
KRISLAI
St. Strazdo Leksikonas. 
Muša ir Rėkia.
Melo Trumpos Kojos.
Toks Tokį Pažino...

Rašo P. Balsys.

Brooklyno v i s u o m enei 
jau yra žinoma, kad Stilso- 
nas ir Strazdas su savo 
“vaisku” atėjo į Amerikos 
Lietuvių Kongreso Brook
lyno skyriaus konferenciją 
(sausio 8 d.) vien tik tam, 
kad sukelti suirutę ir de
monstratyviai iš ten iš- 
maršuoti. Ryšyje su tuom, 
dabar St. Strazdas per 
“Nauj. Gadynę” (No. 3) 
papylė štai kokius “per
lus”’:

“■•‘Laisvė’ prakiuro... į 
visas puses sklinda dvo
kianti smala ir teršia orą. 
Stalino davatkos (suprask: 
kurie nepritaria Stilsono- 
Strazdo “demokratijai.” — 
B.) ploja katutes...”

Jie—“turi garbint gruzi
ną Džiugašvilį - Staliną... 
Sovietų Sąjunga Lietuvai 
nieko gero nedavė ir ne
duos... Paikos bimbinės 
davatkos (o tų “davatkų” 
buvo 64 prieš 25.—B.), ku
rios balsavo už Gasiūno 
(didžiumos. — B.) rezoliu
ciją. .. Bimbos vaiskas ne
supranta. .. Kuodžiai ir ki
ti zylioja. Bet tai yra de
monstracija' bimbiškų pim- 
pų... jie pakaišios liežu
vius ir turės nurimti... 
Mums belieka į juos pirštu 
parodyt ir pasakyt: maty
kite tuos kruvinos diktatū
ros garbintojus ir žinokite, 
kad su jais nebėra nei ben
dros kalbos nei bendro 
darbo.”

Tai taip S. Strazdas “api
budina” tuos, kurie mano, 
kad Lietuva, atsispyrimui 
prieš Hitlerio puolimą, tu
rėtų blokuotis su tomis ša
limis, kurioms taip pat grę- 
sia pavojus iš ' hitlerizmo 
pusėsI

Jeigu tas Strazdo raštas 
nėra sužiniu pasitarnavimu 
fašizmui, tai jis yra psicho- 
patišku dalyku... ♦ * *

Strazdas piktai barasi 
dėl pasakymo, kad jie gins 
Lietuvą tik tada, kai ji bus 
demokratiška. Esą, jie taip 
nesakę, o tik “demagogai” 
jiems tą norį primesti. Ge
rai, matysime.

Stilsono-Strazdo rezoliu
cijoj, apart visokių trejų- 
devynerių, rašoma: “Kada 
Lietuvoje bus atsteigta de
mokratija ir bus sugrąžin
tos piliečių teisės ir laisvės 
—tokia demokratinė Lietu
vos vyriausybė turės teisės 
reikalauti, kad užsieniuose 
gyvenantieji lietuviai rem
tų ją ir teiktų paramą ko
voj už Lietuvos nepriklau
somybę.”

Todėl:
“Ši z Amerikos Lietuvių 

Kongreso Brooklyno sky
riaus konferencija, laikoma 
sausio 8 d., Brooklyne, iš
kilmingai pasižada teikti 
visokią paramą demokrati
nei Lietuvai (pabraukta 
mano.—B.).

Kaip matome,, apie gyni
mą dabartinės Lietuvos ne
priklausomybės rezoliucijos 
autoriai nekalba. Jie pa
lauks kol ji pataps demo
kratinė. Ir po viso to ( St. 
Strazdas piktai šaukia: 
“Negalim ir nesakėm. Tik 
Bimba, tas staliniškas akro
batas norėjo, kad mes ši
taip kalbėtume.”
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Aut. Darbininkų Uni
jos Lokalai prieš Hit- 

leriuką Martiną
._______  H-------------------------------------------------------- --

JIS VEIKIA SU FORDO 
ŠNIPAIS IR POLICIJA 

PRIEŠ UNIJĄ

Detroit, Mich. — Desėt- 
kai lokalų Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos iš įvairių miestų atsiun
tė užgy rimus pildančia j ai 
unijos tarybai prieš gengs- 
terišką, hitlerišką unijos 
pirmininką Homerį Marti
ną. .

Tie lokalai remia pildan
čiosios tarybos šaukiamą 
visos unijos suvažiavimą 
Clevelande kovo 20 d. dėlei 
centralinių viršininkų per
rinkimo ir konstitucijos pa
taisymų.

Trockistas Martinas," ne
teisėtai “suspendavęs” 15 
iš 24-rių pildančiosios tary
bos narių, su gengsterių pa- 
gelba užėmė unijos centrą. 
Jis veikia išvien su H. 
Fordo šnipais, policija ir 
bosais prieš CIO Automo
bilių Darbininkų Uniją.

Plymouth lokalo 51-mo 
darbininkų susirinki me 
Cass High Schoolės svetai
nėj bent 2 tūkstančiai iš 
trijų išstojo prieš Martiną, 
o už unijos pildančiąją ta
rybą, ir būtų priėmę pa
smerkimo rezoliuciją Mar
tinui. Bet Martino pakali
kai sukėlė muštynes ir pa
sišaukė policiją. Taip ir bu
vo išvaikytas susirinkimas.

Senatorius Nye Reikalauja 
Ginklų Ispanijai

Washington. — Įtakingas 
senatorius Nye taipgi pri
žada kovot už praleidimą 
Amerikos ginklų ir amuni
cijos į Ispanijos respubliką.

Ištikrųjų (tariant paties 
Strazdo žodžiais) reikia 
pasakyt, kad su jais (Stil- 
sonu ir Strazdu) nebėra 
nei bendros kalbos, nei 
bendro darbo. 

* * *
Patarlė sako: “Melas turi 

labai trumpas kojas.” Ta
čiau, tūli gaivalai į tai ne- 
kreipia atydos. “Daily 
News” ir Hearsto geltonla- 
piai pereito ketvirtadienio 
leidose prapliupo su “žinio
mis”, būk Sovietų Sąjunga 
susitarė su mirtinu savo 
priešu Hitleriu; Hearsto 
geltonlapis pradėjo šaukti, 
būk Sovietų Sąjungoje su
kilo darbininkai. Tie melų 
fabrikuotoj ai prieš Sovietų 
Sąjhngą greitai užsičiaupė. 
Mat, melas turi trumpas 
kojas... * * *

Nesenai Stasys Strazdas 
“Nauj. Gadynėje” pakrikš- 
tino Joną Buivydą lietuviš
kuoju Brooklyno Jagoda. 
Dabar tas “Jagoda” su 
Strazdu vienoje kuopoje.

Toks tokį pažino...

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio (Jan.) 24, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Dešimties Milionų Chinų Ar
mija prieš Japonus

Chungking, Chinija. — 
Šiuo laiku Chinijoj yra la
vinami dar 10 milionų vyrų 
karui prieš Japoniją.

Kai kurie chinų vadai iš- 
sireiškia, kad japonai galė
sią būt išvyti iš Chinijos 
bėgyje vienų metų.

✓

Chiny Jėgos Dar Baisiai 
Stiprios, Sako Ja- 

pony Ministeris
Tokio. — Savo raporte 

seimui, Japonijos karo mi
nisteris gen. S. Itagaki pri
pažino, kad chinai dar “bai
siai stipriai priešinasi” ja
ponam; kad chinai turįmi- 
lioną armijos į v a i r i u o se 
frontuose; kad, be to, vei
kia šimtai tūkstančių chinų 
“r a u d o n ų j ų” partizanų 
prieš japonus užfrontėse; 
kad chinąi turi nemažai 
amunicijos ir gauna jos vis 
daugiau, ypač, iš Sovietų 
Sąjungos. Todėl japonai 
stengsis ypač nukirst Chį- 
nijai susisiekimus su Sovie
tais.

Pasak Japonijos karo mi- 
nisterio, tai chinai esą iki 
šiol praradę “du milionus” 
savo kareivių, o japonų esą 
žuvę “tik 51 tūkstantis.”

Liaudiečiai Nušovė Žemyn 
Penkis Naziy Lėktuvus

Barče lona, Ispanija. — 
Nazių ir Italijos lėktuvai 
per dieną 16 sykių bombar
davo Barceloną, laikinąją 
sostinę Ispanijos respubli
kos.

Pakildami kovon, respub- 
likiečių orlaiviai nukirto 
žemyn penias nazių “Jun
ker” ir “Messerschmidt” 
lėktuvus.

TROCKIO-FAŠISTŲ ŠNI
PAI CHINIJOJ

Chungking, Chinija. — 
Paskelbta dokumentai, ku
rie parodo, jog išmestas 
Kuomintango partijos bu
vęs vadas Wang Ching-wei 
išvien su trockistais šnipi
nėjo Japonijai prieš Chini- 
ją-

Belgrade. — Jugoslavija 
pasirašo fašistinę draugiš
kumo sutartį su Vengrija.

Debesiuota, šilčiau ir va
kare snigs ar lis.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 10 
laipsnių aukščiau zero.

DIDIS BARCELONOS ŽMONIŲ
SUJUDIMAS ATMUŠ! FRANCO

Barcelona, Ispanija. — 
Prieš gręsiantį šiam did
miesčiui pavojų sujudo jau
ni ir seni liaudiečiai, vyrai 
ir moterys. Jie žūt-būtiniai 
pasiryžę atmu^t italų . ko
manduojamus fašistus nuo 
Barcelonos, kaip kad fašis
tai buvo atmušti nuo Mad
rido ir Valencijos.

Nekareiviai vyrai iki 55 
metų ir moterys nuo 18 iki 
40 metų tūkstančiais mar- 
šuoja su kastuvais ir kitais 
įrankiais į apsitvirtinimo 
darbus, šaukdami: “Ne
praleisime fašistų!”

Tikrai išsijudinus šiam 
dviejų milionų gyventojų 
miestui, fašistai susidurs su 
milžiniška žmonių apsigy
nimo jėga, — rašo New 
York Times koresponden
tas.

Bet yra vienas “žiaurus

Žinios iš Lietuvos
Klaipėdos Vokieti ninkai 

Mokysis Nazizmo 
Vokietijoje

Klaipėda, sausio. 20 d.— 
Šiomis dienomis: 50 . vokie
tininkų smogikų išvyko į 
Vokietiją pasimokyti nazių 
kovos ir propagandos būdų.

Klaipėda, sausio .20 d. — 
Gyvulių gydytojas dr. Ne- 
umannas neva ‘darbininkų’ 
susirinkime pareiškė, kad 
Klaipėdos vokietininkų Kul- 
turverbandas perims “par

NAZIAI IR ITALIJA SUVEŽĄ 
VIS DAUGIAU GINKLŲ 
GENEROLUI FRANKUI

Gibraltar. — Prekiniai 
laivai Vokietijos ir Italijos 
kasdien iškrauna naujus 
atvežtus daugius tankų; 
kanuolių, šovinių ir kitų 
karo reikmenų į generolo 
Franco prieplaukas Cadizą 
ir Malagą, kaip praneša 
amerikonų žinių agentūra 
United Press.

