darbų) ant $150,000,000 reiškia 
atleidimų iš darbo 1,000,000 darbininkų. 
Tas tikrumoj reiškia vargą, badą ir 
skurdą dėl jų ir jų šeimynų, kas ma
žiausiai sudarys 4,000,000 žmonių! Tokis 
išrinktų i kongresą atstovų pasielgimas 
yra žalingas piliečiams ir visai šaliai. 
Prezidentas siūlė gerai apgalvojęs WPA 
darbams skirti nemažiau $875,000,000 ir 

. tas turėjo būti padaryta.
Visų piliečių pareiga yra siųsti laiš

kus, rezoliucijas, reikalavimus mūsų iš
rinktiems kongresmanams ir senato
riams ir reikalauti jų, kad WPA suma 
nebūtų sumažinta, kad senatoriai bal
suotų už prezidento pasiūlytą sumą! Jei
gu tą savo užduotį atliks milionai, tai 
kongresmanai ir senatoriai turės skai
tytis su piliečių reikalavimais ir WPA 
darbams bus paskirta reikalinga suma 
pinigų!

Telegramas ir rezoliucijas reikia siųs
ti tiesiai jūsų senatoriams arba seka
mais antrašais: Senator Adams, Chair
man of the Senate Sub-Committee on 
Appropriations, at the Senate Building, 
Washington, D, C.

Greta to, jau dabar turime ruoštis 
prie masinių demonstracijų po visą ša
lį, kurios bus rengiamos, pž viešus dar
bus šeštadienį, sausio 28 dieną!

Organizacijos privalo išrinkti delega
cijas ir siųsti į vietinės valdžios įstaigas 
reikalaujant, kad WPA darbai nebūtų 
siaurinami, bet dar didinami.

Miestas Žuvo į 30 Sekundų

REIKALAUJA S U TRAU
KY? USA RYŠIUS SU 

NAZIŲ VALDŽIA*

Cincinnati, Ohio, saus. 
19. — Demokratas Jungti
nių * Valstijų senatorius 
King savo kalboje žydų pa
rapijų susirinkime prižadė
jo remt sumanymą, reika
laujantį sutraukyt diploma
tinius ryšius su Vokietijos 
naziais. Senatorius smerkė 
juos kaip kriminalistus.

Žada Atsteigt Karaliaus 
Valdžią Ispanijoje

London. — Ispanijos fa
šistų atstovas Anglijai, ku
nigaikštis Alba pareiškė, 
jog kai generolas Franco 
laimėsiąs karą, tai būsianti 
atsteigta karaliaus valdžia 
Ispanijoj; tada, girdi, sos
tas, turbūt, teksiąs kuni
gaikščiui Juanui, jauniau
siam sūnui buvusio kara
liaus Alfonso.

Albany, N. Y. — Guber
natorius Lehman pakeitė 
mirties bausmę amžinu ka
lėjimu Simonui Elmore, ku
ris, bežagdamas 4-rių me
tų mergaitę, nužudė ją.

Barcelona, Ispanija.—Su
imtas Italijos šnipas su 
dviem bombom, beinant 
jam per sieną iš Francijos 
į Kataloniją.
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Gruodžio 28 d. suėjo ly
giai 30 metų nuo to laiko, 
kai Italijoj, Sicilijos sąloj 
žemės drebėjimas sugriovė 
didžiulį Mesinos miestą. .

Tai buvo viena didžiau
sių žmonijos katastrofų. 
Joje žuvo arti 100,000 žmo
nių. 12,000 kv. km. plote te
liko sveiki nesugriauti tik 
keli pastatai. Ne tik pats 
miestas, bet ir 40 jo apylin
kės kaimų buvo nušluoti 
nuo žemės paviršiaus.

Mesina y ra vadinama 
“kančių miestu.” Tikrai, jos 
likimas yra nepavydėtinas, 
jai daug kartų teko nepa
prastai kentėti. 1743 m. jo
je labai siautė maras, ku
ris į kapus nuvarė 40,000 
žmonių. 1783 m. Mesinoj 
buvo didelis žemės drebėji
mas, per kurį žuvo 20,000 
žmonių. 1848 m. per revo
liuciją prieš Neapolio Bur
bomis tas miestas buvo tris 
dienas iš eilės nepaprastai 
smarkiai b o m b a r d uotas. 
Tačiau vis dėlto nė viena 
šių tragedijų negali susily
ginti su 1908 m. gruodžio 
28 d. tragedija — didžiuoju 
žemės drebėjimu.

Jis prasidėjo anksti rytą. 
Tuo metu apie 150,000 Me
sinos gyventojų ramiai mie
gojo. Naktis buvo labai 
ūkanota. Ankstyvo ryto va
landomis labai tamsūs de
besys atslinko virš miesto. 
Juodos tirštos masės buvo 
apdengusios dangų.

Anksčiau 'atsikėlę žmo
nės galvojo, kad jie gal dar 
per anksti atsikėlė, nes ry
tas buvo labai tamsus. Jie 
jautė, kad kas nors yra 
netvarkoj. Gyvuliai ir 
paukščiai jautėsi kaž kaip 
nejaukiai. Šunys staugė. 
Katės j ieškojo vietos pasi
slėpti, o ganyklose arkliai 
ir karvės taip pat kaž ko
dėl buvo neramūs.

Vos prašvitus, buvo gir
dėti ypatingas žemas šnypš
čiąs triukšmas. Jis vis da
rėsi garsesnis ir garsesnis, 
kol staiga pavirto į perkū
nišką triukšmą, kuris kilo 
iš kaž kur žemės gelmių.

Kitą minutę žemė pradė
jo nepaprastai virpėti. Ji 
pradėjo kilti ir raitytis. 
Gatvės pradėjo banguoti. 
Visas miestas šokinėjo ir 
krito. Žemėj atsivėrė di
džiulės bedugnės, praryda
mas visus namus. Pastatai 
svyravo, lingavo ir braškė
dami griuvo.

Mažiau kaip per 40 sekun
džių. iš Mesinos buvo likę 
tik vieni griuvėsiai.

Tuo tarpu mieste buvo 

Tūkstančiai chiniečių Kantono mieste, Pietų Chinijoj, lankia nusipirkti ryžių 
maistui, kuriuos parduoda japohai įsiveržėliai. Pardavimas prasideda 2 vai. 

jio pietų, d linijos p’rasM'ėkla formuotis kaip 5 vai. ryte.

daugybė neapsakomai šiur
pių vaizdų. Tie žmonės, 
kurie suspėjo išbėgti iš na
mų, visomis jėgomis veržė
si į uostą. Tačiau kelias į 
jį nebuvo laisvas. Gatvės 
buvo užverstos namų griu
vėsiais. Nepaprastai išgąz- 
dintų žmėnių riksmai mai
šėsi kartu su sužeistųjų ir 
po griuvėsiais mirštančių 
pagalbos šauksmais ir dejo
nėmis.

Vis dėlto po kiek laiko 
tūkstančiai gyvų išlikusių 
žmonių panikos apimtų, 
virpančių iš baimės, susi
rinko uosto krantinėse. 
Daugumas jų buvo tik šį tą 
spėję užsimesti, o nemaža 
buvo ir visai nuogų, šoku
sių iš lovų. Čia prie jūros, 
toli nuo namų, jie manė, 
kad bus saugūs. Bet įvyko 
baisiausias dalykas. Stai
ga jūroj už uosto kilo mil- 
ž i n i š k a b anga. Pakilusi 
daugiau negu 13 metrų į 
aukštį, ji su baisiu trenks
mu įsiveržė į miestą, už- 
liedama daugiau kaip 100 
hektarų plotą žemės. Ji nu
šlavė visus uoste susirinku
sius žmones. Nė vienas ne
išsigelbėjo...

Žvejų laiveliai buvo su
trupinti į šipulius. Didesni 
laivai buvo nutraukti nuo 
inkaro ir banga juos už- 
plukdė tenai, kur prieš po
rą minučių dar buvo miesto 
gatvės. Prekiniai laivai, 
kurie ant inkaro stovėjo už 
uosto, staiga pranyko atsi
vėrusiose didžiulėse jūros 
skylėse. Visos jų įgulos žu
vo.

Tuo metu vėjas pavirto į 
uraganą ir iš dangaus pra
dėjo kristi vandens- srovės. 
Lyg dar norėdamos padi
dinti mieste kilusią paniką, 
daugely vietų išsiveržė liep
snos. Liepsnojo miesto 
griuvėsiai.

Iš visų didesniųjų viešųjų 
Mesinos pastatų sveikesnė 
liko tik 800 metų senumo 
katedra. Šimtai išsigelbėju
sių žmonių puolė į šią pas
kutinę pastogę, kur pa
šnabždomis pradėjo mels
tis. Jiems besimeldžiant, 
įvyko antras dar stipresnis 
smūgis. Katedra susvyravo 
ir griuvo, po griuvėsiais pa
laidodama visus tuos, ku
rie po jos stogu įieško jo 
pastogės.

Po to dar sekė silpnesni 
požeminiai smūgiai, bet jau 
nebebuvo ko griauti. Gyvi 
likę žmonės bandė organi
zuoti pagalbos tiekimą. Ta
čiau jų pastangos buvo be
viltiškos. Mieste nebuvo

Molotovas, Stalinas ir kiti partijos ir valdžios vadai 
neša žuvusiojo garsaus lakūno, Valerijaus Čkalovo, 

pelenus i Kremliaus sieną.

maisto, nė medikamentų. 
Ligoninės buvo sugriautos. 
Daugumas jose gulėjusių 
ligonių, gydytojai ir sesu
tės buvo žuvę. Susisieki
mas su kitais miestais buvo 
nutrauktas.

Visą dieną būriai susior
ganizavusių žmonių kasinė- 
josi po griuvėsius — bandy
dami išgelbėti sužeistuosius 
ir identifikuoti mirusius. 
Tas darbas buvo tęsiamas 
ir per naktį, nežiūrint 
smarkaus lietaus ir aršaus 
vėjo. Šviesti nereikėjo — 
švietė degančios griuvėsių 
krūvos.

Kitą rytą pirmą pagalbą 
nelaimingam miestui sutei
kė atplaukęs rusų karo lai
vas. O vėliau dieną atplau
kė britų ir italų laivai, prie 
kurių prisidėjo ir Amerikos’ 
Jungt. Valstijų karo laivai, 
kurie tuo metu kaip tik bu
vo savo kelionėj aplink pa
saulį.

Pasiėmę kirkas ir kastu
vus, jūrininkai pradėjo' 
kasti iš po griuvėsių lavo-' 
nūs. Kai kur jiems reikėjo! 
kasti net iki 18 m. gilumom! 
Sužeistieji buvo sugabenti į 
skubiai pastatytas palapi
nes.

Dieną ir naktį inžinieriai 
dirbo, kad atstatytų gelžke- 
lį ir po keleto dienų iš su
griauto miesto išvažiavo 
pirmas traukinys, pilnas 
sužeistųjų.

Vis dar tebelijo. Tūkstan
čiai lavonų eilėse buvo su
guldyti, permirkusiose gat
vėse. Lavonai p r a d ėjo 
dvokti. Tą smarvę tuojau 
užuodė pesliai (vanagai), 
kurių šimtai atskrido į tą 
ištuštėjusį ir sunaikintą 
miestą. Kai daugumas žmo

nių Mesinoj badavo, pesliai 
smarkiai tuko...