Meksika Priima 1,400 Tarp
tautinių Liuosnorių

Mexico City. — Preziden
to Cardenaso valdžia priė
mė 1,400 tarptautinių liuos
norių, daugiausia vokiečių, 
paleistų iš Ispanijos res
publikos karo frontų.

Jie priimti nepaisant fa
šistinio neva “demokrati
nio” fronto grūmojimų šau
dyt tuos karžygius, kad ne
leist jiem įkelt kojos į 
Meksiką, 

e
SĄMOKSLAS NUŽUDYT 

GOEBBELSĄ

Zurich, šveic.— Praneša
ma, kad sąmokslininkai, ku
rie tykojo nužudyt Hitlerio 
propagan dos ministerį 
Goebbelsą, jau bėgą į Švei
cariją.

faktas,” ypač sunkinantis 
Barcelonos apgynimą, — 
sako amerikietis darbinin
kiškos spaudos korespon
dentas pranešime iš Barce
lonos. Tas faktas tai stoka 
ginklų: “Liuosnorių bata
lionai neturi kiek reikiant 
kulkasvaidžių.”

Politinis komisaras vie
nos puikios respublikiečių 
kareivių dalies pareiškė:

“Ko mums reikia, tai 
daugiau orlaivių, tankų, 
kanuolių ir kulkasvaidžių. 
Tūlos šalys per pustrečių 
metų laikėsi falšyvo bepu- 
siškumo ir tenkinosi tik 
m a 1 d i n gaiš (“demokrati
niais”) žodžiais, bet mes 
parodysime, jog garbingai 
atliekame savo pareigą, 
kaip gelbėtojai Ispanijos ir 
demokratijos.” 

eigas,” kurias Vokietijoje 
atlieka naziai. Neumanno 
partijos smogikai propa
ganda plėšią Klaipėdoj na- 
zizmą.

Pirmasis Lietuvoje Gyve
nančių Amerikiečių 

Suvažiavimas
Kaunas, sausio 20 d. — 

Lietuvių Amerikiečių Drau
gija ruošia pirmąjį Lietuvo
je gyvenančių amerikiečių 
suvažiavimą sausio 24 d.

LENINO MIRTIES SUKAK
TUVIŲ MINĖJIMAI SO

VIETU SĄJUNGOJE

Maskva. — Desėtkai mi
lionų Sovietų darbininkų ir 
valstiečių visoj šalyj daly
vavo minėjimuose 15-kos 
metų sukakties nuo Lenino 
mirties.

Vienas tų . minėjimų įvy
ko Didžiajame Maskvos 
Teatre, dalyvaujant Stali
nui, Kalininui, Molotovui, 
Ždanovui ir kt. kom. ir So
vietų vadam. Stalinas ir ki
ti pakaitomis stovėjo kaip 
garbės sargybos nariai prie 
Lenino paveikslo ant pa- 
grindų.

Ždanovas, Sovietų Kom. 
Partijos sekretorius, savo 
kalboj parodė, kaip Stalino 
vadovybėje yra vykdoma 
Lenino programa Sovietuo
se, ir pareiškė, jog “po šia 
vėliava socialistinė revoliu
cija laimės pergalę visame 
pasaulyje.”

Hitleris Varo Visus Oficierius 
j Nazių Partiją

Berlin. — Vokietijos ar
mijos oficieriai iki šiol skai
tėsi kaip ir savarankus luo
mas, bet dabar Hitleris 
jiem visiem paliepė įstot į 
Nazių Karių Sąjungą,' ir 
šitaip likt nazių partijos 
nariais.

Fašistai Užėmė Mies
telį už 15 Mylių nuo 
t Barcelonos 

----------------------------------------------- - -------0 • ______

Susikirtimas tarp Japonų 
Ir Filippiniečių

Manila, Filippinai.— Dvi
dešimt šeši japonai žuvi
ninkai (šnipai) susikirto 
su Filippinų kareiviais Ba- 
tanes saloj. Susidūrime vie
nas japonas sužeistas.

Pasiųsta karinis valdžios 
laivukas į Batanes salą.

Nauja Milžiniška Chiny 
Armija, Nauji Keliai 

Ir Gana Maisto
Chungking, Chinija. — 

New Yorko Times kores
pondentas pervažiavo auto
mobiliam 1,500 mylių nau
jais vieškeliais per pietų- 
vakarų Chinija, ir štai ką 
jis matė:

Stebėtinu greitumu chi
nai, vien rankų darbu, pra
veda vis daugiau vieškelių; 
jau užbaigtais vieškeliais 
važiuoja tūkstančiai trokų; 
atsidaro daugiau naujų 
dirbtuvių; praeito rudens 
derlius buvo toks gausin
gas, kad maisto yra įvalias; 
baigiama išlavini nauja mi- 
liono vyrų armija; žmonių 
pasitikėjimas laimėti karą 
matomas visur, nors karas 
tęstųsi dar kelis metus. 
Abelnai visur į akis metasi 
progresas, nežiūrint naiki
nimo iš japonų pusės.

Amerikos Advokatų Gildija 
Prieš Dies “Tyrinėjimus”
New York. — Visos Ša

lies Advokatų Gildija pa
siuntė reikalavimus kai ku
riem kongresmanam Wash
ingtone ir New Yorko vals
tijos seimelio atstovam Al
bany— panaikint kongresi
nę tyrinėjimų komisiją, ku
rios galvinyj stovi fašis- 
tuojantis k o n g r esmanas 
Dies.

Advokatų Girdija siūlo, 
kad pati šalies teisingumo 
ministerija tyrinėtų prieš- 
amerikoniškus judėjimus.

ŽINIŲ ŽINELES
Tokio. — Per eksploziją. 

Fukuokos a n g 1 i akasykloj 
užmušta 58 japonai mainie- 
riai.

New York. — Per aud
ringus šalčius iš sekmadie
nio į pirmadienį žuvo 12 
žmonių N. Y. valstijoj.

Syracuse, N. Y. — Sušalo 
du jauni žmonės.

Kaunas, sausio 20 d. — 
Lietuvos pasiuntinys Itali
jai p j Čarneckis perkelia
mas j užsienių reikalų mi
nisteriją.

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

i 

Metai XXIX, Dienraščio XXI

LIAUDIEČIAI ATGRIEBĖ 
KITĄ FAŠISTŲ UŽKA

RIAUTĄ MIESTELĮ

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai dideliais šturmais ka
nuolių, orlaivinių bombų ir 
tankų užėmė San Saturni
no miestelį ant kryžkelės, 
15 mylių į vakarus nuo 
Barcelonos, ir Sitges mies
telį, pajūryje, apie 18 mylių 
į pietų vakarus nuo Barce
lonos.

Barcelona, Ispanija.—Re- 
spublikiečiai greit atkaria
vo Sitges nuo fašistų ir at
metė juos keturias mylias 
atgal beveik iki Villanueva 
y Geltru, pietiniame Kata- 
lonijos fronte.

Burgos.—Generolo Fran
co armija galutinai užėmė 
Igualadą, pramoninį mies
telį, už 30 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Barcelonos. 
Taip per trejetą dieną Igu- 
alada perėjo iš liaudiečių 
rankų į fašistų, paskui iš 
fašistų į liaudiečių rankas, 
o dabar vėl teko fašistams.

Pietiniame Kata 1 onijos 
fronte fašistai užkariavo 
San Quintin de Mediona ir 
San Pedro de Riudevitilėfc 
miestelius.

Jie garsinasi, kad per 
penkias savaites ofensyVos 
prieš Kataloniją fašistai 
suėmę nelaisvėn “daugiau 
kaip 40,000” respublikiečių.

Fašistai kasdien palei
džia po 30 tūkstančių ir 
daugiau itališkų ir vokiškų 
kanuolių šovinių į liaudje- 
čių pozicijas, ir atrodo, kad 
jie vis turi “begalinę dau
gybę” Hitlerio ir Mussoli- 
nio amunicijos.

Ravėja Darbo “Sliakerius” 
Sovietų Sąjungoje

Maskva. — Naujas Sovie
tų vidaus prekybos komisa
ras Liubimov išmetė iš vie
tų penkis fabrikų perdėti- 
nius ir tris jų patraukė tie-’ 
son kaip apsileidėlius. Nes 
jie nedarė žingsnių prieš 
girtuoklius ir tinginius, ku
rie be priežasties neateina 
į darbą.

Kiti devyni perdėtiniai už 
tokį apsileidimą tapo vie
šai papeikti ir pažeminti 
tarnyboje.

Komisaras Liubimov lie
pė visiem žemesniem pre
kybos komisaram ištisoj ša
lyj raportuot kas penkios 
dienos, kaip sekasi kova 
prieš darbo “sliakerius.”

Sovietų Komunistų Par
tijos organas “Pravda” sa
ko: “nors kapitalistinės ga
dynės parazitai yra panai
kinti ir pelnų sistema šalin 
nušluota,” bet pilną komu
nizmą pasiekt bus galima 
tik tada, kai bus aukštai 
pakeltas visų . darbininkų 
darbo našumas (produktin- 
gumas).
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Naujas “Sunday Worker”
Pereitą sekmadienį (sausio 22 d.) iš

ėjo naujo formato “Sunday Worker” 
(Sekmadieninis Darbininkas). Iki šiol jis 
išeidavo tabloido formate, gi šis forma
tas—didelis, platus. Pirmutinė sekcija 
apima bėgamąsias telegramas, editoria- 
lus ir kt. rūšies raštus. Antroji sekcija— 
savaitinę apžvalgą; trečioji—žurnalinė 
sekcija, kurioj telpa šiaip įvairiausių 
pasiskaitymų.

Laikraštis labai įdomus ir kiekvienas 
ras jame ko nors žingeidaus ir svar
baus. f

Linkėtina, kad “Sunday Worker” ga
lėtų išeidinėti kiekvieną sekmadienį to
kiu.

Beje, laikraščio pavienio egz. kaina 
pasilieka ta pati: 5 c.

“Handels-Gessellschaft bankas kontro
liuoja didžiausias plieno įmones ir ap- 
draudos trustą. To banko priešakyje sto
vi Hermann Buecher, kuris lošia stam
bią rolę elektros truste, ir Goeringo bro
lis Herbert. Prariję žydų turtus jie dar 
labiau pralobo.

“Priešakyje Vokietijos bankierių ir in- 
dustrialistų stovi Krupp, Thyssen, Man
nesmann, Farbenindustrie trustas, AEG 
ir Siemens (elektros trustas). Tie asme-. 
nys ir trustai kontroliuoja Vokietijos 
ekonominį gyvenimą ir finansus. Dabar, 
kada į jų nasrus suplaukė žydų bankie
rių ir industrialistų turtai, jie pasidarė 
dar turtingesni, pasakiškai turtingi.”