Palaidoti visus žuvusius 
buvo tiesiog neįmanoma. 
Tuomet lavonai buvo su
krauti į didžiules krūvas ir 
sudeginti..

Pamažu per keletą savai
čių šiokia tokia tvarka bu
vo grąžinta, o po kelių mė
nesių buvo pradėta miestą 
atstatyti.

Dabar Mesina vėl yra ne
mažas miestas.

(Iš “L. ž.”)

ŠYPSENOS
Nevietoj Įtarimas

—Būtinai parodyk man tą 
laišką, kurį ką tik dabar at
plėšei. Aš mačiau, kad ten 
moters .rašysena ir kad tu 
pabalai jį perskaitęs,.— spi- 
riasi žmona.

—Taip, tai laiškutis nuo 
į tavo siuvėjos,—atsako vy- 
1 ras.

Galėjo Būti Blogiau
Jonaitis turėjo paprotį 

visuomet sakyti: galėjo bū
ti blogiau.

Kartą jo draugas, sutikęs 
jį gatvėje, pasakoja:

—Ar girdėjai, kad Vėje
lis vakar turėjo pasimaty- 
ma su Jurkėno žmona, bet V z
Jurkėnas juos užklupo ir 
Vėjelį nušovė vietoje?

—Galėjo būti dar blo
giau! — atsako Jonaitis.

—Kas gi galėjo būti blo
giau, jei Vėjelis buvo už
muštas? — klausia jo drau
gas.

—Jurkėnas galėjo nušau
ti užvakar mane, kai aš tu
rėjau pasimatymą su jo 
žmona.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Matau dienraštyj “Lais- 
| vėj” jūs atsakote į klausi
mus, tai malonėkite atsa
kyti ir į mano klausimą.

Kokios tautos yra Sovie
tų vadas-J. Stalinas? - Yra 
tokių, kurie sako, kad jis 
yra gruzinas, nėra rusas, 
kiti sako—žydas ir tt.

J. A. Budimas.
Atsakymas

Drg. J. Stalinas yra gru
zinas. Sovietų Sąjungoje 
tautinė žmogaus kilmė ne
daro jokio skirtumo. Kai 
žmonės renkami į vadovy
bes, ir valdvietes, visai ne
kreipiama dėmesio, kokios 
tautybės jie yra. Vienintelė 
kvalifikacija — tinkamu
mas tai vietai, nuoširdu
mas tam pašaukimui.
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Švilpianti Moteris

Spiegė salėje muzika tango, 
Prieangy stumdės sijonai su kelnėm. 
Ji skardžiai švilpė taktą prie lango 
Prišlijus, lyg šaukdama velnią.
Ir troško prisiglaust prie jos vyrai puikiausi— 
žiūrėdami žvilgsniu rijo vien seilę.
Kiekvienas karščiausiai troško nupirkti 
Aistra jos liepsnojančią meilę.
Juokės ji kartais, kartais ji meldė, 
Kad nuskintų ją, lyg uogą raudoną. 
Krūtinę jos alkanas slibinas valdė, 
O kūną prekiavo už duoną.
Ir sukės po porą kraipydamies tango, 
Aidėjo laukinis muzikos kauksmas.
O prieangy matos pro atdarą langą . 
žvilgsnių bedarbės maldaujantis šauksmas.

Vargo Juzis.
Lietuva.

Serafimovičius
1917 metų galas. Maskvoje, ant Bolšaja 

Dimitrovka gatvės,—menininkų ir literato- 
rių iš grupės “Sreda” susirinkimas. čia 
— išgarsinti rašytojai: Buninas, čirikovas, 
Šmeliovas, Zaicevas, žymiausi dailininkai ir 
artistai; daug svečių—gydytojai, kažkokios 
puikiai įsirėdžiusios damos. “Sreda” iš ne
didelės literatorių grupės ėmė virsti prie
glauda visiems, kas pasiutusiai nekentė Di
džiosios Spalio Revoliucijos.

—Ponai,—tarė vienas dailininkas, — čia 
randasi žmogus, kuris nuplėšė mums gar
bę... Kolei jis čia, mes negalim pradėti 
darbo...

—Kas jis?—pasigirdo pikti balsai.
—Aš turiu galvoje rašytoją, kuris ben

dradarbiauja bolševikų “Maskvos Sovieto 
žiniose”. . . Serafimovičius. Lai jis apleidžia 
susirinkimą...

šimtai akių tyliame pyktyje įsirėmė į 
kresną, tvirtą SerafimoviČiaus figūrą, o jis 
su niūru šypsuliu, surinkęs sunkias raukšles 
virš nosies, nustebusiai ir su kartėliu žiū
rėjo į “brolius-rašytojus” ir gudriu mostu— 
iš apačios į viršų—plačiu delnu glostė pa
kaušį. Jis stovėjo prieš buržuazinės inte
ligentijos teismą, bet nesijautė esąs teisia
muoju. Svarbesnė jam buvo liaudies nuo
monė. Piktai tylint visai salei Serafimovi
čius išėjo, suklupęs į kažkeno siauram pra
ėjime pakištą koją. . .

Po kelių dienų “Izviestijose” buvo pa
skelbtas kareivio laiškas:

“. . .vadovaudamasis savo pilietine ir mo
raline pareiga, aš, 26 Rylskio pulko karei
vis, drėgnų duobių gyventojas, pilkas apka
sų žmogus, išeinu ginti draugą rašytoją, pa
silikusį vienoje bedugnės pusėje su liaudim 
—su darbininkais, valstiečiais ir kareiviais... 
Kas dėl ponų rašytojų, neapkenčiančių, liau
dies valdžios, tai pareiškiu, kad nuo šiol 
vardai tų... užrašyti pas mane žygio kny
gelėje, ir kada aš skaitysiu jų graudžius, 
gerus aprašymus apie mūsų vargšą mužiką, 
aš galvosiu, kaip veidmainiauja rašytojai- 
aristokratai. . .”

Liaudis žinojo Serafimovičių, rašytoją, 
kuris sunkiais carizmo laikais savo veika
lais kurstė žmones siekti laisvo gyvenimo, 
kėlė savo piktą balsą, kad apginti darbo 
žmones, nukaukuodavo privatinės nuosavy
bės santvarkos šlykštumą, šaukė darbo 
žmones į kovą už savo žmoniškas teises.
* Į šį—tiesų ir dorą—kelią Serafimovičius 
atsistojo dar nebūdamas rašytoju. 1887 
metais, kada Serafimovičius mokėsi Peter
burgo universitete, žuvo Aleksandras Ulja- 
novas, kurį nužudė caras. Serafimovičius 
gerai žinojo šitą drąsų žmogų; pagal jo žo
džius, tai buvo “nepaprasto puikumo orato
rius, nepaprastos jėgos, aistringas, nugalin
tis priešininką argumentacija, pajuoka, di
džiuliu apsiskaitymu.” Draugų prašomas, 
Serafimovičius parašė revoliucinę proklama
ciją.

Serafimovičių areštavo caro žvalgyba., 
Kelyje į policiją jis spėjo suplėšyti prokla
macijos juodraštį, vienok tas jo neišgelbė
jo nuo ištrėmimo į tolimąją Mezenę, prie 
Baltųjų jūrų kranto. Laisvųjų Dono stepių 
sūnus, išaugęs po palaiminta pietų saule, 
pasijuto sniego dykumoje.

Bet ir čia gyveno ir dirbo žmonės, ir čia 
tortingieji engė neturtinguosius. Katorgi
nis žvejų-pajūriečių darbas padaro neišdil
domą įspūdį jaunajam Serafimovičiui. Ir

tada jis rašo savo pirmąją apysaką apie 
jūros darbo žmones, žvejys Soroka dirba 
pas buožę Voroną. Jis privalo atiduoti pu
sę sugautos žuvies už tai, kad Vorona da
vė jam šiltus drabužius. Pas Soroką dū
minėj pirkelėj didelė alkana šeima. Uždus
damas bėga Soroka per ledus, ieškodamas 
žvėries. Ir štai Sorokos laime—jis užmušė 
daug ruonių. “Gerai žinojo Soroka,—grįš 
jis namo, visas grobis nueis skoloms. . .nu
eis buožei Voronai, bet visgi jis linksmai 
traukė sunkų vijurką, ir prakaitas lašais 
varvėjo...” Bet tuo momentu, kada jau 
arti krantas, Soroką nuneša ant ledo lyties 
į atvirą jūrą—kurčiai, alkanai mirčiai. To
kia blivo gyvenimo prie kapitalizmo tiesa, 
žiauri, negailestinga, ir apie šią tiesą pasa
kojo Serafimovičius.

Šia apysaka Serafimovičius pradėjo savo 
kūrybinį gyvenimą. Menas jam—ginklas 
kovai už liaudies laimę, ir jis visą savo gy
venimą kovojo ir kovoja su šiuo ginklu drą
siai, dorai, visa savo talento jėga.

Grįžęs iš ištrėmimo, Serafimovičius pateko 
nepaprastai sunkion padėtin. “...Gyvent 
tenka alkanaujant,—rašė jis Korolenko,— 
. . .ant mano rankų motina ir mažas broliu
kas. . .čia dykynė, ir jeigu yra darbo pa
klausa, tai vien tik raštininko darbui įvai
riose formose, o aš negaliu nuolat rašinė
ti...” Jis negalėjo, nemokėjo pagražinti 
gyvenimo, kuo užsiiminėjo daugelis brolių- 
rašytojų,—jis ra*šė apie mužikus, kuriuos ap
sukdavo pirkliai, už menkniekius paimdami 
mužiko darbo duoną, apie tarnus, kuriuos 
mušdavo ponai, apie vaikus, pasilikusius už 
mokyklos durų, apie tai, kad Rostovo fa
brikantai atsisakydavo gydyti darbininkus... 
Ir visada rašytojas buvo darbo žmonių pu
sėje, liaudies pusėje, kurią jis mylėjo ir gy
nė.

“Bendras liaudies masės kaltinimas tin
giniavimu, girtuokliavimu, turto eikvojimu 
ir kit.—šabloniškas, nuvalkiotas kaltinimas, 
kuris visai nieko nepaaiškiną. . .—rašę Se
rafimovičius bruožuose “Moralistai” dėl ka
zokų nubiednėjimo. — Nepakanka prieiti 
prie mužiko, ar prie kazoko—ir pasakyti 
.jam: tu girtuoklis, o girtuokliavimas yda. . . 
o reikia pačias sąlygas, kuriose jis gyvena, 
pakeisti...”

Serafimovičius suprato, kad visa bėda— 
kapitalizmo santvarkoj, kuri neišvengiamai 
pagimdo daugybę girtuoklių, žmogžudžių, 
prostitučių ir nulemia darbo žmones skur
dui, nuslopindama juose visa, kas žmoniška. 
Jis gerai ištyrė sunkų darbo žmonių gyve
nimą. Jis rašė apie angliakasius, kasusius 
juodąjį auksą kapitalistų saujelei, apie vai
kus, dirbusius kartu su tėvais giliai po že
me, apie nuilsusį nuo nepakeliamo darbo ieš
mininką, kuris žūsta po garvežiu.