Kai naziai ruošėsi prie užgrobimo ga
lios j savo rankas, jie skelbė tučtuojau 
įvesią socializmą Vokietijoj. Girdi, mark
sistai nesirūpiną socializmo įvedimu, o 
tik jie, naziai, padarysią Vokietijos žmo
nėms gyvenimą laimingu. Bet tikrovėje 
pasirodė, kad tik atskiri nazių lyderiai, 
pasigrobę,, konfiskavę žydų turtus, pra
lobo, na, o Vokietijos liaudis tebekenčia 
neišpasakytą skurdą ir priespaudą.

Leninas-Komunistų Partijos 
Organizatorius

Em. Jaroslavskis------------------------------
j teisingos komunistinės linijos.

Priešai laiko jį sektantu (at- 
i skalūnu): jis nutraukia ryšius 
su Martovu, su kuriuo kadaise 
dirbo Kovos Sąjungoj; nutrau
kia ryšius su Plechanovu, su 

i kuriuo kadaise dirbo “Iskros” 
redakcijoj ; begailestingai išjuo
kia Bogdanova, Lunačarskį, 

i Trockį, kuomet šie veda netei- 
' singą liniją; didžiausio sukriki- 
i mo momentu sušaukia konfe- 
i renciją vienų bolševikų ir iš- 
i naujo atsteigia sugriovusį, ne
įveikiantį, tylintį mūsų partijos 
'( Centro Komitetą; drąsina drau. 
i gus į kovą ir vadovauja tai ko

vai, prasidėjus darbininkų ju
dėjimo atgijimui. “Zviezda,” 
“Pravda,” “Prosvieščenije,” tai

Kur Eina Amerikos Kviečiai
Žymus Francijos dienraštis “Depeche 

de Toulouse” paskelbė, kad Ispanijos fa
šistų valdžia, vadovaujama gen. Franco, 
Amerikos kviečius atiduoda Vokietijos 
naziams. Laikraštis žymi, jog tie kvie
čiai, kuriuos įvairios Amerikos labdarin
gos organizacijos siunčia Ispanijos žmo
nėms nuo bado gelbėti, lioduojami į Vo
kietijos laivus Pasajes uoste, netoli San 
Sebastian, ir gabenami Vokietijon. Už 
tuos kviečius arba milU^k Vokietijos na- 
ziai atgabena Frąncui amunicijos ir gin
klų Ispanijos respublikai mušti.

Kitais žodžiais, netiesioginiai Ameri
kos žmonės remia ne tik Ispanijos fa
šistus, o ir Vokietijos nazius, kuomet 
pastarieji visais galimais būdais gelbsti' 
pasmaugti Ispanijos respubliką.

Prezidentas Rooseveltas andai kalbė
jo, kad Amerikos neutralumo įstatymas 
savo tikslo nepasiekia: jis gelbsti fašis
tiniams kraštams. Reikia dėti dideliau- 
sių pastangų, kad tas įstatymas kuovei- 
kiausiai būtų pakeistas. Į Ispanijos res
publiką turi būti praleista maisto ir gin
klų, privalo būti nuimtas embargo, o 
fašistiniams kraštams Amerikos kviečiai 
turi būti sulaikyti.

Kam Tarnauja Nazizmas
Drg. L. Pruseika “Vilny” rašo, jog
“Kuomet buvo konfiskuojami žydo 

'bankieriaus Goldschmidto turtai, tai 
patsai Goebbels pasisavino jo palocių 
Wedery, o tas palocius buvo vertas 300,- 
000 markių...” Na, o “kuomet fašistai 
nusavino žydo Dreyfuso bankinę firmą 
Berlyne, tai visas kapitalas buvo afiera- 
votas ne ‘Vokietijos žmonėms/ bet Bava
rijos bankieriui A. von Finckui,” nazių 
lyderiui.

Dar daugiau:
“Sausio 1 d., 1933, visoj Vokietijoj bu

vo 828 bankai, kuriuos pilnai ar dalinai 
kontroliavo žydai. Ligi sausio 1 d., 1938 
metų, naziai ‘apvalė’ nuo žydų suvirš 
600 bankų. Bet kas prarijo tuos ban
kus? Ne Vokietijos liaudis, ne Vokieti
jos žmonės, bet naziai bankieriai, kurie 
pasidarė dar turtingesni. Didžiausia da
lis žydų turtų kliuvo Dresdnei* Bank ir 
Berliner Handels-Gessellschaft. Pasek
mės buvo tos, kad tuodu banku tuoj pa
kėlė dividendus savo šėrininkams nuo 5 
iki 8 nuošimčių.

“Vokietijos bankinis kapitalas tamp
riai susirišęs su industriniu kapitalu. 
Dresdner Banko direktorių tarpe yra 
milionieriai Krupp, Flick ir Kissalt. Tie 
trys asmenys 1937 metais vien iš to ban
ko gavo suvirš milioną markių pelno, o 
kur dar kiti šaltiniai?

Francijos Komunistų
Konferencija

Šiuos žodžius rašant, 
mieste, Franci jo j, įvyksta 
Komunistų Partijos konfer

Genevilliers 
to krašto 

encija. Kon
ferencija įvyksta nepaprastai svarbiu 
laikotarpiu, kai Italijos ir Vokietijos fa
šistai randasi netoli Barcelonos.

Teisingai generalinis partijos sekreto
rius Maurice Thorez pareiškė atidary
damas konferenciją, kad šiandien patsai 
didžiausias darbas, patsai svarbiausias 
Francijos žmonių darbas padėti Ispani
jos respublikai.

Reikia pasakyti, jog visi pažangūs to 
krašto žmonės griežčiausiai reikalauja 
kuoveikiausiai atidaryti Francijos sieną 
į Ispanijos respubliką, kad suteikus jai 
visapusių pagalbą apsiginti nuo fašizmo 
bestijų.

Jeigu Francijos valdžia atsisakys 
klausyti Francijos žmonių balso ir ne
duos Ispanijos respublikai pagalbos, tai 
labai galimas daiktas, jog ir Francijos 
demokratija neužilgo atsidurs ton padė- 
tin, kurioj randasi Ispanijos respublika.

Dar Negirdėta Niekšystė
Anglijoj išėjęs metraštis “Jane’s 

Fighting Ships,” kuris paduoda smulk
menas apie visų šalių karo laivus, rašo, 
kad Italija “pardavė” generolui Francui 
šešis karo laivus. “Pardavė” du subma- 
rinus ir keturis naikintojus.

Dabartiniai Franco naikintojai “Ve
lasco Ceuta,” pirmiau buvo Italijos karo 
laivas “Falco”; “Velasco Mellila”—buvęs 
“Aquila”; dabartinis “Huesca”—buvęs 
“Guglielmo Pepe” ir “Teruel” buvęs Ita
lijos naikintojas “Alesandro Poerto.” 
Franco buvusius italų submarinus pava
dino “Molą” ir “Sam Jurjo.”

Aišku, kad Italijos fašistai pervesda
mi tuos karo laivus generolui Franco’ųi 
dar kartą sulaužo tarptautines teises ir 
tuo už nosies vedžioja Londone esantį 
Nesikišimo Komitetą. Karo metu, jeigu 
net Italija ir- būtų pardavus tuos laivus 
generolui Franco’ųi, tai ir tai ji prasi
kalstų prieš tarptautines teises ir Nesi
kišimo Komitetą. Vienok, visi žino, kad 
Italijos fašistai paprastai dovanojo tuos 
karo laivus generolui Franco’ųi, kad tik 
jį sutvirtinus ant jūrų prieš liaudiečių 
laivyną.

Ispanijos liaudies valdžia iškėlė prieš 
tai protestą, bet argi kreips į tai atydą 
Anglijos ir Francijos demokratai, kurie 
begėdiškiausiu būdu remia Italijos ir 
Vokietijos karo intervenciją Ispanijoj.

Chinija Atsilaikys
Iš Chinijos parvažiavo į Washingtoną 

Jungtinių Valstijų pasiuntinys ponas 
Nelson T. Johnson. Jis prezidentui Roo- 
seveltui raportuodamas apie Japonijos 
karą prieš Chinija tarpe kitko pareiškė:

“Japonijos-Chinijos karas aiškiausiai 
įrodė, kad negali būti jokių abejonių, jog 
bombardąvimais miestų negalima karą 
išlaimeti.” Jis sako, kad nepaisant, kaip 
japonai elgiasi žiauriai, tas nepakirto 
chiniečių dvasią ir pasirįžimą vesti ap
sigynimo karą tol, kol jie bus pergalė
tojais.

(Tąsa)

Kuomet sukilimas augo, kuo-1 
met buvo vilties, jog darbinin
kų klasė nuvers caro valdžios ir 
buržuazijos sutvertą maišyto 
kraujo, išgamišką Valstybės 
Dūmą, Leninas skelbia boikotą;, 
bet jis pirmas moka laiku pa
sukt nuo boikoto prie dalyvavi
mo toj Dūmoj: ne plepėjimui, 
ne kepimui ten įstatymų ir pa-' 
taisymų, o revoliuciniam dar
bui reikia eit į tą Dūmį. Leni
nas vadovauja darbininkų fra
kcijai Valstybės Dūmoje. Iš 
mažos darbininkų grupelės Val
stybės Dūmoje Leninas padaro 
galingą įrankį propagandos ir 
agitacijos dėlei mūsų pažiūrų, 
mūsų uždavinių visoj šalyj. Le
ninas ruošia y
kų revoliuciniam darbui Rusi
joj, mękina juos, skaito jiems 
lekcijas, duoda nurodymų, pa
tarimų, instrukcijų, vadovauja 
jiems, palaiko juose drąsą, pa
sitikėjimą laimėt pergalę. Tais' 
momentais, kada beveik visi’ 
buvo susimaišę, iškrikę, Leni
nas kietai veda liniją, begailes- 
tingai keldamas aikštėn visokį 
ncnuosakumą, visokius dvejoji
mus, visokius nukrypimus nuo

vinių viovj ^VJ. jne vien tik žodžiai, gimę 1911, 
ta desetkus darbiniu-L nio o . ...1912, 1913 metais? tai tikrai 

darbininkų judėjimo pakilusi 
žvaigždė po kelių metų tarpsos, 
nupuolimo ir laoai daugelio nu

 

siminimo. JuokaąvosK iš Leni
no, kada jis sakykla'o: “tai tik 
laikinas nupuolimas, ateina 

■ nauja didi revoliucija.” O tūks
tančius ir dar tūkstančius sy
kių pasirodė teisybė Lenino. li
jo “Pravda” (Tiesa), bolševi
kiška tiesa, nuskambėjo dešim
tyse tūkstančių “Pravdų,”

Į Viso Pasaulio 
Lietuvius

ša- pai, kuomet už jo galvą pas
kirta kaina; vadovauja parti
jai iš Finijos (Suomijos), ruo
šia partiją didžiajam spalio 
mėn. sukilimui. Tai jis mūsų 
partiją veda po spalio, per 
Brestą, per badą, per bloka
dą, per nesuskaitomus fron
tus, per suirutę, į pergalę. Tai 
jis, sužeistas, kraujais paplu
kęs, pats save pergali, pergy
vena baisias kančias ir vėl 
stoja prie vairo,—tokį pat pa
siryžimą ii’ tokią pat stiprybę 
su nepalenkiama valia, su be
galiniu ^pasitikėjimu laimėt 
pergalę, jis mokėjo įkvėpi ir 
visiem, arti jo esantiem.

(Bus daugiau)

ka- 
nu- 

kurios

kurios skleidėsi visoj 
lyj ir šaukė į naują ko
vą. Ir jis dėdavo į žurnalą 
“Prosvieščenije” geriausias sa
vo mintis apie šią naują revo
liucijos bangą. Tai Leninas kal
bėjo, jog mums nereikia apkar- 
pinėt savo programą, nereikia 
gesint kovos ugnį. Reikia drą
siai ir pasryžusiai statyt revo
liucinius uždavinius darbininkų 
klasei.

Leninas ir Karas
Ir štai—1914-1918 metų 

ras. Į keletą dienų šalin 
šluota organizacijos,
tarp tokių didžių sunkenybių 
buvo sūsitvėrusios; karo viesu
lą pagriebė šimtus milionų 
darbininkų ir valstiečių, nu
bloškė juos į mūšį. II-sis Inter
nacionalas žlunga. Socialistai- 
išdavikai pasirodo tik priedais 
prie buržuazinės valstybės, 
buržuazinės valdžios. Sumin- 
džiota visi šventieji prižadai, 
visi didieji nutarimai, kurie 
buvo daromi Antrojo Interna
cionalo konferencijose (suva
žiavimuose). Leninas, atkirs
tas nuo Rusijos, priešų išjuo
kiamas, jų neapkenčiamas, ne
suprantamas, eina savo keliu. 

I Jis žino, jog jo kelias, tai— PLIKIAI,
NENUSIMINKITE!

Atsišaukimas Lietuvių, Kovojusių už Demokratiją Ispanijoj
Įsiveržus Ispanijos žemėn Hitlerio-Mussolinio gau

joms, iš tolimiausių pasaulio kampų skubėjo geriausieji 
darbo žmonių sūnūs pagelbpn Ispanijos, liaudžiai apsi
ginti nuo fašistinių barbarų užpuolimo, padėti Apginti 
šios šalies nepriklausomybę ir demokratinę santvarką.

Galime didžiuotis, kad 53-jų tautų kovotojų tarpe, 
sudariusių Internacionales Brigadas, randasi ir būrys 
lietuvių—atvykusių iš įvairių šalių—atstovaujančių mū
sų liaudį ir jos garbingas tradicijas šimtmetinių kovų 
už savo šali'ės laisvę ir nepriklausomybę prieš svetim
taučių įungą.

Atkakliose kovose, aukodami savo sveikatą ir gy
vybes, mes gerai supratome, jog šiame kare ne vien gi
name Ispanijos liaudį, o giname ir pasaulinės demokra
tijos barikadas. Taigi—tuo pačiu kovojame ir už atga
vimą demokratinių teisių Lietuvos liaudžiai, kurią pri
spaudė fašistinis batas 17 d. gruodžio, 1926 m.

Dabar, pagal nuosprendį Ispanijos Respublikos val
džios, apleidžiame šią šalį. Tačiau, pasiskleidę po pla
tųjį pasaulį, pasižadame vesti kovą toliau visais mums 
prieinamais būdais už tą patį siekį, už kurį ne vienas 
lietuvis atidavė gyvybę Ispanijoj.

Mes reikalaujame:
1) Demokratinių laisvių Lietuvos liaudžiai;
2) Suvaržyti veikimą ir bausti Vokietijos hitlerinin

kus ir Lenkijos imperializmo agentus, kurie dabar lais
vai dirba mūsų šalies viduje ir kasa duobę Lietuvos ne
priklausomybei ; .

3) Susiartinti į tampresnius ekonominius ir diplo
matinius santikius su Sovietų Sąjunga, kuri yra ir vi
suomet bus ištikimiausias mažųjų tautų—tetm tarpe ir 
Lietuvos—nepriklausomybės 
jas.

Už šiuos reikalavimus, 
patyrimus, įgytus Ispanijoj
giu, pasižadame vesti nenuilstančią kovą grįžę Lietuvon, 
ar grįžę į lietuvių kolonijas užsienin, ar kitose šalyse, 
kur kam teks apsigyventi Ispaniją apleidus.

Taipgi pasižadame remti visomis mūsų jėgomis, mo-, 
raliai ir materialiai, Ispanijos liaudį, kuri nežiūrint te-’ 
kančio savo kraujo per tūkstančius padarytų jos kūne1 
žaizdų, nors alkana ir nuplyšusi—yra pasiryžus tęsti ko
vą, už savo ir kartu už visos žmonijos laisvę ir progre
są, iki mirties ar pergalės! «

Mes kviečiame visą lietuvių tautos demokratiškąją 
visuomenę sustiprinti kovą prieš kruvinąjį fašizmą—ar
šiausią priešą visos žmonijos, remti Ispanijos liaudies 
herojišką kovą už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę, 
kovoti prieš Lietuvos uzurpatorių valdžios daromus nuo- 
lankavimus Vokietįjos-Lerikijos fašistams ir kėsinimąsi 
parduoti jiems Lietuvos nepriklausomybę, kovoti už de
mokratiškas teises Lietuvos liaudžiai.

Šalin kruvinasis fašizmas!
Tegyvuoja herojiška Ispanijos liaudis!
Tegyvuoja laisva demokratinė Lietuva!

Lietuviai Ex-Kovotojai Intern.
Brigadų — 6 Demobilizacijos Lageris.

Ispanija, 2 d. gruodžio, 1938 m,

draugas ir reikale—gyne-

panaudodami mūsų plačius 
politiniu ir .kariniu ątžvil-

galų gale—kelias viso pasau
lio darbo žmonių. Tame jis 
įsitikinęs. Ateis jo valanda. O 
kas, jeigu šiandie taip maža 
jėgų, kuriomis galima būtų 
pasiremt? Jis žino — istorija 
veikia su mumis. Partija at
gimsta, partija tvirtėja, jinai 
surinks milionus karo prikan
kintų, nukamuotų žmonių. Ta
rytum žinia iš kito pasaulio, 
kaip išganymo viltis, nuskam
bėjo manifestas, Lenino rašy
tas laike karo. Jis renka kovo
tojus, ’ išnaujo jungia, vienija 
pažangiąsias darbininkų gru
pes. Jie dirba pogrindiniai 
(slapta), dirba fronte, ir gy
venimas dirba su jais. Kiek
vienas išsprogdintas šovinys, 
kiekvienas žuvęs kareivių pul
kas, kiekvienas sugriautas 
miestas, sudegintas sodžius, 
kiekviena karo diena prideda 
mūsų partijai jėgų. Ir akli 
praregi ir mato mūsų tiesą.

Leninas Turi Slapstytis
Leninas stato mūsų partiją 

laike karo. Leninas ją stato 
tuojaus po revoliucijos ir įne
ša aiškumą į painiausius pro
letarinės revoliucijos klausi
mus, kilusius po 1917 m. va
sario mėn. Jis savo teziais 
(pamatiniais dėsniais) for
muoja mūsų partiją, drūtina 
ją, kaip partiją bolševikų, par
tiją leniniečių. Nepaisant lie
pos mėnesį nukentėto sumuši
mo, nepaisant šmeižtų ir per
sekiojimų, per pašėlusią karo 
perkūniją veda jis su pasitikė
jimu mūsų partiją prie perga
lės. Vadovauja jai iš būdelės, 
pastatytos ties “Razlivu,” kuo
met jo j ieškojo Kerenskio šni-

Jūsų Šaipokas mėgsta viso
kias demonstracijas, todėl jis 
neapleido nei natur-.kultursvci- 
katninkų demonstracijos, kuri 
įvyko ant Šaut Trečios, Brūkly- 
ne. Tam šaipokas turėjo kelius 
sumetimus, bet vyriausiu jų— 
tai pamatyti, kaip plikiai gali 
vėl likti gauruotais.

Nuo to laiko, kaip Šaipoko 
veik visa galva išlindo iš plau
kų, jis daugiau rūpinosi savo 
galvos fasono atitaisymu, negu 
Anicetas Strimaitis 
Atstatymo Bendrove, 
blema dar ir dabar 
baltina paausius. . .

Kai Šaipokas pamatė garsini
mus, kad bus demonstracija 
plaukų atželdinimo, tai jis per 
kelias naktis akių nesumerkė, 
laikrodį vis varė pirmyn, kad 
tik laukiamoji demonstracija 
ateitų kiek galint greičiau!

Ir štai laukiamas vakaras!
Dar prieš atidarant svetainę, 

šaipokas jau laiko už durų 
bambukės ir laukia progos įs
mukti vidun. \.

Lauko pusėje 
susibūrė pulkas 
kurios čia taipgi
rių-įvairiausiomis bėdomis. Jos 
visos šaipokui pavydėjo esant 
pirmoje vietoje, šaipokas, vie
na ranka laikydamas už durų 
bambukės, atsigrįžęs, ameriko
niškai jų adresu riktelėjo: 
“kvitčiurbelyei.kin!”

Visos moteriškaitės susyk 
nutilo, nes pamanė, kad jūsų 
šaipokas gal kokis kitatautis, 
natur-kultursveikatninkų pro
fesorius.

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Uotu vos
Ta pro- 
šai pok u i

apie šaipoką 
moteriškaičių, 
atėjo su įvai-

Phįladelphijos 
rotuše kovoti prieš bandymą juos apdėti 
tais taksais. Masinį susirinkimą suruošė 

ADF ir CIO unijos.

miesto piliečiai susirinkę ties miesto 
nepapras- 
vyriausiąi
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Program for Action
FOR PEACE

1. Lift the embargo on the Spanish government.
2. Place an embargo on all war supplies, loans, and cre

dits to Germany, Japan and Italy.
3. Support all moves to aid suffering war-torn peoples of 

Spain, China, and many other nations invaded by Fascists.
4. Promote the People’s Boycott of Japanese, Nazi and Ita

lian goods.
5. Replace the un-neutral “Neutrality” Act with legislation! 

which will immediately end all trade and financial transactions 1 
with a nation which invades another or otherwise attacks it i 
with military force.

6. Support a Good Neighbor Policy for this hemisphere; 
which provides for cooperation between the democratic forces! 
of all its nations and which excludes all interference with the ’ 
rights of these nations to govern themselves.
FOR DEMOCRACY

1. Demand the abolition of the Poll Tax as a requisite for 
voting and oppose all restrictions on the right to the franchise.

2. Defend the Wagner Act against all attempts to weaken 
it by amendment or to cripple its administration; and extend 
its principles to State labor acts.

3. Support the demand of the unemployed for government 
provision of socially useful work, under decent standards, and 
the demand of the aged and all needy persons for genuine so
cial security.

4. Oppose vigorously all anti-Semitic propaganda and acts;
defend unrestricted religious liberty, and oppose racial discrimin
ation. 1

5. Demand equality of political, economic and social oppor
tunity for the Negro people, and specifically the enfranchisement 
of all Negroes and the passage of an anti-lynching law.