Štai per stepę veda geležinkelį, ir atsi
randa “miestas stepėj”: tūkstančiai žmonių 
kiūtoja žemių trobelėse, d greta — kapai. 
“Numirėliai glaudžiai guja vienas greta ki
to, atimdami iš stepių platumos vis naujas 
ir naujas vietas, gula, tylūs, išvargę, ten, iš 
kur juos atnešė.. . ” Mieste karaliauja trak
tieriaus savininkas Zacharka, “tvirtas, su 
nesilankstomu vilkišku kaklu žmogus.” 
“Zacharka—sukčius ir kiekvieną apsuks ap
link pirštą. Bet Zacharka ir pirmasis žmo
gus išplaukia šiame klajūniškame gyvenime, 
ir tik pas jį vieną stūkso dviejų aukštų na
mas, geltonuoja naujomis lentomis apmušti 
vartai, tvoros...”

Iš darbininkų kraujo, iš pinigų, prigrėbtų 
nuo darbininkų, krauna Zacharka savo tur
tus; stato fabriką ir cerkvę.

Be galo sunkus darbininkų klasės gimi
mas, ir Serafimovičius piešia neužmiršta
mą šito gimimo paveikslą. Jo “Miestas ste
pėje”— tikras gyvenimas, Rusijos istorijos 
puslapis, parašytas teisinga ranka.

Darbininkų klasė išauga į galingą jėgą. 
Ji nenori taikintis su skurdu ir priespauda— 
ji sukyla. 1905-tieji metai. Didvyriškai 
kaujasi ginkluotieji darbininkai Raudono
sios Prėsnės barikadose Maskvoje. . . Miestą 
siaučia gaisrų dūmai, žmogaus kraujo ir 
parako kvapas. Rašytojas negali ir nepajė
gia tomis dienomis sėdėti namie. Jis vaikšto 
Maskvos gatvėse. Jis mato, kaip žandarmai 
ir kareiviai griebia ginkluotus darbininkus 
ir nuveda prie Maskvos upės—prie ekečių.

Jį stebina sukilusio ' proletariato didvyriš
kumas. . .

“Dainuodami, juokaudami, ir šposus krės
dami vertė stulpus, tempė vartus, lentas, 
sienojus, roges su sniegu, ir barikada iš
augdavo per kelias minutes, visa apipinta

telegrafo ir telefono vielomis. . .
—Na, broliukai, ir bobos atėjo ant bari

kadų. Dubasovo reikalai — blogi. Cha-cha- 
cha!. . .

Visi linksmai pagriebia ir juokiasi.”
Ir rašytojas jaučia, kad anksčiau ar vė

liau ši liaudis, puikioji Rusijos liaudis, nu
galės, negalės nelaimėt.

Jau ant rytojaus po Didžiosios Spalio So
cialistinės Revoliucijos rašytojas ėmė dirbti 
petys į petį su liaudim, su Sovietų valdžia, 
su bolševikų partija, į kurios eiles jis netru
kus įstojo. Jis palydėjo į pilietinio karo 
frontą sūnų ir pats—jau pagyvenęs žmogus, 
penkių dešimčių penkių metų—nuvažiavo į 
frontą. Savo bruožais ir apysakomis apie 
liaudies kovos už savo laimę sunkumus ir 
didvyriškumą Serafimovičius padėjo social
izmui.

Jo sūnus žuvo Raudonosios Armijos eilėse. 
Tose sunkiose dienose Serafimovičius gavo 
laišką nuo didžiojo Lenino, kuris sužinojo 
apie nelaimę, ištikusią rašytoją. Linkėda
mas jam drąsos ir dvasios tvirtumo, Vladi
miras Ujičius rašė:

“...Jūsų veikalai ir sesers—pasakojimai 
sukėlė manyje gilią simpatiją Jums, ir man 
labai norisi pasakyti Jums, kaip reikalingas 
darbininkams ir mums visiems Jūsų darbas 
ir kaip reikalingas Jums tvirtumas dabar, 
kad nugalėti sunkią nuotaiką ir priversti sa
ve grįžti prie darbo. . .”

Šie draugiški, šilti didžiojo žmogaus žo-- 
džiai suminkštino netekimo sielvartą. Rašy
tojas ėmėsi darbo, ir netrukus pasirodė “Ge
ležinė srovė”— puikusis Sovietų literatūros 
veikalas.

“Kada trejomis, keturiomis poromis tie- 
siaragių jaučių užkinkytas sunkus plūgas 
pjauna bekraštėj stepėj vagą, nušveistas no
ragas verčia tokią riebią, taukuotą žemę, 
kad ne žemė, o pateptum, kaip juodą svies
tą, ir valgytum. . .

—Ir nėra gi gražesnio krašto, kaip ši 
šalis!” Į

Štai į kovą už šitą žemę, už sotų, laimin
gą gyvenimą laisvoje žemėje pakilo iš aptu- 
pėtų vietų biedniokai, Kubanės biednuome- 
nė, ir, pagrobti pilietinio karo uragano, iš 
visų pusių apsupti priešų, dešimtys tūkstan
čių žmonių su visu savo lobiu, su moterimis 
ir vaikais, lavina ėmė slinkti kalnų keliais 
per karščius, dulkes ir lietų,—alkani, pus
nuogiai, blogai ginkluoti, neorganizuoti, pa
kilo eiti su viena svajone^—gyventi ir nu
galėti baltagvardiečius!

Leninas, apibrėždamas sąlygas, kurios 
garantavo pergalę prieš Kolčaką, kalbėjo: 
“čia mes turim praktikoj įrodymą to, kad 
revoliucinis karas, kada jis tikrai įtraukia ir 
užinteresuoja pavergtas darbo mases, kada 
jis įsąmonina jas, kad jos kovoja prieš iš
naudotojus, kad toks revoliucinis karas iš
šaukia energiją ir sugebėjimą daryti ste
buklus.” ' i

Apie tokius liaudies padarytus stebu
klus ir pasakoja Serafimovičius “Geležinėj 
srovėj.”

Baisingai riedėjo žmonių srovė, sutrau
kydama mirties ratą, viską nušluodama nuo 
savo kelio. Silpni, bejėgiai pavieniui, žmo
nės susiliejo į nenugalimą geležinę srovę, 
prieš kurią niekas negalėjo atsilaikyti—nei 
baltieji kazokai su generolais, nei vokiečių 
kreiseris “Geben,” nei neįveikiamos uolos, 
už kurių mėgino slapstytis Gruzijos men 
ševikai, todėl, kad tai ėjo išbudinta socialis
tinės revoliucijos liaudis.

žmonės krito nuo jėgų netekimo ir karš
čių, mirė iš bado ir troškulio, bet ėjo ir ėjo 
pirmyn.

’ Neišmatuojami buvo liaudies skausmai, 
bet jos jėgos neišsenkančios,—jos dešimte
riopai padidėdavo vien tik žvilgterėjus į 
baltųjų pakartuosius; žmonės užsidegdavo 
neapykanta ir pykčiu, ir vėl žengė pirmyn 
ir pirmyn,‘daužydami ir naikindami visas 
kliūtis savo kelyje. Jie mirdavo, bet nepa
siduodavo. Ir jie laimėjo!

Nedaug pasaulinėj dailiojoj literatūroj 
veikalų, kuriuose taip stipriai, su tokiu meis
triškumu, su tokiu nukrečiančiu teisingumu 
atvaizduota liaudies dvasia—galinga/ didvy
riška, nemirtinga. Tokią knygą galėjo pa
rašyti tik stambus žodžio meisteris, tiktai 
tas, kas nesvyruodamas tiki socialistinės re-< 
voliucijos triumfui, kas iki galo atsidavęs^ 
didžiąjam Lenino-Stalino reikalui.

Rašytojui-nukako 75 metai, (šis straips
nis rašytas perhaį.—“L.” Red.) Jo akyse 
iRusija pasidarė ki\a: į negrįžtančią praeitį 
prasmego Zachark'os ir Voronos; šalies šei-

LMS Finansinė Atskaita
Nuo Rugpjūčio 1-mos dienos, 1938 metų, 
. iki Sausio 1-mos dienos, 1939 metų.

ĮPLAUKOS
^Rugpjūtis
Už dainas nuo Liet. Darb. Choro, Los Angeles, Cal. 96.50
Už dainas nuo Toronto Bangos Choro .............. 1.85
Už piano kūrinius nuo A. Žilinskaitės ............ 1.00
Už “Pusseserę Salomėją” nuo M. Orman,

Pittsburgh, Pa................................................. 3.11
Nuo V. J. Jackson už narystės duokles (1938) 1.50
Nuo ALDLD 155 kP- už “Pus. Salomėją” 3.00 
Nuo Liet. Liaud. Teatro, Chicago (1938 duoklė) 5.00 
Nuo Lyros Choro, Cleveland, O., už 1938 duoklė

ir už 1 kopiją “Praeities šešėlio” .............. 5.25
Nuo LDS 211 kp., Detroit, Mich.

(1936 ir 1937 duoklės) ........   10.00
Nuo “Aidbalsiai” Ensemblio, duoklė už 1938 5.00
Auka Suvažiavimui nuo LDS 14 kp.,

Maspeth, L. 1................................................... 2.00
Duoklė nuo Lyros Choro, Gardner, Mass., už 1937 5.00 
Jaunimo Choras, Montreal, auka Suvažiavimui

($5.00) ir duoklė 1938 ($5.00) .................... 10.00
B. Šalinaitė, duoklė už 1938 metus (pavienė

narystė) ........................................................... 1.50
Pr. Balsys, duoklė už 1938 metus

(pavienė narystė) ............................  1.50
Anna Arisonienė surinko ant blankos

Bridgeport, Conn...............................  3.00
Nuo LDS 139 kp., Chicago, duoklė už 1937 m. 5.00 
Surinkta auka Suvažiavimo Koncerte ...............  21.43
Pasveikinimai LMS Suvažiavimui ...................... 50.00
Nuo Los Angeles Darb. Choro už dainas

ir duoklė 1938 m............... ............................ 10.60

Viso ...................................................... $152.24
Rugsėjis
LMS Suvažiavimo Koncerto pelnas . .............. 67.85
Gauta nuo delegatų dalis lėšų .........................  26.00
Nuo d. U. Palevičienės, Detroit, už dainas 2.22
B d. V. Valiuko iš Scranton už dainas 1.00

drg. V. Žuko, Elizabeth, N. J., už dainas .80 
“Aidbalsių” Ensemblio už dainas ................... 70

Nuo Laisvės Choro, Hartford, Conn., už dainą
“Dainelę Pinsiu” .................   3.00

Nuo Pirmyn Choro, Great Neck, L. I., už dainas 
ir už raportus .......................................... 2.00

N.ųo J. Karsokienės, Worcester, Mass., už dainas 2.00

Iš \>so ................................................ $105.57
Spalis
Iš Avelaneda, Argentina, už duokles 1937 ir

ir 1938 ir auka ............................................  $10.50
Nuo Dailės Choro, Grand Rapids, Mich., už 1937

ir "1938 duoklės ......     10.00
Nuo Kavaliauskaitės už dainą ...................................30
Nuo B. Šaknaitės už LMS VIII Suvažiavimo

raportus .......................................................  . .30
Nuo ALDLD, per Kasperą Gendrich, Cleveland,

už veikalus .......................     1.10
Nuo Dainos Choro, New Haven, Conn., už