6. Defeat the War Department plan to conscript labor and 
industry and to regiment press and radio, and demand demo
cratic control of the military branches of government.

7. Urge American leadership in international arrangements 
for refugees from Fascist persecution, opening our doors to as 
many as can be provided for.

Public Opinion Is a Weapon," We 
Must Learn To Use It Well

<<rTpHE VOICE of the People isJ. the Voice of God.” Wheth
er a Roman Senator or an Ameri
can statesman said that, we don’t 
know and we don’t care, but we do 
know that there is something in the 
quotation that is worthy of notice 
and worthy of study.

There is an old myth that tells 
of two cities at war. The women 
of both cities got together and 
jointly marched with their child
ren between the two armies. The 
soldiers, seeing that their own 
wives and mothers were against the 
war, lay down their arms and the 
battle is stopped.

There is the modern allegory, no 
longer a myth, that tells of march
ing men and women whose voices 
halt executions, win work relief, 
get jobs, raise armies, form unions, 
and win their demands.

When the people speak—they are 
heard. This is not a poetic state
ment but a truth formed by years 
of experience.

The Victories
A labor organizer in California 

vyas about to be executed. On the 
other side of the globe thousands of 
workers gathered in front of the 
American Embassy in Moscow and 
shouted, “Free Tom Mooney!” “Free 
Tom Mooney!” The voice in Mos
cow was heard in Washington and 
Tom Mooney was not executed. The 
voice gathered power and strength, 
feeding upon the growing unity of 
the working class and many years 
later Tom Mooney was freed.

The people—united' in their pro
tests—freed Tom Mooney.

In Asturias thousands were shot 
down in blood. Fascism was hold
ing Spain by the throat. In 1936 
the people spoke in the elections 
and the People’s Front was formed. 
When Italian and German armies 
crossed the Mediterranean—it was 
the voice of the people, from vil
lages to farms to cities that raised 
the army of the mass and stopped 
the attack.

The people—United in their pow
er—are now defending Spain.

Demagogues swept America. 
White shirts and black shirts ter
rorized. The American Liberty 
League began its campaign of vilif
ication and hysteria. But In 1936 
the people spoke and reaction was 
thrust back. Democracy proved 
that it could work.

Builders To Hold 
Theatre Party

BROOKLYN. — The LDS youth 
branch No. 200, “Builders,” are at
tending one of their numerous the
atre parties this Wednesday. A 
large group will see, as part of 
their educational activity, Clifford 
Odets’ famous play about a dentist, 
“Rocket to the Moon.”

For February the Builders are 
planning to go on a hike to the 
Palisades. Moi*e information on 
this later. —c.

The people—organized and potent 
—rejected demagogy.

And-Their Meaning ' zU
These examples — brief, to the 

point, sharp — tell one story that 
cannot be oversimplified or killed 
by repetition — the voice of the 
people is power, strength—it can be 
heard.

A friend on Greene Avenue drives 
a milk truck; one individual among 
many. All are individuals among 
many. Individual voices are weak. 
Choruses are strong. Pressure 
groups are powerful.

America is a democracy; pressure 
groups can be felt.

Democracies are based upon the 
will of the mass. The desire of the 
people shapes itself into laws and 
mores. The wishes of the people 
make themselves heard and these 
wishes are transformed into action 
by those who are elected to re
present the people.

If we are to be citizens of a re
public, that republic, that nation, 
must mirror our wishes.

We Want
The Lithuanian-Americans want 

the government to:
lift the embargo on Spain 
expand and protect the WPA 
defend Lithuania against 

aggression
aid the'refugees of fascism
In order that these things may 

be fulfilled we must make Congress, 
the President, the government, re
alize our demands. We must make 
them Įiear our voices. For they 
are the voices of people who can 
exert pressure at the polling booths 
and in the home, school, factory.

What To Do
Have your organization send tele

grams to the President, Senators, 
and Representatives demanding that 
they lift the embargo on Spain.
Robert F. Wagner 
Washington, D. C. 
Dear Sir:

As your supporters in the last 
election we urge you to support 
the lifting of the embargo on Spain. 
We believe Spain should have the 
right to buy food and arms in this 
country without any restriction.

Respectively yours, 
(signed) Editorial Staff 

of “Laisvė.”
Your city councilman knows that 

your votes elected him. See that 
he knows your opinion on munici
pal matters. Your Assemblyman 
and State Senator represent the 
people in your district. Let them 
know what you think.

Vital issues are at stake in Con
gress. Whether the Senate passes
the deficiency appropriation bill for 
the WPA or not depends upon the 
reaction of the people. Mass pro
tests can help it. The embąrgo 
against Spain must be lifted. Public 
opinion can do it.

A consolidated protest is a power
ful weapon. Do your part in 
arousing public opinion. Make Con
gress conscious of . your demands. 
In so doing, through letters, visits 
and telegrams, you are making the 

voice of the people heard.

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

THE NEXT MORSEL FOR HITLER?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by Cropper Three Productions of the Lith- 
uanian State Theatre—Review

Creat Neck Rehearses 
For New Play

Tired from slaving, burdened with 
the problems of life, men and wo
men in their leisure time have per
haps po'rtrayed their own charac
ters. Many a song and drawing 
were produced in these brief mo
ments that will live many . years 
after the creator has vanished.

The Chorus Pirmyn is honored 
by the presentation of the books of 
Lithuanian songs from Mrs. Bara- 
nousky. To the members who are 
dissatisfied with some of the pre
sent songs: you can look forward 
to songs that might come from 
their hometown. “Maršas” is the 
latest song the chorus will learn.

I hope, in view of the boycotts, 
that Great Neck’s outstanding con
tribution to Lithuanian Drama will 
not be boycotted. I do not know 
when and how the play will be 
presented, but it is the result when 
the chorus and the ALDLD com
bine their talented members.

The girls throughout the world 
cry, “We need more men,” and 
at last the Chorus Pirmyn also 
echoes the same call. What the 
tough guys of Great Neck arc do
ing nobody cares or knows, but I 
bet my last lead penny that they 
sing every day. To meet alluring 
girls and to sing with them is a 
pleasure. The opportunity is here 
so come down and join the Chorus 
every Thursday nite at 8. If—

Colbert on Clothes
“Practically any woman who has 

a reasonably attractive face and 
figure and who has thousands of 
dollars to spend on clothes will 
stand out in a crowd.’’ But Clau
dette Colbert, who made this ob
servation while finishing her latest 
feature, “Zaza,” doesn’t believe that 
sheer ability to spend money should 
entitle a woman to be called “best 
dressed.” Continued Claudette:

“To me, the best dressed woman 
is one who has such a personality 
that she looks beautiful in no mat
ter what she has on, outside of a 
gunnysack or her husband’s dis
carded trousers and an old felt hat.

“There are women who can spend 
fortunes on their costumes and still 
look dowdy. There are other wo
men who can contrive to look 
charming, desirable and lovely on 
purchases which amount to less 
than twenty dollars. I have seen 
in the small towns of America and 
Europe women who should achieve 
distinction because .of their harmo
nious costumes which they them
selves have created. This in itself 
is a form of art.”

Children and 
Their Parents

By ANN RIVINGTON
On Handling Your Child

Yesterday I stopped as usual to 
pick up my five-year-old daughter 
at the day nursery where I leave 
her while I work on W. P. A. I 
found her sitting quiet and abstrac- 
ed at the side of the room. The 
moment she saw me she rushed 
to my side and began whispering 
something about “Mommie, Dicky 
says I’m, beautiful.”
A New Friend

As soon as we were outside the 
story was poured in my ear. 
“Dicky is a boy with pink cheeks. 
He says he likes me and I’m so 
beautiful. He shows me how strong 
he is and he fights for me so no
body will hurt me. He says when I 
grow up he’s going to marry me. 
Maybe it’s* this dress that makes 
him think I’m so beautiful, Mom
mie.” I

i My first reaction was to find this 
precocious romance at once funny 
and slightly disturbing. However, 
I neither laughed nor scolded.

“How nice, darling,” I said. “It’s 
fine that you’ve found a friend who 
likes you so much.”

Suddenly I ,had remembered my
self as a litle girl scarcely older 
than my daughter is now, cheeks 
burning and eyes stinging with 
tears, running to hide in a corner 
because a similar confession of my 
own had been met by laughter and 
teasing.

There is nothing that should be 
disturbing to the parent in such 
reactions from a small child. If we 
find them so, it is because we are 
reading into them the meanings of 
adult emotional experience. It is na
tural for children to enact every 
phase of adult life which falls under 
their observation in their own 
make-believe world. And children 
are keen observers.
Confidence Important

We are neither surprised nor 
disturbed by Mary’s maternal devo
tion to a favorite doll. When we see 
Johnny turned truck driver or 
policeman’ we are not frightened in 
the least. And if’ we think these 
rules are assumed without genuine 
emotional reaction, then we have 
forgotten our own childhood. Then 
what is so disturbing in the spec
tacle of Johnny and Mary playing 
at love, be they three years old or 
thirteen ?

However, .. it is the question of 
ridicule that can make such things 
unwholesome. There is hardly any
thing a- child does which may not 
seem funny to an adult—delight
fully funny, for the most part. But 
this is no reason to tease or laugh 
at the child. By doing so, we accom

plish two things

children may even tell us things 
that shock us sometimes. But if we 
are to be good parents, we must 
learn always to listen* with sym- 

neither one desir-pathy, always to try to understand.

Mex. Youth Unite 
On Anti-Fascism

MEXICO CITY. —The youth of 
Mexico are making their stand plain 
when it comes to Fascism. A Na
tional Youth Unity Congress has 
been called for March by the youth 
division of the Mexican Revolutiona
ry Party.

, All -national and state youth or
ganizations have been invited to 
combat the fascist danger and “to 
organize and unite our ranks so 
that we can mold our own lives, by 
sports, education and civic service.”

Outstanding youth leaders have 
already signed the call to the Con
gress. It will form a Confedera
tion of Revolutionary Youth affiliat
ed to the Mexican Revolutionary 
Party.

Negro Youth Fight 
WPA Slashes

NEW YORK. — Last week the 
youth members of the Epworth 
Methodist Episcopal Church decided 
to put their energy to flooding Con

gressmen and the Senate with pro
tests against a cut in WPA funds. 
*The “last straw” was the threat of 
losing the community center for the 
Negro youth which was built with 
the recreational aid of the WPA.

The nearly 300 youths who have 
benefited by the community center 
are now busy supplying Congress
men with photographs and letters 
describing the benefits that WPA 
slashes will take away. The group 
consists of youth who participate in 
the varied cultural and athletic 
activities, the church’s community 
center.

An airplane type speed indicator 
has been invented for automobiles 
to enable drivers to economise on 
fuel by governing their driving rate 
by air speed instead of ground 
speed.

able. We make the act or response 
thus singled out for attention ap
pear much more important than it 
is. And even worse, we lose the 
child’s confidence. No child, I 
believe, fears or hates anything so 
much as ridicule.