1938 duoklė ...................................................   . 5.00
Nuo drg. P. Repečko, Inglewood, Cal., už

1 kopiją “Meilės Rykštė” ........................... . .18
Nuo Vilijos Choro, Waterbury, Conn., už 15

kopijų LMS VIII Suvažiavimo Raportų 1.50 
Nuo Vilijos Choro, Waterbury, Conn., už

“Čechoslovakų Dainą” ir “Dainelę Pinsiu” 4.00 
Nuo Lyros Choro, Philadelphia, Pa., už

22 kopijas “Paimsiu Lyrą Aš” .................. 2.20
Nuo Lyros Choro, Gardner, Mass., už 1938 duoklė 5.00 
Nuo Balso Choro, Lowell, Mass., už 1939 duoklė 5.00 
Nuo Liaudies Teatro, Chicago, Ill., už

veikalą “Pusseserė Salomėja” ........     3.00

Iš viso .................................................. $48.08
Lapkritis
Nuo drg. P. Repečka, Inglewood, Cal., už 

“Gyvieji Nabašninkai” -................................ 51
Nuo drg. Sliekienės, Pittsburgh, Pa., likusio 

pelno LMS Suvažiavimo Koncerto ....... 10.20
Nuo Jaunimo Kultūros Ratelio Choro už

“Paimsiu Lyrą Aš” ............. •......................... 3.50
Nuo Dainos Choro, New Haven, Conn., už 

1939 duoklė .....................     5.00
Nuo L. D. Aido Choro, Chicago, Ill., už 

veikalą “Kometos Laukimas” .............. 1.85
Nuo drg. A. Russell, už dainas ir jų persiuntimą 1.70
Nuo Laisvės Choro, Rockford, Ill., už 10 kopijų 

“LMS VIII Suvaž. Raportų” ir auka $1 . 2.00
Nuo Jurgio Kazakevičiaus už kopiją “Nebaigta 

Kova” ..............................................................35
Nuo Lyros Choro, Philadelphia, Pa. už dainas 3.10
Nuo drg. V. Matulaitis, Montreal, Canada, 

už veikalus ....:.........................................  .95

Iš viso ..............    $29.16
Gruodis
Nuo Aido Choro, Detroit, Mich., už balansą

“Alkio” veikalo ($5) ir 1939 duoklė ....... $10.00
Nuo drg. V. Joniko, Eddystone, Pa., už kopiją

“Lietuva Tėvynė” ...........     20
Nuo drg. B. Kibert, Gary, Ind., už

“Dainų-Daineles” ..................................................25
Nuo LDS 112 kp., Chicago, Ill., auka ...............   . 4.50
Nuo LDS 6 kp., Binghamton, N. Y., duoklė

už 1938 m.....................................................  5.00
Nuo LDS 50 kp., So. Brooklyn, N. Y., už

3 kopijas “Meiles Rykštė" ...........       45
Nuo Jaunimo Choro, Montreal, Canada,

už dainas ir raportus .......................................  1.00
Nuo LLD 52 kp., Detroit, Mich., už 1937 duoklė 5.00 
Nuo drg. Lillian Gugas, Detroit, už daineles .15 
Nuo drg. J. Mankausko, Alliance, Ohio,

už veikalus ........................................................ 2.44

Viso ................................................  $28.99

(Tasa ant 4-io puslapio)

mininku pasidarė darbo liaudis. Ant stataus 
Dono kranto išaugo sovietiškas “miestas 
stepėje,” ir vadinasi jis — SerafimoviČiaus 
miestas...

Plačiu Donu bėga motorinė valtis, ir sė
di joje Aleksandras Serafimovičius, dairyda
masis iš po kudlotų žilų antakių į linksmus 
gimtosios upės krantus. Jis mato sodus, 
pilnus vaisių, šventadieniškai baltas kazokų 
kolchozninkų molines trobeles, traktorius, 
keliančius juodžemio klodus, — mato stepę, 
sovietinę žemę, kvėpuojančią perteklium, 
neaprėpiamai plačią ir laisvą.

—Ir nėra gi gražesnio krašto, kaip ši ša
lis! V. Iljenkovas.

LMS. Reikalai
LMS III Apskr. Konferencija

Lietuvių Meno Sąjungos 3-čio 
Apskričio metinė konferencija 
ir koncertas jau čia pat. Kiek
vienas menininkas privalo šią 
dieną pažymėt savo kalendoriu
je. Tai yra 29-tą dieną sausio 
(Jan.), 1939 m.

Konferencija bus laikoma L. 
D. P. Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Pradžia 10-tą 
valandą ryte.

Laike konferencijos turėsime 
paskaitą apie Šekspyrą. Ją pa
gamino vienas iš “Laisvės” re
daktorių, draugas V. Tauras. 
Todėl Apskričio valdyba kvie
čia ir pašalinius atsilankyt, ir 
išgirst svarbią paskaitą. 0 kaip 
su mūsų vienetais? Ar jau visi 
išrinkote delegatus į savo kon
ferenciją? Ar visi rengiatės 
prie programos išpildymo?

Po konferencijos turėsime 
koncertą L. L. Salėje, 269 Se
cond St., Elizabeth, N. J. Tai 
viena iš puikiausių salių, kurio
je visi menininkai turės savo 
koncertą.

Programos pildyme dalyvau
ja: Aido Choras iš Brooklyno; 
Sietyno Choras iš Newarko; 
Bangos Choras iš Elizabeth; 
Pirmyn Choras iš Great Neck; 
Aidbalsiai iš Brooklyno; A. 
Klimaitė iš Brooklyno, A. Viš- 
niauskas iš Bayonnės.

Kaip matote, programa bus 
turtinga ir įvairi.

Koncertas įvyks viršminėtoje 
salėje. Pradžia 6:30 vakare.

Įžanga į koncertą 50c, vien 
tik šokiams 25c.

Visus užkviečia L. M. S. 3- 
čias Apskritys.

N. Pakalniškis,
Sekretorius.

—o—
LMS Vajaus Atbalsiai

Mūsų darbuotojas Conn, val
stijoje, d. Valaitis, rašo:

“Torringtone chorą jau su
tvėrėme. Laikinai (kol gaus ki
tą mokytoją) mokytojaus d. V. 
Visockas.

“Kitą chorą žadame sutver
ti Manchesteryje. Ten žmonės 
iš mūs reikalauja paramos.”

Tai trumpas, bet visus džiu
ginantis pranešimas!

Iš Chicagos, Liet. Darb. Ai
do Choro darbuotojas d. J. Ur
monas, praneša:

“Išrinkome vajininkais dd. 
Z. Klibienę ir R. Misevičių. Ži
noma, jiems gelbės ir kiti cho
ro nariai.”

Iš Pittsburgh© d. E. Sliekie- 
nė praneša, kad pas juos susi
tvėrė choras, vardu “Lietuvių 
Meno Choras.” Stengiamasi 
gaut mokytojas. Draugė Slie- 
kienė ten paskleidė “LMS. 
VHI-tas Suvažiavimas” brošiū- 
raites.

Vilijos Choro mokytojas d. 
Strižauskas, iš Waterbury, 
Conn., entuziastiškai praneša, 
kad jų choras įstojo į vajų. 
“Mūsų choras plenty pepped- 
up!” rašo d. Strižauskas.

Pasirodo, kad Conn, valsti
jos menininkai pasimojo ne 
juokais pralenkti kitų valstijų 
menininkus gavime naujų na
rių W’ organizavime naujų cho
rų! LMS Vajaus K-ja.

Sofia, Bulgarija. --Vo
kietijos prekybos delegaci
ja padarė plačią naziam 
pelningą biznio sutartį su 
Bulgarija.
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(Tąsa) bėtojus; orkestrai grieždavo ir degindavo visokiariopas 
Dar viską gerai peržvelgę, sudegino mašnelę ir vis- ugnis; išdalindavo tonus visokių brošiūrų, ir prūdus gė- 

ką, kas joje tik buvo, apart pinigų. Paskui Duane nunešė rimų, o dešimts tūkstančių balsų nupirkdavo už pinigus, 
laikrodėlį ir kitus mažmožius žemyn ir sugrįžo su šešio- Tąją vagišių armiją reikėdavo užlaikyti ištisus metus.

Vadovus ir organizatorius vertelgos patys užlaikydavo, 
—aldermanus, įstatymdavėjus paperkant, partijos val
dininkus iš sudedamojo fondo, politiškus meklerius ir 
korporacijų advokatus, mokant jiems algas, kontrakto- 
rius—pavedant jiems miesto darbus, darbininkų unijų 
vadovus—suteikiant jiems pagalbą, o laikraščių savi
ninkus ir redaktorius—duodant jiems apgarsinimus. Pa
prastuosius savo pastumdėlius sukimšdavo į įvairias vie
tas miesto urėduose ir darbuose, arba leisdavo tiesiog iš 
gyventojų užsilaikyti. Taip jie užkimšdavo policijos sky
rių, ugniagesių ir vandens skyrius ir visas kitas miesto 
vietas, o go vedoms kitų, kuriems jokių vietų nebuvo ga
lima rasti, atviros buvo visokios piktadarystės ir nedo
rybės; jiems buvo leista suvedžioti, apgaudinėti, užpul
dinėti ir apiplėšti. Įstatai uždrausdavo duoti gerti kar
kiamose sekmadieniais ir tas karčiamninkus atidavė į 
policijos rankas ir sąryšis tarp jų turėjo būtinai būti.

(Bus daugiau)

lika dolerių. “Senasis latras sako, kad lukštai menko 
aukso,” pasakojo jis Jurgiui. “Tai melas, bet jis žino, 
kad man pinigų reikia.”

Juodu pasidalino pelną ir Jurgis gavo, kaipo savo 
dalį, penkiasdešimts penkis dolerius ir smulkių. Jis prie
šinosi, kad jam perdaug, bet anas buvo apsiėmęs lygiai 
pasidalinti. Tai gana geras laimėjimas, geresnis negu 
paprastai pasitaiko, sakė jis Jurgiui.

Kada jiedu atsikėlė rytmetį, Jurgiui buvo paliepta, 
nuėjus, nupirkti laikraštį; vienas iš smagumų papildyti 
piktadarystę yra paskui skaityti aprašymus apie 
tai. “Aš turėjau bičiulį, kuris visados taip darydavo,” 
Duane patėmijo, juokdamasis, “kol vieną dieną perskai
tė, kad jis savo užpultos aukos viename brusloto kiše- 
niuje paliko tris tūkstančius dolerių!”