If we want to keep our child’s 
confidence as long as possible—and 
what parent does not—we must 
respect and cherish that confidence. 
Secrets may be whispered in our 
ears that will disturb or amuse 
much more than my daughter’s 
baby romance. If we are lucky, our

SINCE MY arrival in Lithuania 
many topics have absorbed a 

great deal of interest. One topic 
which leaves me with an unusually 1 
good impression in the Valstybės ' 
Teatras, especially the section deal- ' 
ing with drama. This department 
as well as the Ballet and Opera is ' 
backed by ' the government. This 
is an important fact and will have | 
bearing on what will he written 
further.

At the theatre a variety of dra
mas are presented. Some dramas 
arc Lithuanian creations and others 
arc translations from Russian, Ger
man, Polish, English, etc. Some 
are patriotic. Some are humorous. 
Others are presented for an unusu
ally good story. From the listed 
combinations at least three have 
come under my personal scrutiny. 
The first was a Lithuanian creation. 
The'second was a translation from 
the Russian. And the third was

1 a translation from the English. 
Briefly each will be summarized:

ATŽALYNAS
Atžalynas is a five act play by 

K. Binkis. This Lithuanian creation 
has a simple plot and the charac- 

I ters are beings of a contemporary 
Lithuanian scene. In a large city 
of Lithuania high school life gives 
the author the major part of his 
play and the remainder of the play 
affords the author an opportunity to 
take a humorous but gentle slap at 
the poniutės.

There is no mistake in conclud
ing the drama is worthwhile, be
cause through the actors and act
resses the author succeeds in touch
ing the audience’s emotions. At 
times during the presentation 
hearty laughter was heard. Mo
ments passed when the audience 
was deeply touched and urged to 
think. Some scenes succeeded in 
bringing tears to the eyes of ma
ny in the audience. In the lobby 
after the show many thoughtful 
comments were heard proving again 
the author’s success, and hence the 
drama’s success.

PELNINGA VIETA
Pelninga Vieta is a translation 

from the five act play by A. Os
trovsky. This Russian creation has 
a heavier plot, and the characters 
are products of an old Czarist re
gime. The play is a comedy in 
which the antagonist dies from a 
heart attack, after the people who 

. suffered from his grafting caught 
up with his method of living. In 

: the play there is a deeper current 
Į which for the sake of simplicity 
may be called character study. One 
character in this play seemed a 
steal from David Copperfield. Os
trovsky’s character is named Bie- 
logubov and is very similar to Uri
ah Heep, the creation of Charles 
Dickens. The morale of the play 
suggests that kyšininkystė doesn’t 
pay and it should not be resorted 
to.

The entire audience found this 
play interesting. Often loud ap
plause was heard after a wise re
mark concerning graft. The intel
lectual discussions on man and wo
man brought forth applause like
wise. The humorous questions of 
the importance of man or woman in 
society gave the audience bits of 
good laughter. Only the men ap
plauded when they were presented 
as the more important. Of course 
only the women applauded when 
they were presented as the more 
important! It appeared as though 
a game was being played between 
the opposite sexes, but at the end 
the opponents left contented. In 
the lobby thoughtful comments were 
heard plus some caustic ones and 
some merry laughs. Another play 
was presented by the government 
theatre and the audience walked 
away pleased.

MARCO’S MILLIONS
Marko Milijonai is a translation 

from the four act play by E. O’
Neill. This American creation was 
the deepest of the three dramas 
viewed. The story grows as Marco 
Polo builds his millions in gold. The 
comparison of the Romanized idea 
of Christianity with Kubla Khan’s 
idea of Buddhism gives this play the 
depth the other two plays lacked. 
O’Neill takes a severe blow at the 
Romanized version of Christianity. 
Those who have read or seen this 
play in America will understand 
what is implied.

Mr. O’Neill expresses his opinion 
strongly. The expression of this 
opinion was not censored by the 
Valstybės Teatras therefore it was 
grand to sit in a theatre filled with 
people who accept Christianity as 
their code of morals. It was grand 
because the reactions of such in
dividuals could be watched. »It was 
grand because an American dramat
ist was expressing himself as an 
American to a group of Lithuanians. 
It was grand, too, that a Lithuanian
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American was a\:e to follow the 
effects the dramatist’s sermon had 
on the Lithuanian audience. The 
dramatist had influence and this in-, 
fluence was felt—proving the trans
lation was good. The play moved 
smoothly. Only momentarily dur
ing the course of the play was a 
negative moment felt. The audience 
became disgusted with the Roman
ized Marco Polo. Some squirmed in 
their seats. Some chewed their 
nails. Others made forced efforts 
not to understand the truth of the 
dramatist’s pen. Others were just 
bored. .O’Neill succeeded in work
ing this group from various angles. 
His American view seemed difficult 
to grasp, but Mr. O’Neill succeed
ed in winning his audience before 
the final curtain dropped. The ap
plause which followed confirmed the 
satisfaction derived from having the 
Valstybės Teatras present a play 
which developes a deeper under
standing. In the theatre lobby ma
ny remarks were passed and ex
changed. Many of 1he.se remarks 
were of a serious nature, and a 
good number expressed disgust 
with such an “American point of 
view,” however, in general the con
clusion may be credited as a vict
ory for American drama in Lith
uania. More plays by Americans 
and translated as well as Marko 
Milijonai are awaited.

From the foregoing summaries 
the following facts are conclusive: 
The Valstybės Teatras is accomp
lishing a good job in intellectual 
criticism. Courageously the theatre 
presents dramas which intend to 
educate a population as long as 
the population possesses the means 
and the facilities to go to the the
atre. The theatre endeavors to be 
frank with its public. And it is 
evident the public has been pleased 
with the efforts of the Valstybės 
Teatras. C. V. Liūtas.

•Lenin ... the very name carries 
with it the thought of marching 
millions. On this week, the fifteenth 
anniversary of his death, one sixth 
of th*e earth does not know depres
sions, unemployment, war fever and 
man’s oppression by man—because 
of what Lenin did and thought. This 
Friday’s Youth Section will be de
voted to Lenin—his life and work, 
and what he means to the people of 
America ...

• Jack London’s “The Iron Heel” 
is well known for its graphic port
rayal of a then yet-to-be-born fas
cism. In the December issue of 
“Mūsų Jaunimas,” a Kaunas youth 
publication, we see this same “Iron 
Heel” advertised as “Raudonasis 
Maras”—The Red Plague. Accent 
on the “Red”! . . .

•88 American veterans will sail 
home this Thursday. According to 
the League of Nations Commission 
handling the evacuations, all Ameri
cans will be out of Spain by the 
end of this month. This promises 
the early arrival of Bali Kilas, a 
youth well known in Brooklyn and 
Rumford, Maine ...

•With Shakespeare slaughtered 
in “The Boys from Syracuse,” we 
are anxiously awaiting the massacre 
of Gilbert and Sullivan in the swing 
version of “The Mikado,” tentative
ly to be called, “The Hot Mikado”...

• Love sure has its problems. We 
hear that in Danbury, Conn, (the 
hat manufacturing center), girls re
fuse to have dates with boys who 
do not wear hats. Will the De
troit Chorus lassies please let us 
know if they insist on coupes or 
sedans? . . .

• We were angered last week 
upon reading that the American 
Tel. and Tel. company had per
fected a radio tube that lasts 50 
times as long as the average ones, 
uses half as much electricity and 
costs less. But we’re afraid that 
our radio will never be blessed by 
it for the large scale production of 
such a tube would make worthless 
the immense investments in equip
ment now manufacturing* the ordi
nary type . . .

•By the way, whatever happened 
to Herbert Hoover? . . .

• Another gentle reminder that 
Laisvė's bazaar will be heltl Februa
ry 10, 11, 12 and 13th. Will we 
be seeing you there? . . .
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(Tąsa)
Karčiamoje tada nieko daugiau nebuvo, kaip tik kai - j 
čiamninko darbininkas ir tam žmogui vėl išėjus, Jurgis; 
su Duane’u leidosi paskui jį; jis užsisuko pro kampą ir 
šešėly nuo aukščiau miesto einančiojo ^geležinkelio ties 
tuščiais namais, Jurgis pašoko pirmyn ir pakišo jam 
revolverį po nosia, kuomet Duane, užsitraukęs skrybėlę 
ant akių, akymirkoje pergriozdė kišenius. Jiedu pasiėmė 
jo laikrodėlį ir mašnelę ir, apibėgę pro kampą, jau buvo 
karčiamoje pirmiau, negu tas spėjo kartą surikti. Kar
čiamoje darbininkas, kuriam jiedu išeidami pamerkė, 
laikė skiepo duris atviras ir jiedu sulindo tenai ir per 
paslaptasias duris veikiai atsidūrė kekšnamy, kituose 
namuose. Nuo tų namų stogo galima buvo prisigauti į 
tris tokias pat vietas užpakaly. Turint tokias pabėgi
mui vietas, svečius kurios nors vietos, veikiai galima 
prašalint, jeigu nesutinkant su policija, toji bando už
pulti; o tarpais būdavo, labai paranku turėti tokius 
kelius prašalinimui kokios nors merginos, kada tai bū
tinai reikėdavo padaryti. Tūkstančiai jų pribūna į Chi- 
cagą, išskaičiusios pagarsinimuos, jog reikia tarnaičių 
arba darbininkių dirbtuvėse ir apsižiūri, kad apgavin- 
gosios darbo agentūros įtraukė jas į spąstus ir pasi
junta uždarytos paleistuvystės namuose. Paprastai už
tekdavo atimti visas jų drapanas; bet kai kada jas pri
sieina apgirdyti ir laikyti uždarius keletą savaičių, o 
tuo tarpu jų tėvai gal telegrafuoja policijai, o net ir 
patys pribūna pažiūrėti, kodėl nieko neatlikta. Pasitai
ko, kad juos kitaip negalima užganėdinti, kaip tik leisti 
iškrėsti namus, jeigu jie susekė, kur mergina tapo pri
statyta.