Laikrašty buvo pusė špaltos apie minėtąjį apiplė
šimą—tai matomas dalykas, kad plėšikų gauja darbuo
jasi toje apielinkėje, nes tai jau buvo trečias apiplėši
mas tą savaitę, ir policija, matyt, nebepajėgia nieko pa
daryti. Auka buvo draudimo kompanijos agentas ir ne
teko šimto dolerių, kurie ne jam priklausė. Pasitaikė, 
kad marškiniuos buvo pažymėtas jo vardas, o šiaip tai 
iki šiol dar jį vargiai kas būtų pažinęs. Jo užpuolikas 
sudavė jam per smarkiai ir jis dabar kenčia nuo sme
genų sutrenkimo; o taipgi jis buvo pusiau sušalęs, kada 
jį užtiko ir neteks trijų dešinės rankos pirštų. Apsu
krusis laikraščio reporteris nuvažiavo pranešti apie tai 
jo šeimynai ir aprašinėjo, kas namuose įvyko.

Kadangi Jurgis buvo pirmą kartą prie tokio darbo, 
tai skaitant apie visas tas smulkmenas, žinoma, ant jo 
padarė labai nesmagų įspūdį ir jis visai susirūpino, bet 
kitas tik juokėsi šaltai—tokiu būdu prisieina reikalą at
likti ir čia nieko negalima padaryti. Neilgai trukus, Jur
gis ne daugiau apie tai rūpinsis, kaip kad jarduose jie 
rūpinasi apie jautį, jį primušdami. “Čia dalykas eina: 
arba mes, ar kitas žmogus, ir aš visados sakau, lai 
geriau kitas nukenčia” patėmijo Duane.

“Bet visgi jis nieko blogo mums nepadarė,” ištarė 
Jurgis, užsimąstęs.

“Jis skriaudė kitus kiek tik galėjo. Tai jau galima 
pilniausiai tvirtinti,” atsakė jo draugas.

Duane jau buvo paaiškinęs Jurgiui, kad jeigu jų 
amato žmogus bus žinomas, tai turėtų visą laiką dirbti 
užganėdinimui policijos reikalavimų. Už tai Jurgiui bus 
daug geriau sėdėti pasislėpus, kad jį nepamatytų vie
šose vietose su savo bičiuliu. Bet Jurgiui greit nusibodo 
sėdėti pasislėpus. Už keletos savaičių jis pradėjo stip
resniu jaustis ir vartoti savo ranką, o jis tuomet jau ne
begalėjo iškęst. Duane, kuris atliko kokį ten darbą vie
nas ir susitaikė su turinčiais galią, parsigabeno savo 
francūzaitę Marie, kad su juomi pasidalintų, bet ir tas 
nedaug naudos atnešė ir galutinai jis visgi turėjo liautis 
besiginčijęs ir, išsivedęs Jurgį, supažindinti jį karčiamo- 
se ir pasilinksminimo namuose, kur didieji sukčiai ir 
plėšikai slampinėdavo.

Tokiu būdu Jurgis gavo dirstelėti į aukštesnįjį Chi- 
cagos kriminališkąjį pasaulį. Miestą valdė vertelgų oli
garchija, nors pagal vardą ir skaitėsi, kad patys žmonės 
valdo; reikėjo visos vagišių armijos, kad tąją valdžią 
į savo rankas pervesti. Du kartu į metus, pavasarį ir 
rudenį, rinkimams atėjus, biznieriai parūpindavo mili
jonus dolerių, o paminėtoji armija juosius išeikvodavo; 
laikydavo susirinkimus ir nusisamdydavo gudrius kal-

Generolas Franco per Dieną 
Esą Pažengęs 6 Mylias

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolo Franco štabas skel
bia, kad fašistai, koman
duojami generolų Solcha- 
gos ir Yague’o, pasigrūmę 
puspenktos mylios nuo Ga
ya upės toliau į rytus, pie
tiniame Katalonijos fronte, 
ir pralaužę respublikiečių 
tvirtumas. Fašistai tikisi 
užimti Vendrell, pajūrio 
miestelį, į šiaurių rytus nuo 
Tarragonos.

Anot fašistų, tai per die
ną jie pasivarę pirmyn 
abelnai šešias mylias Kata
lonijos fronte ir pasiekę 
antrąją respublikiečių apsi
gynimo liniją; o per visą 
dabartinę savo ofensyvą 
K a t a 1 o n ijoj jau užėmę 
“4,000” ketvirtainių mylių 
plotą.

Fašistą Pranešimai Smar
kesni negu Ją Žygiavimas
Barcelona, Ispanija. — 

Fašistai atakuoja liaudie- 
čius dar už puspenktos my
lios nuo Calaf miestelio, 
centraliniame Katalonijos alados, sako pranešimas iš 
fronte, o pasigarsino, kad Barcelonos, Ispanijos lai- 
jiem tik viena mylia telie- kinosios sostinės, 
kanti iki Calafo; jie gru- ----------------
miasi už 9 mylių nuo stra
teginio miestelio Igualados, nešė Anglijai, 
tame pat fronte, bet pasi- valdžia statydinasi dar 5 
gyrė, kad pasiekę jau tre- šarvuotlaivius ir tiek sub- 
čią mylią nuo šio miestelio., marinų, kaip turi Anglija.

Fašistai tebeveikia di
džiais daugiais itališkos ir 
vokiškos amunicijos, ir ga
limas daiktas, kad jie už
ims minimus miestelius, bet 
jie pergreit pasigyrė prisi
artinimu prie Calafo ir Igu-

Berlin. — Vokietija pra- 
kad naziu c

NAUJOJE VIETOJE
---------------------------------- ---------- į.

LPFUV£K4
PERSIVALGYMAS

Gal nekurie stebisi, kodėl 
žmonės pasiekę viduramžį daž
niausia pradeda riebėti. Prie
žasčių nereikia toli jieškoti. Iki 
keturias-dešimts metų, kūnas 
dar vystosi, nors aktyvis augi
mas užsibaigia prasidėjus dvi
dešimtiems metams, bet po ke
turiasdešimtų metų pradeda 
įvykti kūne atmainos, ir žmo
gus mažiau mankštinasi iš tos 
priežasties kūnas nereikalauja' 
tiek maisto, kiek reikalavo kol 
tas amžius nebuvo pasiektas.

Po keturiasdešimts metų rei
kia stengtis palaikyti savo sva
rumą normaliu pritaikinus prie 
ūgio ir amžiaus. Jei išpalengvo 
valgysi, gerai valgį sukramty- 
damas, atrasi, kad mažiau no
rėsi valgyti. Apart valgio su
mažinimo reikia dar mankštin
tis. Tokiuo būdu galima sulai
kyti naikinančias atmainas ir| 
gyvenimą materialiai prailgin
ti. -Daržovės labai svarbu val
gyti ir yra sotinamas maistas. 
Rupus valgis taipgi sotina ir 
neriebina. Duona, sviestas, 
grietinė, cukrus ir krakmoliniai 
valgiai riebina.

Didžiausia bėda su žmonių 
dauguma, tai, kad gyvename 
valgiui, o ne valgome gyventi, 

leidžiame sau 
negu kūnas 
kurie sveria

Kūno organai gali pakelti 
daug kankinimo ypač jaunystė
je, bet jei nuolat reikalaujama 
nuo jų per daug dirbti, jie galų 
gale turės sunegalėti. “Diabe
tes” ir “Bright’S Disease” (ink
stų ligos), paeina nuo netinka
mo valgio ir perdaug valgymo. 
Sužinok, kiek turi sverti pagal 
savo amžiaus ir ūgio ir žiūrėk, 
kad to svarumo laikytumeis. Ne
tik kad tavo sveikata bus ge
resnė, bet jausies geriau, ir ga
lėsi daugiau mažesnėmis pas
tangomis nuveikti. F.L.I.S.

Kaunas. — Lietuvos pa
siuntiniu Latvijai paskir
tas Kazys Bizauskas.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvJro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

OTRIAUSIA DUONA
SftSCHOLES BAKING

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

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

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

1>

$5000 ‘LAISVES’ BAZARAS $5000
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

Dienraščio “Laisvės” Bazare $5,000 vertės daiktų bus parduota visai žemom 
kainom už pusdykiai. Naudokitės Proga!

Bavaras bus 10, 11, 12 ir 15 Vas.-Feb

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

IŠLAIDOS
Rugpjūtis
Drg. Pr. Balsiui už darbą prie LMS

Konstitucijos .................................................
Sekretorės alga ....................................................
Drg. Al Pross už nupiešimą “posters” ..............
Už LMS Suvažiavimo guzikučius ......................
Užmokėta “Aidbalsiams” už dalyvavimą

koncerte, Pittsburghę ...............................A...
“Aidbalsių” ensemblio kelionės lėšos į Suvažiav.
Už persiuntimą paveikslų ir posterių į Pittsburghą .77 
“Laisvei” už Suvažiavimo programas ..........
Drg. Ad. Reinhardtui už nupiešimą “poster” 
Drg. Balsiui už darbą prie sutvarkymo 

chorų istorijų .............................. ..........

Iš viso ..................................................
Rugsėjis .
LMS Suvažiavimo išlaidos ...............................
Drg. Petrauskui už darbą prie dainų: “Oi, Kad

Mūsų Nemunas” ir “Jeigu Karas Rytoj’’ 
Drg. Balsiui už galutiną redagavimą

Konstitucijos ...................................................
Sekretorės alga ......................................................
Sugrąžinta drg. A. Žilinskaitei už kelionės

Už 
Už 
Už 
Už 
Drg. Balsiui už technikinį darbą 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už

$3.50 
8.00 

11.00
2.88

5.00
49.75 -- r

3.06 
1.00

6.00

$90.96

$111.68

9.10

2.00
10.00

11.00 
.55 

1.00
.16

2.91
5.00

.44
4.42

. 1.25

lėšas į Pittsburghą ................
krasaženklius ir atvirutes ....
“Muzikos Barai” prenumeratą 
juodylą .......................................
stencillius .................................... .

pasiuntimą veikalų (registered) 
popierą .......................................

vieną kopiją operetės “Pepita”
darbą prie LMS VHI-to Suvažiav. raportų 15.00 
krasaženklius .

Iš viso ....
Spalis
Sekretorės alga .....................   $8.00
Už krasaženklius ir juodylą .................................  1.31
Už 50 kopijų “čechoslovakų Daina” ir operetė

“Postiljon” ................................................,....... 6.86

4.00

$178.51

Kitais žodžiais, 
valgyti daugiau, 
reikalauja. Tie, 
daugiau negu turėtų, atsižvel
gus j amžių ir ūgį, “kasa sau 
duobes su dantimis.” Iš pusės 
miliono žmonių, kurie buvo ap
saugos kompanijų priimti, bu
vo atrasta, kad už kiekvieną 
svarą perviršiaus, buvo vienas 
nuošimtis daugiau mirčių.

Už 4-rių puslapių priedą prie “LMS
Suvažiavimo Raportų” .............................. 5.00

Už nuomą dėl liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn. 15.00 
atspausdinimą raportų viršelių .................  5.10
200 atviručių su LMS antspauda ................... 3.58
popierą ................................................................ 7.24
stencilius ir už numušimą jų dėl
“Baudžiavos Nuotakos” ............................... 12.26

atspausdinimą, susagstymą ir viršų
uždėjimą "B. Nuotakos” ............................ 15.00

Drg. Bovinui už sutaisymą veikalo
“Baudžiavos Nuotakos” ............

Deficitas LMS Koncerto, Brooklyne

Iš viso
Lapkritis
Už apgarsinimą
Sekretorės alga
Drg. Jasilioniui už pagaminimą paskaitos apie

P. Višinskį (ir už money orderį) .......
LMS Koncerto radio bila ...........................

viršelius “Baudžiavos Nuotakos” ..........
Už krasaženklius, popierą ir stencilius .....

Iš viso ................................................
Gruodis - >
Išlaidos dėl “Višinskio” prelekcijos vakaro 
Drg. Balsiui už darbą prie antros laidos 

“LMS Suvažiavimo Raportų” ......
Už viršelius dėl raportų .............. .’..............
Sekretorės alga .............................................
Už atvirutes ir krasaženklius ......................

Iš viso .................................................

Išlaidų iš viso ..................................................
SUTRAUKA

Per pusmetį įplaukų ..................... .................
Balansas nuo rugpjūčio 1, 1938 ...................

Sykiu ................................................ .
Per pusmetį išleista ........... ............................

Sausio 1, 1939 lieka ižde ................................. $37.48
P. S. Pas F. Grybą iš No. Adams, Mass., 

dar vis randasi likviduoto Hudson Choro 
iždas

Už 
Už 
Už 
Už

Už

Už

Kiekvieną vakarą šokiai. Penkių kavalkų orkestrą

Penktadienį
4 Vasario-Feb. £

šeštadienį 4|
Vasario-Feb. M £

Sekmadienį 
Vasario-Feb. A

. 10.00
. 14.47

$103.82

Laisves” Koncci’to programoj $5.00
8.00
5.08
3.00
5.10

14.21

Pirmadienį FJF
Vasario-Feb. A iŠ

$40.39

$2.50

... 8.73

... 2.04
10.00

. 5.31

$28.58

$442.26

$364.04
$115.70

$479.74
$442.26

........................................ $30.00
B. ŠALINAITE, Sekretorė.

A. RAINIENE, Iždininkė.

f Bus duodama 1939 metų gražūs kalendoriai dovanai. Didelis išpar- 
I davimas visokių maisto produktų visai pigiai. Bus muzikalė pro- 
| grama, dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir A. Velička su P. Gra- 
( bausku duos duetų. Šokiai prasidės 7 valandą vakaro.

f Programoje dalyvauja Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovybėj 
I Aldonos Klimaitės, ir Brooklyno mišrus oktetas “Ensemble,’’ vad.
4 B. Šalinaitės. Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam iš- 

bandyti savo laimę. Šokiai prasidės 6-tą valandą vakaro.

( Programoje dalyvaus Merginų Oktetas iš Philadelphia, Pa., vado- 
į vaujant Nellie Statkevičiūtei; Pirmyn Choras,, vadovaujamas Geo. 
1 Kazakevičiaus. Dieną, nuo 1 iki 6 vai., vaikam dovanos skiriama. 
I Šokiai 6-tą valandą vakare.

( Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Pro- 
I gramoje dalyvauja Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės, ir A. Viš- 
‘ niauskas iš Bayonne. Vaikam bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną. Šokiai 
Į ftuo 6-tos valandos vakare. Visuotinas išpardavimas daiktų.

Jžanga
Tiktai

Jžanga 
Tiktai

Jžanga 
Tiktai

Jžanga 
Tiktai

10c

20c

20c

15c
t

BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.(Vienas Blokas nuo Broadway)
Važiuojant Jamaica “L.” reikia išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš New Jersey, va
žiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. Nuo tilto iki Manhattan Avenue 
yra apie 12 blokų.-

Bus Patarnaujama Geriausiais Valgiais ir Gėrimais
Dienraščio “Laisvės” bazaras kiekvienam reiškia: proga išbandyti laimę; proga pigiai nusipirkti 

gerų daiktų; proga gauti dovanų; proga išgirsti gerą programą, pasišokti, pasimatyti su daug 
žmonių ir pasivaišinti gerais valgiais ir gėrimais.

r

f
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Tyrinėtoju Tragedija 
Tarp Laukinių Indėnų

(Pabaiga)
Religine Neapykanta

Ambornai, kaip vėliau su
žinojom, didelėj nesantai
koj gyvena su visais kaimy
nais. Tatai religijos pada
rinys. Jie tiki į saulę, gyvy
bės nešėją, ir jos tekėjimas 
visad sutinka su džiaugs
mingu klyksmu. Kad saulė 
visada palaimą žertų am- 
bornams, reikią išnaikinti 
visus tuos, kurie nėra sau
lės vaikai. Kada užmuši to
kį žmogų, turi nulupti gal
vos odą ir nupjauti lyties 
organus, kad jie po mirties 
negalėtų daugintis. Tokiu 
būdu jie po mirties nebus 
pavojingi saulei ir jų užmu
šėjam; jie degs po atviru 
dangumi nuo tos saulės, ne
turėdami plaukų apsaugoti 
galvą. Galvos oda lieka už
mušėjui, o lyties organai 
suspirga ant aukuro.

Kas Gali Vadintis Vyru
Vyru tegali vadintis tik 

tas ambornas, kuris turi 
prie palapinės tokius 3 skal
pus (nuluptas galvos odas 
su plaukais). Tada jam vo- 
gulas (burtininkas) paren
ka moterį ir įveda į jo pa
lapinę, kaip jo gyvenimo 
linksmintoją. Ta proga su- 
ruošiama didelė šventė, ku
ri trunka su pertraukom 
visą menesį. Kada dar prie 
vyro palapinės atsiranda 
trys skalpai, jis gali išvyti 
savo žmoną ir paimti kitą, 
tačiau tatai ir yra vienin
telė sąlyga pakeisti žmoną. 
Garbingiausiu ambornu lai
komas tas vyras, kuris turi 
daugiau skalpų^

Burtininko Galia
Kiekvieną dangaus kūną 

amboįnai laiko dievu, o 
vogulą — jo vietininku, šis 
burtininkas turi nepapras
tos galios, tiktai vienas tau
telės vadas jam gali įsaki
nėti: jis tvarko visas šei
mas, jis aukoja dievams 
aukas, pareiškia dievų va
lią, gydo žmones ir tt.; jo 
kultas yra žiaurus, kaip ir 
jis pats. Jis turi teisę žiū
rėti, kad tautelėj būtų visi 
ištikimi saulės sūnūs.

Jei tik kyla kokių abejo
nių, kaltininkas aukojamas 
ant aukuro. Jis užmušamas, 
išplėšiami jo lyties organai 
ir viduriai, ir visa sudegi
nama, o kūnas atiduoda
mas aligatoriams, kurių 
pilna ta upė.

šventės—žudynės
Tris kartus metuose bū

na šventės su kruvinom ap
eigom: lietingo laiko pabai
goj, kada daržai ima dygti 
ir kada artinas lietingasis 
laikas. Kiekvienu tokiu me
tu rengiamos didelės iškil
mės, į kurias susirenka vi
si ambornai, ir jos, tos 
šventės, baigiasi masinėm 
žudynėm ir aukojimais.

Į šitų žiaurių apeigų eilę 
įeina ir kaimynų užpuldi
nėjimai, kuriuos ruošia vo- 
gulas, o vykdo visi tautelės 
vyrai.

Neva “Gydytojas”
Vogulas “gydo” žmones. 

Jei žaizda paviršutinė, ji 
aprišama gyvatės oda, jei 
jietis padariusi žaizdą gilią, 
žaizda plaunama vandeniu 
nuo žalčio mirkytos odos. 
•Jei kokie vidaus negalavi
mai, dažniausia duoda kaž
kokio medžio druožlių.

Žodžiu, tas gydymas, pa

remtas kerėjimais ir bur
tais, labai retai duoda tei
giamų''vaisių, bet labai daž
nai padeda nuvaryti į ka
pus. Numirę ambornai lai
dojami žemėje, išlyginant 
vietą, kad niekas jų neras
tų ir neiškastų.

Moterų Būklė
Gimusieji vaikai skaitomi 

tėvų palaima. Jie, jei ber
niukai, iki 14 metų būna 
motinos globoj, mergaitės 
nuo 17 metų pereina vogulo 
žinion. Moterų būklė labai 
sunki. Jos yra vyrų nuosa
vybė, su kuria vyras gali 
daryti, ką tiktai išmano. 
Jos dirba nuo ryto iki va
karo prie palapinių dar
žuos, jos rūpinasi kuru;' 
džiovina vyrų sumedžiotą 
mėsą ir sužvejotą žuvį, jos 
renka vaisius ir daro glu— 
svaigalus, panašius į alų, 
tik stipresnius.

Jei moteris vyrui nepa
tinka, jis ją gali grąžinti 
vogului, o tas jas apgyven
dina stovyklos gale, ir jos 
turi prižiūrėti stovyklą. Su 
moterimis visi elgiasi labai 
blogai, net vaikai gali lais
vai mušti ir skriausti moti
nas.

Vado Valia
Vado autoritetas labai- 

aukštas tautelėj. Jis vado
vauja žygiuos, j ieško vietų, 
jei tautelė keliasi kitur, jo 
garbei rengiamos šventės.

Tik jis vienas gali priešta
rauti vogului, nes, jei vogu
las dievų vietininkas, tai 
vadas—dievų sūnus. Jis rė
dosi labai puošniai, jis turi 
net keliolika žmonų, kurias 
gali rinktis pats, jis gali 
keisti švenčių datas ir pa
sigailėti keno nors iš nu- 
smerktųjų gyvybės. Jis tik
tai kpvoj niekuo nesiskiria 
apdaru nuo kitų karių, ir 
tai tik saugumo sumeti
mais.

Kitų Indėnų Kerštas
Kua-Kum, taip vadinosi 

šitos tautelės vadas, drau
giškumas mums daug padė
jo ekspedicijoje, bet ambor- 
nų artumas mus tiktai pra
žudė. Mes visai netikėtai 
buvom užpulti kluhah gimi
nės indėnų, ėjusių keršyti 
ambornams, ir tik Kua-Ku- 
mo greita pagalba mus iš
gelbėjo. Vis dėlto liko iš 
mūsų tik 19 žmonių, ku
riems buvo lemta sugrįžti iš 
šios ekspedicijos.

Prof. R. Rolkas tikina, 
kad tose Brazilijos srityse 
yra visa eilė nežinomų in
dėnų tautelių, kurias jis 
kada nors gal vyksiąs tyri
nėti. Tačiau po šitos ekspe
dicijos jis ilsėsis mažiausia 
penkerius metus.

—Aš dabar grįžtu iš šeš
tosios ekspedicijos po rais
tus, tačiau šį kartą jau- 
čiuosiu nuvargęs, kaip nie
kad. “L. Ū.”

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11'161 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law dt 393 
Central Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISRAEL UELLEKMAN 
Hellcrman’s Dairy

393 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 453 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL VOLPER
453 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

bos, kalbėtojas yra I. Begun iš New 
Yorko, narys Valstijos Komiteto Ko
munistų Partijos, 
kalbanti ’paveikslai 
ninku gyvenimo, 
Reels.” Paveikslus
tas A. Klimas. Muzikalę programą 
išpildys vietos spėkos sudainuoda- 
mos revoliucioniškas dainas. Įžanga 
15c. Pradžia 7 v. v. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — Rep. (16-17)

Bus ir krutami 
iš Rusijos darbi- 
vėliausi “News 
rodys fotografis-

Clement Vokietaitis
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 22 d., 10:30 vai. ryto, 29 En
dicott St. Visi draugai ir draugės 
dalyvaukite, nes turimo daug svar
bių dalykų aptarti ir padaryti pla
nus šių metų veikimui labui mūsų 
organizacijos.—J. Norvaiša, fin. rast.