Už jo pagalbą prie mažojo darbo, karčiamos dar
bininkas gavo dvidešimtį dolerių iš šimto ir trijų de
šimčių, kuriuos mūsiškiams pasisekė laimėti; po. to, žino
ma, jie dar geriau sutiko tarp savęs ir keletą dieną 
vėliau jis supažindino juodu su tūlu “smarve” Goldber- 
geriu, kuris buvo vienu iš besidarbuojančių tų namų 
naudai, kuriuose jiedu buvo pasislėpę. Išgėrus keletą 
stiklų, Goldbergeris pradėjo nedrąsiai pasakoti, kaip jis 
susibarė už savo merginą su kitu tokios pat rūšies vyru 
ir tas jam sudavė į žandą. Tas vyras svetimas Chicago j e 
ir jeigu po kurios nakties jį rastų su perskelta galva, Pakvietimas “Laisvės” i 
tai niekam tas ir nerūpėtų. Jurgis, kuris tuomet visai 
linksmai būtų suskaldęs galvas visiems Chicagos suk-

; o taip pat dasižinojo apie daugelį kelių, kuriais einant, 
: galima naudingu tapti rinkimų dieną. “Buck” Halloran 
■ buvo demokratas, taigi ir Jurgis pastojo demokratu; 
; bet jis nebuvo labai atkakliu—republikonai taipgi geri 
j vyrai ir šiems rinkimams atėjus, ketino krūvas pinigų 
| turėti. Per pastaruosius rinkimus republikonai mokėjo 
i po keturis dolerius už balsą, o demokratai tik po tris. 
I “Buck” Halloran sėdėjo vieną naktį kazyriuodamas su 
Jurgiu ir kitu žmogumi, kuris papasakojo, kaip Hallo- 
ranui kartą buvo pavesta nuvesti balsuoti būrį, suside
dantį iš trisdešimts septynių vos atvažiavusių italų ir 
kaip jis, pasakotojas, sutiko su republikonų partijos vei
kėju, kuris norėjo tą patį italų būrį pasigauti ir kaip 
jie trys susitaikė tarp savęs, kad italai balsuotų pusė 
už vieną partiją, o kitą pusė už kitą, kiekvienas gavo 
po alaus stiklą, pinigus gi, paskirtus jų papirkimui, sau 
pasidalino.
113—Raistas, Upton Sinclair

Į trumpą laiką Jurgiui nusibodo nuolatinė baimė dėl 
papildytų piktadarysčių, ir jis pasirįžo politikieriumi 
pastoti. Lyginai tuo pat laiku mieste buvo keliamas 
didelis riksmas dėl ėjimo kriminalistų iš vien su policija. 
Mat, kriminališkos piktadarystės jokios naudos neatnešė 
pirkliams ir piniguočiams, kurie miestą valdė—tai buvo' 
tik policijos pašalinis pasipelnymas. Atviros lošimų bei 
apgavysčių vietos, o taipgi paleistuvystės urvai jiems 
patikdavo, nes tas daugiau gyvybės mieste padaro, bet 
jie naudos neturėdavo, jeigu namus išvagia, arba gat
vėse ką apiplėšia. Vieną naktį pasitaikė, kad Jack’ui 
Dųane’ui j^ręžiant skylę į pinigų spintą tūloje drapanų 
krautuvėje, panaktinis pagavo jį prie darbo ir pridavė 
policistui, kuris vienok žinojosi su juomi gerai, o todėl 
ir davė progą pabėgti. Laikraščiai dėl tos priežasties 

j,tokį riksmą pakėlė, kad policija buvo pasirįžusi Duane’ą 
paaukoti, kad tąjį sujudimą nors tuo laiku nutildyti, 
bet jis į laiką spėjo iš miesto prasišalinti.

(Bus daugiau)

(Tąsa iš 2 pusi.)
Šaipokas užsidūlino pypkę, 

užurietė nosį ir, nuduodamas 
jokių bėdų neturinčiu, leido ka
muolius dūmų, kaip iš kamino. 
Moterėles gi klegeno viena ki
tai savo bėdų-bėdeles. Vienos jų 
guodėsi gumbu, kitos—sėklia- 
gyslių išpūtimų, trečios — šir
delių per dideliu lapsejimu, dar 
kitos — reumatizmu, skilvio 
nemalimu, užmigt negalėjimu, 
svaiguliu ir tt., ir tt. šaipokui 
net lengviau pąsidarė, girdint, 
kad ne jis vienas nelaimingas...

Iš vidaus pusės duryse brak
štelėjo raktas, ir šaipokas 
įsmuko vidun. Paskui jį susi- 
muklino visas lauke buvęs pul
kas. šaipokas nusėdo ties pat 
estrada, kad, taip sakant, į vis
ką gerai prisižiūrėti.

Ogi, o gaš, o gudnės grei- 
šios! Natur-kultursveikatninkų 
profesorius atnešė ir pakabino 
nupieštus du žmogiškus griau
čius veik ties pat Šaipoko nosi
mi. Na, sakau, dabar tai viską 
sužinosiu I

Profesorius pasidėjo ant pa
stolio didoką skrynutę ir pradė
jo iš jos išiminėt įvairius pa- 
kiukus ir bonkutes. Joniškėniš- 
ku akcentu jis pradėjo:

“Mes čia susirinkome pašne
kėti apie sveikatos dalykus. 
Aną metą čia buvo tokia pat 
paroda, kurią rengė Sveikatos 
Kultūros Draugija, ir kuri bu
vo mano surengta. Šiemet aš 
rengiu savo vardu.

“Štai, matote šią bonkutę? 
Tei ne medicina, o maistas. Me-

dicina tai nuodai, o čia mais
tas. Tai mano patieš padarytos 
tablėtukės. Jos susideda iš Čes
nakų, salierių ir kitokių valgo
mų dalykų. Taigi jos maistas. 
Ateityje nereikės kitokio mais
to valgyt, kaip tik iš bonkučių: 
sučiulpsi tablėtukę — ir sotus. 
Moterims nereikės virt, kept ir 
dišės mazgoti. Pasipirkite šio 
maisto. Bonkutė tik $1.50c.

“O čia, štai, tai arbatėlė dėl 
nervų sutvirtinimo. Ji padary
ta Vokietijoje... Bet gal East 
Sidėje... Aš jos nedariau, tai 
ir nežinau, 
ant savęs, 
ir kvoteris 
te! /

“O čia,

Ale aš ją išbandžiau 
Labai gera. Doleris 
už pokiuką. Įsigyki-

va, bonkutėje, tai 
druska be druskos — salt with
out salt. Įdėjus jos į sriubą, 
sriuba lieka labai skani. Bon- 
kutė tik 75c. Nepamirškite nu
sipirkti. ..”

Šaipokas labai susidomėjo 
tablėtukėmis, kurios gali atsto
ti duoną, košę ir kitokius žmo
nių pilvan kemšamus dalykus... 
Ir jau buvau bekišąs ranką ki
šenėn. Tik štai, šalę manęs sė
dinti gaspadinukė sudraudė:

—Šaipoke, nebūk avinogal- 
vis! Sotus nuo jų nebūsi... 
Juk tai tik medicina. Jeigu tu 
nori česnakų ir salierių — nu
eik ant Aumajer Stryto ir gau
si jų už dešimtį centų daug 
daugiau, neg toje jo bonkutėje! 
O su ta jo “druska be druskos,” 
irgi neprisistumsi. . . O ta jo 
hitlerinė arbatėlė, tai nežinia iš 
kokių žolių susideda; juk girdė
jai, kad ir “profesorius” nieko 
apie ją nežino.. .—

Čia šaipokas buvo visai su- 
balamūtintas.

O ji vėl transliavo į šaipoko

ausį:
—Tu gal pažinai tą cirulnin- 

ką, kurio dabar kaikurie jo pa
cientai net su kirviais jieško? 
Jis ir man buvo įsukęs visokių 
“maistų,” nuo kurių vos nepa
tekau graboriui... —

Tuom tarpu estradoje lekto
rius demonstravo netikusius ci
vilizacijos išradimus — baltos 
duonos bulkutę, pitliavotų mil
tų maišeliuką ir labiausiai pa
garsėjusią Amerikoje dešriukę 
—frankfutį. Bulkutę sulamoša- 
vo ir numetė; miltus išbarstė, 
o nelaimingąjį frankfutį, tai, 
kaip kokią bakteriją, su po- 
piera paėmęs iškėlė, pademon
stravo, ir numetė.

Demonstracija Šaipokui pati, 
ko ir jis plojo katutes. Svetai
nėje žmonės kvatojo.

štai ir šaipoko laukiamas 
numeris — plaukų užželdinimo 
pamoka. Lektorius liepė pli
kiams nusitrynusias galvas 
trinti, kasyti, braukyti, šepe
čiais šiūruoti, tai, esą, plaukai 
atžels.

Šaipokas, parėjęs namo, ilgai 
galvojo, kaip tuom lektoriaus 
receptu geriau pasinaudojus. 
Nuolat ir visur savo pliką la- 
buonę negi kasinėsi ir krapšti- 
nėsi... Negražu. Nutariau nu
sipirkti trumpoką lovą, ties 
viršugalviu pritaisyti šiurkščią 
ragažę, kad naktimis, lovoje 
besivartaiit, pilkiausioj i vieta 
vis šiūruotus!. ir jeigu šaipoko 
plaukai atžels pirm, neg jis bus 
pašauktas pas Abraomą, tai 
bus patartina visiems plikiams 
pasinaudoti tuom receptu.

Plikiai, palaukite, kol šaipo
kas apžels!

Iki apželsiant!
Šaipokas.

Rochester, N. Y

čiams, užklausė, kiek jam už tai tektų, ką girdėdamas, 
žydas drąsiau pradėjo kalbėti ir pranešė, kad jis gau
nąs žinias, kaip atsibus arklių lenktynės mieste New ' 
Orleans ir tas žinias jis tiesiog gaunąs nuo^o apskričio , 
policijos kapitono, kurį jis kartą išgelbėjęs, kada tas ‘ 
buvo visai nesmagiai į skylę įsmukęs, o kuris laikėsi 
iš vien su didžiuoju arklių savininkų sindikatu. Duane 
tuojaus kibo prie to, bet Jurgiui reikėjo plačiai paaiš- ; 
kinti, kaip ten arklių lenktynės atsibūna, taip pat ir vi
sokias prie to cĮaromas suktybes, kol jis suprato visąr 
tosios progos išnašumą.

Buvo susitaisęs milžiniškas arklių lenktynių t rus- • 
tas. Po jo įtekme buvo įstatymdavystės, kiekvienoje vals
tijoje, kur tiktai jie užsiiminėjo; po jų įtekme buvo ke
letas didžiųjų laikraščių ir jie į savo pusę pakreipdavo 
visuomenės nuomones—visoj šaly nebuvo tokios pajėgos, 
kuri būtų galėjusi jiems priešintis, jei bent lošimo u 
pinigų vietų trustas. Jie įtaisė puikius lenktynėms par
kus po visą šalį ir, nesigailėdami pinigų apgarsinimams 
suviliodavo žmones į juos atsilankyti, o čia įrengdavo 
visokius lošius iš pinigų ir nuo žmonių išplėšdavo šimtus 
milijonų dolerių kas metai. Seniau arklių lenktynės buvo 
pasilinksminimu, bet dabar pavirto į pinigų darymą; 
arklį galima apgirdyti ir paruošt, lavinant, galima pa
daryti, kad jis būtų geresnis už kitus, arba kad visai 
netiktų; galima padaryti, kad arklys pultų kada tik 
reikia—arba, plakant, galima jį priversti, kad bėgime 
pradėtų apsileisti, ką matydami, žiūrėtojai laiko besisten- 
gimu iki paskutiniam laikyti arklį pryšakyje. Jie atlik
davo daugumą tokių klastų; kai kada savininkai jas 
darydavo ir pralobdavo, kai kada arklių jodinėtojai ir 
lavinto j ai, o kai kada pašaliniai asmenys, kurie tuosius 
papirkdavo—bet dažniausiai tai vis būdavo trusto vir
šininkai. Dabar, duokime sau, jie ketino turėti, žiemos 
laike lenktynes mieste New Orleans ir sindikatas iš 
anksto sutaisė, kaip kas turi atsibūti ir jų agentai šiau
rinių valstijų miestuose “melžė” lošos namus. Prieš pat 
lenktynes ateina žinia šifruotais ženklais ir, jeigu kuris 
gali paslaptį išgauti, tai vis tiek, ką ir pralobęs. Jeigu 
Jurgis netikįs, tai galįs pabandyti, pasakė žydas — lai 
jiedu bus rytoj paskirtuose namuose ir išbando. Jurgis 
apsiėmė, o taipgi ir Duane, taigi jiedu nuėjo į tūlus na
mus, kur tik turtingesnieji pirkliai ir piniguočiai lošė 
(o turtingosios moterys privatiškam kambary skyriumi) 
ir pastatė po dešimtį dolerių už arklį vadinamą “Black 
Beldame,” šešis prieš vieną ir išlošė. Už tokią paslaptį, 
kaip toji, jiedu būtų daugelį galvų suskaldę, bet kitą 
dieną Goldbergeris pranešė jiems, kad jį užpykinęs ap
gavikas suuodė, kas jį laukia, ir prasišalino iš miesto.