CLEVELAND, OHIO
Brangūs draugai clevelandiečiai ir 

apylinkės lietuviai! Dar kartą pri
menu, kad nepamirštumėt šaunius 
šokius. Rengia Am. Lietuvių Moterų 
Kliubas, Liet. Darb. Svet., 920 E. 
79th St. šeštadienį, sausio 21 d., 8 
v. v. Auka tik 15c. Bus skanių val
gių ir gėrimų, grieš Lindy’s orkes
trą. Pelnas to vakaro eis Ispanijos 
našlaičiams. Kviečiame visus širdin
gai dalyvauti. — Kom. (16-17)

BINGHAMTON, N.
Sekmadienį, sausio 22 d. 

nistų Partija rengia-Lenino 
apvaikščiojimą, kuris įvyks Lietuvių 
Svet., 315 Clinton St. Bus prakal-

Komu- 
mirties

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai-
svės” bendrovės
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1939 Metų Kalendoriai
s
E

Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717I

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: Ė Vergreen 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.

ILS
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£
£
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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 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. . 

ta.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
iniiMiwiMiMWirewwwiwtn»iMiMiniwin>triitni«iiaiiMWi Miltinį

Tel. Stagg 2-2173
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Strazdas Vėl Išdurnino 
Saviškę Rezoliuciją

Jau rašiau, kad ALK Brook- 
lyno Skyriaus konferencijoj 
Strazdas beprotyste išvadino 
tą, kad Lietuva pati viena ga
li apsiginti nuo Vokietijos hit- 
lerizmo. O ta mintis buvo 
įdėta jų pačių rezoliucijoj: 
“. .tegul būna įspėjimas mūsų 
broliam Lietuvoje, kad pavo
jaus valandoje jie visų pirma 
gali pasitikėti tik savo jėgo- 
mis/

Taip, tikrai durnas pasa
kymas !

Pastarojoj “Naujosios Ga
dynės” laidoj Strazdas pieme
niškai išsikolioja dėl kito da
lyko. Kelionėmis su juo ne- 
lenktyniuosiu. Kur tu čia jį 
sukoliosi! Lai pasijieško ta
me sau lygaus. čia tik pa
rodysiu, dėl ko jis koliojasi.

Jis sako:
“Bimbos argumentas, kad 

mes sutinkam gint tik demo
kratinę Lietuvą, yra demago
go argumentas. Nei savo re
zoliucijoj, nei konferencijoj, 
kai ėjo diskusijos, tokią lini
ją mes nevedėme.” Girdi, 
“Tai būtų daugiau negu pai
ka.”

O iš kur jūs manot ta pai
kystė ištraukta? Ogi iš jų 
pačių rezoliucijos:

“Kada Lietuvoje bus atsteig- 
ta demokratija ir bus sugrą
žinta piliečių teisės ir laisvės 
—tokia demokratines Lietuvos 
vyriausybė turės visokiausios 
teisės reikalauti, kad užsie
niuose gyvenantieji lietuviai 
r'emtų ją ir teiktų savo para
mą koVoj Už Lietuvos nepri
klausomybę.”

Ką gi kitą ši:? paragrafas 
reiškia, jei ne tą, kad Lie
tuvos vyriausybė turės teisės 
laukt užsienio lietuvių para
mos kovoj už išlaikymą kraš
to nepriklausomybės tik tada, 
“kada Lietuvoje bus atsteigta 
demokratija”? Juk tai patei
sinimas to nusistatymo, kurį ir 
pats Strazdas vadina durnu.

—o—
Strazdas pašiepia Gasiūno 

rezoliuciją už pasakymą, kad 
“Lietuvos apgynimas glūdi 
suvienytos tautos bendram 
veikime.” Girdi, į tą tautą 
įeiną ir voldemarininkai.

Na, gerai. - Bet jei Strazdas

susipažins su ponia Logika,
tai ji jam pasakys, kad jis 
šia pašaipa sykiu prieštarau
ja savo prisiegavimui, jog jis 
ir dabar, prie Smetonos val
džios, sutinka gint Lietuvos ne
priklausomybę. Ir jei jis vis- 
tiek savo prisiegavimo laikosi, 
tai jis, sykiu su Gasiūno re
zoliucija, pripažįsta ir tautos 
—taigi ir Smetonos ir gal net 
Voldemaro — bendrą veikimą 
gynimui Lietuvos nepriklauso
mybės.

Reiškia, Strazdas ir čia dur- 
nina save.

—o—
Kai dėl Strazdo šūkavimų 

prieš diktatūras, už demokra
tiją, tai* gink sviete nuo tokios 
demokratijos, kokios praktika
vimu yra pasižymėjęs pats 
Strazdas savo organizacijoj! 
Atmenu, ^kadaise Newark e 
įvykusi LDD apskričio konfe
rencija priėmė dvi rezoliuci
jas, ir Strazdas nedavė joms 
vietos draugijos organe, neva 
dėl to, kad po jomis nebuvo 
rezoliucijų komisijos parašų 
(nors jas organui atsiuntė 
konferencijos sekretorė). Po 
tokio pasiteisinimo ant vietos 
LDD 7 kp. susirinkime buvo 
priimta kuopos rezoliucija ir 
po ja buvo padėta reikalingi 
parašai, bet Strazdas irstai 
rezoliucijai vietos nedavė.

Aišku, kokią demokratiją 
savo oponentams pripažintų 
tokis žmogus, jei jis turėtų sa
vo rankoj valstybės vairą!

—o—
Strazdų demokratija yra 

pikčiausios, begėdiškiausios 
rūšies diktatūra! Įsivaizduo
kit: mažytė grupelė pakišo 
konferencijai savo rezoliuciją 
ir pareikalavo arba ją priimt, 
arba jie išeina. Ir jie tą va-, 
dina demokratija! Tai naujo 
išradimo demokratija, kad ji 
supelėtų!

Strazdas konferencijoj su
riko, kad demokratija reiškia 
laisvę kiekvienam išreikšt sa
vo nuomonę. Na, ir reiškė 
jis tas savo nuomones, kiek 
tik norėjo; niekas jo nesodino. 
Net bepročiais komunistus va
dino, ir tai buvo toleruota.

Bet Vistiek Strazdas pabėgo 
ir dar per savo organą svietui 
paskelbė, būk komunistai su
ardė konferenciją.

Strazdo-Stilsono grupelė pa
sirodė nesukalbamais despe- 
ratais. J. Kuodis.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu 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 STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore i-6111

----------r-n  am

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto •

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

I FRANK DOMIKAITIS

£

£

£

RES T J V RACIJA

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brarigakmenius

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

«•

Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai

701 GRAND STarti Graham Ave. ' BROOKLYN

$J.5O
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $|.5O

• Už fnažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų, W 
.• kokius jūs patys pasirenkate J417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

mum wm mi m. miMt Mt Mt mi Mt Mt mi VMinuntmi mi mmmi mm maine mi
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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.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

uliūdlmo valandoj, kreipkitės pas frius, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

S

S ! [S

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

_______ .__________
Ir atsargus ir skubus kriaučių darbais įj 

NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Kep tirve

Am*
C
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Aį £0
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, fien- 
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, Pieš, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas Apie svorį ir kalnas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. V.
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šeštas puslapis LAISVE- šeštadienis, Sausio 21, 1939

NowYorko^MzfeZI mos
Dalyvaukite Lenino Mirties Minėjime 

Sausio 23, Madison Sq. Gardene!
GAUNAMA “LAISVĖJ”

per 8 metus, 
sužinosite ant

Didžiausia Drabužių Krautuvė
Wiiliamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų
VAIKŲ DOMEI!

Vaikai, kurie norite būti 
lietuviukais, tai šį šeštadienio 
popietį, kaip ir paprastai, pa
likite rogutes ir kitus gatvės 
žaislus ir ateikite lietuviu kal
bos, rašybūs 
kyklėlėn!

Mokyklėlė 
2-rą vai. po 
svetainėje,
dėl naujų studentų!

patyręs tame

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių taisymo 

krautuve su visais įrankiais. Biznis 
išbuvęs vienoj vietoj 
Pardavimo priežastį 
vietos:

Asmuo, kuris yra
amate ir yra bedarbis, gali padaryti 
tinkamą pragyvenimą. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas A. Jen- 
čiauską į (barzdaskutykloj, 
krautuves), 174 Roebling St., 
lyn, N. Y.

Beje, žmonps, kurie esate 
laikrodėlius taisymui, 
pasiimti bėgyje 30 dienų.

“Laisvės” raštinėj parduo
dama pavienės kopijos Chica- 
goj išeinančio lietuvių liaudies 
dienraščio “Vilnies” ir To
ronte išeinančio kanadiečių 
lietuvių du kart savaitinio 
laikraščio “Liaudies Balso.”

Kiekvienam bus įdomu su
sipažinti, ką veikia mūsų jau
nieji broliai-sesės už St. Law
rence upės ir ežerų, skirian
čių mus nuo jų. Didžiuma 
Kanados lietuvių yra atvykę 
pokariniais laikais, jau iš ne
priklausomos Lietuvos.

šalia
Brook- OVERCOATS

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

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

sulyg aukščiau nurodymo.

minėjimai i vadai: William Z. Foster, Ja
mes W. Ford, Elizabeth Gur
ley Flynn. I. 
karo vedėju.

“Milžiniškoji 
Garden salė

Lenino 
pasižymi 
pobūdžiu 
kalbomis, 
spektakliais, kokių i 
niekur kitur. Taip ir šiame mi
nėjime, ateinantį pirmadienį, tūkstančius publikos. Partijie- 
sausio 23-čią, bus suvaidintas čiai ir partijos draugai deda 
specialiai tam vakarui para-’ pastangas, kad kiekvienas 
sytas spektaklis, kuriame da-j kampelis tos didžiausios pas- 
lyvaus 250 aktorių ir daininin- togėje esančios arenos būtų 
kų. Vęikalą parašė Hoffman užpildytas.
Hays, kompozicijas—Herbert 
Haufreucht su John Garden.

Mitinge priskirta specialė 
garbės vieta trim tūkstančiam 
naujų narių, pastaruoju lai-įbininkų knygynuose, o 25c. bi- 
kotarpiu įstojusių Kom Par- lietai parduodami tik prie lan- 
tijon. gelio Mad. Sq. Garden© Box

Kalbės partijos paskilbę i ofise.

mirties
ne tik savo masiniu 
ir puikiomis pra- 
bet ir hepaprastais, 

nematysi

Amter bus

Madison 
talpina apie

va-

Sq.
22

Salė randasi prie 50th St. 
ir 8th Ave., New Yorke. įžan
ga $1.65, $1.10, 65c. ir 25c. 
Visi kiti bilietai gaunami dar-

SENELIU APDRAUDOS
gruo-
1,946 
kurių

ir muzikos mo-

prasideda lygiai 
pietų, “Laisvės” 

Dar yra vietos ir
K.

palikę 
malonėkite 

(15-17)

Parsiduoda Grosernė ir Delicates
sen krautuvė. Pardavimo priežastis, 
savininkas nesveikuoja. Prašome 
kreiptis po antrašu 524 Fourth Avė., 
Brooklyn, N. Y. (14-19)

Parsiduoda kostumeriško kriau- 
čiaus biznis. Yra visa reikalinga prie

SUSIRINKIMAI
Kriaučių unijos 54-to Skyriaus

metinis susirinkimas įvyks sausio 25 1 siuvimo ir valymo drabužių mašine- 
dieną, Piliečių Kliubo salėje, 280' 
Union Ave., Brooklyn. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. — Sekr. Ch.
Nečiunskas. (17-19)

Lietuvių Radio Valandos 
Vakarienė

Jūs Negalit Praleist Tos 
Puikios Progos

Lietuvių Radio Valanda, va
dovaujama V. Matusevičiaus, 
kviečia jus dalyvauti septin
toj metinėj vakarienėj. Ji 
įvyks šiandien, šeštadienio va
karo 7-tą vai., Lietuvių Am. 
Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Bilietas va
karienei ir šokiam $1.50, vien 
tik šokiam 25c. Grieš Jurgis 
Kazakevičius ir jo garsi radio 
orkestrą. Programą veda LRV 
Kliubo vadas V. Matusevičius.

Rep.

W. II. Wilkens’ui, 17 metų, 
teisėjas Pinto uždavė pasira
šyti sau nuosprendį ir atnešti 
teisman penktadienį. Jis kalti
namas pavogęs nuo savo sam
dytojo $27.

šį sekmadienį, newyorkie- 
čiai ir visų rytinių valstijų pa
žangieji žmonės turės naują 
džiaugsmą, didelį džiaugsmą. 
Jį suteiks padidintas, pagerin
tas, pagražintas angliškas dar
bininkų savaitraštis “Sunday 
Worker.” Kaip žinia, jis jau 
senai išeidavo 28 puslapių. O 
dabar dar pridedama pluoš
tas puslapių daugiau.

Beje, ši laida bus ir Leni
no minėjimo laida, tad visiem 
svarbu įsigyti. Lietuvių Kom. 
Kuopos nariai turės pundą 
“Laisvėj” ir, veikiausia, atsi
neš į būsimas pramogas. Ko
pijos kaina 5c. Metinė prenu
merata $2.

New Yorko valstijoj, 
džio mėnesį, išmokėta 
seneliam apdraudos, 
bendra suma siekė $151,369.-
57, kaip praneša Mrs. Anna 
Rosenberg, Sociali© Saugumo 
Tarybos direktorė šiai apylin
kei, remdamosi iš Washing
ton© gautais daviniais. Išmo
kėta bendromis sumomis, nes 
mėnesiniai išmokesčiai senat
vės apdraudų prasidės tik 
1942 metais.
. Iš 11-kos Tarybos apylin
kių, New Yorkas išmokėjęs 
daugiausia. čion išmokesčių 
abelnos sumos yra po $77.78, 
kitur po $65.63. Nuo įvedi
mo apdraudos sausio mėnesį, 
1937, patenkinta 31,915 rei
kalavimų, viso išmokant $1,- 
651,894.79.

Visoj šalyj per tą laiką iš
mokėta 266,906 asmenims 
bendra suma $11,755,275.98.

PAJ IEŠKOJIMĄ I
Pajieškau kambario pas lietuvius, 

gyvenančius Williamsburghe. Geisti
na, kad būtų galima pats pasidaryti 
valgį, arba kad būtų gaspadinčs 
gamintas. Prašau rašyti sekamu 
trąšu: J. P., 46 Ten Eyck 
Brooklyn, N. Y.

rija. Krautuve ir du gyvenimui kam
bariai. Renda nebrangi. Galima da
ryti puikus pragyvenimas, darbo yra 
gana dviem vyram. Priežastį parda
vimo paaiškinsiu ant vietos. 163 
Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

(14-16)

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

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

K. P.
MIRĖ

Bazaro Žinios Paskutinis Pakvietimas

pa- 
an- 
St.,

Pajieškau draugų Longino Linke
vičiaus ir Antano Pakaušio. Abu yra 
Vabalninkėnai. Seniaus gyveno apie 
Sudbury, Ontario, Canada. Prašau 
jų pačių rašyti arba kas žino jų an
trašus, prašau prisiųsti man, už ką 
būsiu labai dėkingas. C. Nevcdoms- 
kas, 1113 Elm St., Medicine Hat, 
Alta, Canada. (14-16)

Pajieškau puseserės Stefanijos Gu- 
dauskaitė, seniau gyveno Boston, j 
Mass. Kas žinote kur gyvena dabar, Į 
prašau duoti man žinoti, arba tegul j 
pati parašo man laišką už ką bū
siu dėkingas. Abakas Izidorius, P. 
O., Box 35, Kapuskasing, Ont., Ca
nada. (14-16)

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Shop adreso
Jewelry Shop
13th Ave.,

Matas Lauzaras, 65 m. am
žiaus, 527 Evergreen Ave., 
mirė antradienį, 17 d. sausio. 
Palaidotas 
sausio, Šv.

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.

ciami,

penktadienį, 20 d. 
Traicės kapinėse.

Schultz, 69 m. am-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šulinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šulinskas su lais- 
nįuotu 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 York o ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J 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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-0485

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

Pereito trečiadienio “Lais
vėje,” skelbiant bazarui do
vanų davėjus, buvo sukeista 
O. K. Jewelry 
numeriai. O. K. 
randasi 7415 
Brooklyne.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas aukojo dvi dėžes sal
dainių. Taipgi kai kurios na
rės ir kliubo rėmėjos paėmė 
blankas parinkti aukų daik
tais ir pinigais. Išgalinčios na
rės ir pačios pažadėjo dova
nų. Bus paskelbtos jas gavus. 
Išrinko 12 darbininkių baza
rui ir komisiją, kuri padės di
rektoriams bazaro prirengime, 
taipgi rūpinsis gaut daugiau 
darbininkių.

Bazaras bus 10, 11, 12 ir 13 
dienomis vasario (February), 
Brooklyn Central Palace, 16 
Manhattan Ave., Brooklyne. 
Kas vakarą bus puiki progra
ma ir šokiai. B. R.

prasidės

būti turtin-
smagus, nes

Rytoj vakarą, sekmadienį, 
sausio 22-rą, visi esate kvie- 

atsilankyti į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1-
mos kuopos metinį balių, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Sve
čiai bus priimami nuo' 6 vai. 
vakaro, šokiai 
Įžanga tik 25c.

Vakaras turės 
gas publika ir
yra nusitarta visiems nariams 
dalyvauti, o narių ši kuopa tu
ri virš 250. Toks būrys, kar
tu su savo svečiais, draugais ir 
pažįstamais, gali sudaryti pui
kų pažmonį. N.

William
žiaus, 87-20 88th St., Wood- 
havene, mirė trečiadienį, sau
sio 18 d., Metropolitan ligo
ninėje. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus šalinsko koplyčioje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, L. I. Bus palaidotas 
šeštadienį, sausio 21 d., Šv. 
Kazimiero (St. Charles) ka
pinėse, Farmingdale, L. I.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi Shalins-Šalinsko įstaiga.

Antras Muzikos Vakaras

Lietuviams Komunistams 
Ir Simpatikams

Lietuvių Komunistų Kuo
pos susirjnkimo šį pirmadienį 
nebus. Visi nariai ir rėmėjai 
prašomi dalyvauti Lenino mir
ties minėjimo masiniame mi
tinge, Madison Sq. Garden. 
Taipgi prašome padėt garsint 
kuopos prakalbas. Jos įvyks šį 
ketvirtadienį sausio 26, Liet. 
Am. Pil. Kliubo salėje. Bus 
kalbama Lietuvoj demokrati
jos atsteigimo ir Lietuvos ne
priklausomybės gynimo, taip
gi apie WPA darbų mažinimą 
ir kitais amerikiečių darbo 
žmonių reikalais.

Valdyba.

Spyros Syros, kanadietis 
grekas, sulaikytas po $50,000 
kaucijos. Jį kaltina orlaiviais 
nelegaliai įvežinėjus ateivius į 
Jungtines Valstijas.

Sausio 27 d., penktadienio 
vakaro 8:30, įvyks Antras 
Muzikos Vakaras, Susivieniji
mo salėje, 197 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Dalyvaus šie 
menininkai: Agota Voketaitie- 
nė iš New Haven, Conn., lyr. 
coloratura sopranas; Alekas 
Vasiliauskas, dramatinis teno
ras; pianistas Paul Rotella, ir 
jauna šokikė Clarice La Ame
rica. 'Tokius muzikos vakarus 
Amer. Liet. Muz. Men. D-ja 
rengia kas mėnesį; nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti. Įėji
mas 50c.

šio mėnesio koncertui dai
nininkai turi pasirinkę arijų iš 
operų, ir lietuviškų dainų, ku
rias labai retai turime progos 
išgirsti. Jie tikisi, kad atsi
lankiusiems muzikos mylėto
jams bus malonu su kai ku
riomis dainomis atnaujinti pa
žintį, o su kitomis, kurios yra 
naujos, bus įdomu susipažinti. 
Malonių, kilnių įspūdžių bus 
visiems muzikos meno mėgė
jams.

Rengimo Komitetas.

Po susekimo suktybės mies- 
tavoj subvėj, Albert Kirshen, 

i mechaniškas inžinierius, įve
dęs naują priemonę, kuri ne
leidžianti registerius nustaty- 
ti-atsukti atgal.

Užmiršus užsukt gaso kra
nelį, bet nuėmus guminę dūdą, 
Minnie Brown, 79 m., užduso 

1 gasu, o jos draugė, Anne 
French, 83 vos išgelbėta. Jos 
abi per visą gyvenimą buvu
sios draugėmis ir kartu gyve
no 441 Sackett St.

I------------------------------------------------- m

Septintoji Lietuviu Metinė

Vakarienė ir Šokiai
Rengia Lietuvių Radio Valanda 

Vadovybėj V. Matusevičiaus 

Šiandien 

šeštadienį, 21 Sausio 

Liet. Amer. Piliečių Kliube 
280 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Vakarienė prasidės 7 vai.

Šokiam gros Jurgis Kazakevičius 
ir Jo Garsi Radio Orkestrą

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytojų.

Vakarienė ir šokiai $1.50 
Vien tik šokiam 25c

a

GRAŽIAI ĮRENGTA SUŠlEJIMAMS ĮSTAIGA

Special Rates per Week

Perkant Sau Vynus ir

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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

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

Sun. all day and night

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia' Pirkti Patinkamo j Krautuvėj

BROOKLYN, N. Y.
Z

Tel. Evergreen 7-8886

Brooklyn, N. Y
Roebling St.) 

License No. L. 886

> Vietos ir impor- 
ž tuotos degtinės ir 
I* vyną i,'geriausių 

bravorų alus ir 
Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už- 

3 eikite susipažinti.

RHEA

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Mateušas Simonavicins
'’^^39

Open Day and Night

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Wiiliamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

A P T. I E KORIUS