Prie tokių užsiėmimų būna ir blogai ir gerai, bet 
visados galima pragyventi ar tai viduje kalėjimo esant, 
arba ir iš jo išėjus. Balandžio pradžioje išpuola miesto 
rinkimai, taigi laikas, kada gerai pasipelno visokį vagi
šiai ir gyvenantieji iš suktybių. Jurgis, besibaladodamas 
po lindynes, lošos bei suktybių vietas ir kekšnamius, su
sitikdavo su abiejų partijų šuneliais ir pasikalbėdamas 
su jais, arčiau pažino, kaip tie reikalai atliekami buvo,

- - - ir “Vil
nies” Skaitytojams

Visuomet buvo ir yra svar
bu darbininkams 
savo spaudą, iš 
tų sekti ir gauti 
šaulio nuotikius, 
šiuo momentu, 
m as 
praryti viską. Ir tuomi pačiu 
sykiu matome, kaip stiprių de
mokratinių valstybių valdžių 
atstovai laksto su orlaiviais 
pas fašistinių valstybių val
džias, veda derybas ir mėto 
silpnesnes valstybes į fašiz
mo žiotis vieną po kitai. Mū
ši] gimtinei Lietuvai irgi grę- 
sia pavojus.

Kam tas viskas daroma? 
Teisingą atsakymą rasime tik 
savo spaudoje. Ir tam tikslui 
yra rengiama draugiška va
karienė, vasario (Feb.) 3 d., 
Gedemino svetainėj, kaip 6 
vai. vakare.

Vakarienės surengimu rūpi
nasi ALDLD 50 kuopos iš
rinkta komisija, o mūsų kolo
nijos “Laisvės” vajininkas d. 
černauskas pažadėjo gerą au
ką iš gautos dovanos užfundy- 
ti visiems. Nustatytos įžan
gos nebus, prisidėsime pagal 
išgalę.

Kad' žinojus, kokiam skai
čiui asmenų' gaminti valgį, 
prašome visų užsiregistruoti 
su 1 d. vasario kur tik kam 
parankiausia: Gedemino sve
tainėj pas P. žirgulį; L. Vaiš
norą, 646 Joseph Ave.; Chas. 
Simaitis, 623 Norton St.; L. 
Bekešįenę, 913 Avenue D; E. 
Duobienę, 108 Weyl St.

Kviečiame visus.
Rengimo Komisija.

turėti stiprią 
kurios galė- 
teisingus pa- 

o ypatingai
kuomet fašiz- 

iškėlęs galvą kėsinasi

Hitlerio Kapitonas Kaipo 
Konsulas ir “Taikytojas”
Berlin. — Savo konsulu į 

San Francisco Hitleris pas
kyrė kapitoną Fritzą Wie- 
demanną, kuris buvo Hitle
rio kuopos komandierium 
pasauliniame kare.

Wiedemannui taipgi esji 
pavesta bandyt švelnint 
Amerikos valdžios santi- 
kius su Vokietija.'

$5000 ‘LAISVES’ BAZARAS S5000
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

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

Bazaras bus 10, 11,12 ir 13 Vas--Feb
Kiekvieną vakarę šokiai. Penkių kavalkų orkestrą

Penktadienį og 
Vasario-Feb. A

šeštadienį
Vasario-Feb. A Ao

Sekmadienį A
Vasario-Feb. A

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

I' Programoje dalyvauja Bangos Choras iŠ Elizabeth, N. J., vadovybėj 
I Aldonos Klimaitės, ir Brooklyno mišrus oktetas “Ensemble, ’ vad. 
| B. Šalinaitės. Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam iš- 
į bandyti savo laimę. Šokiai prasidės 6-tą valandą vakaro.

į Programoje dalyvaus Merginę Oktetas iš. Philadelphia, Pa., vado- 
I vaujant Nellie Statkevičiūtei; Pirmyn Choras,, vadovaujamas Geo. 
j Kazakevičiaus. Dieną, nuo 1 iki 6 vai., vaikam dovanos skiriama.

Šokiai 6-tą valandą vakare.

{ Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Pro-

Pįrmadienį HP
Vasal io-Feb. A | nuo 6-tos valandos vakare. Visuotinas išpardavimas daiktą.

gramoje dalyvauja Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės, ir A. Viš- 
niauskas iš Bayonne. Vaikam bazaras nuo 1 iki 6 val.l dieną. Šokiai

Įžanga
Tiktai

Įžanga 
Tiktai

|žanga 
Tiktai

Įžanga
Tiktai

10c

20c

20c
A

15c

BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (Vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.
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.
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Dėl platesnių informacijų kreipkitės į vietinę LDS kuopą arba se
kančiu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Penktas pualajįla

Barcelonos vaizdas, netoli kurio šiuo tarpu verda dideli mūšiai.

Baltimore, Md.
Iš ALDLD 25 Kuopos 

Susirinkimo

Literatūros Draugijos 25 
kuopos-' susirinkimas įvyko 
sausio 8 dienos vakare. Senas 
organizatorius drg. J. Stanys 
atidarė susirinkimą ir pakvie
tė naują organizatorių drg. P. 
Paserskį užimti vietą. Susi
rinkimo pirmininku buvo iš
rinktas patsai drg. Paserskis. i 
Senas sekretorius drg. A. že-1 
maitis perskaitė protokolą ir 
paskui naujas sekretorius drg. 
P. Pivariūnas užėmė jo vietą.

Finansų sekretorium pasili
ko tas pats drg. J. Jesaitis ir 
pareiškė susirinkimui, kad jis 
dirbs dėl organizacijos pagal 
savo išgalę. Senas iždininkas 
drg. S. Meškis išdavė raportą Į 
ir užleido vietą naujam, drg. 
K. Yuškauskui.

Senas organizatorius drg. 
Stanys raportavo, kad kuopa 
pereitais metais atliko gražaus 
darbo. Bet yra apgailėtinas 
dalykas, kad ne visi nariai 
darbuojasi kaip reikia dėl or
ganizacijos gerovės.

Naujas organizatorius Pa
serskis raportavo, kad jis jau 
gavo atgal j organizaciją vie
ną seną narį, būtent, drg. S. 
Povilaitį.

“Laisvės” agentas žemaitis 
raportavo, kad seni skaityto
jai atsinaujina “Laisvę“ gerai, 
atsižvelgiant į bedarbę ir var

gingą gyvenimą darbininkų. 
Jis tačiau nusiskundė, kad va
jaus laiku draugės ir draugai 
nesirūpino gavimu naujų skai
tytojų. Todėl tiek mažai te
gauta naujų skaitytojų, tik 
devyni.

Komisija raportavo, kad dėl 
“Laisvės“ pikniko jau paimtas 
Liberty Parkas. Piknikas 
įvyks gegužės 28 dieną, sek
madienį. Ir x vardan dienraš
čio “Laisvės“ prašome kitų or
ganizacijų tą dieną nieko ne
rengti.

Drg. M. Seimis pranešė su
sirinkimui, kad Komunistų 
Partija rengia masinį mitingą 
dėl paminėjimo pasaulio dar-1 
bininkų didžiojp vado Lenino 
mirties sausio 27 d., 8 :30 vai. 
vakare, Lehman’s Hall, 848 N. 
Howard St. Kalbėtojas bus 
partijos pirmininkas drg. W. 
Z. Foster. Taipgi bus graži 
dainų ir muzikos programa. 
Įžanga ypatai tiktai 25 cen
tai, bedarbiam tik 10 centų.

Kp. Korespondentas.

Lampėdžių Kurortas Sta
tys Viešbutį

Lampėdžiai, kaip vasarojimo 
vieta, turi didelį pasisekimą, 
tačiau kurorto direkcijai nema
ža rūpesčio sudarydavo viešbu
čio trūkumas. Dabar šį klausi
mą direkcija jau išsprendė ir 
dar ateinančią vasarą Lampė
džiuose bus viešbutis, ne tik va
sarotojų, bet ir turistų patogu
mui.

Bridgeport, Conn.

Be Įstojimo Mokesties—
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

Lietuvių Darbininky
Susivienijim ą

ŽINOKITE—
Kad j Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimą priimami nariai 
nuo 2 iki G0 metų amžiaus;

Kad Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo galima gauti apdrau
dę Ir pašalpą už mažesnę mo
kesti, negu kitur;

Kad jauniems žmonėms, nuo 
1G Iki 30 metų amžiaus, nerei
kia mokėti apdraudos įstojimo;

Kad dabar jūs lengvai galite 
įrašyti savo sūnus ir dukteris 
į LDS;

Kad reikalinga ir naudinga 
prigulėti tvirtoj, pažangioj lietu
vių savišalpos organizacijoj.

GALITE GAUTI
APDRAUDOS PAŠALPOS

$150.00 $6.00
$300.00 $9.00
$600.00 $12.00

$1000.00 į savaitę

Galima apsidrausti ant 20 me
tų endowment arba ant viso 
amžiaus. Išbuvus nariu 3 metus 
ar daugiau, galima gauti pinigų 
atmokėjimą.

LDS nariai veltui gauna laik
rašti “Tiesą-”

Užtikrinkite Sau ir Savo šeimynai Gerą Apdraustą 
ir- Pašalpą. Patys Įsirašykite ir Įrašykite Savo 

Vaikus į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

LDS turi apie 8,000 narių. Kuopos yra visose lietuvių kolonijosę.

LDS jau išmokėjo virš $250,000.00 pašalpom}# ir apdrauda. Virš 
4000 lietuvių ir jų šeimynų gavo tinkamą paramą.

Sausio 16 d., Lietuvių Sve
tainėje, 407 Lafayette St., 
įvyko nepaprastai svarbios 
prakalbos, kurias surengė vie
tinė ALDLD kuopa. Prakalbą 
sakė karžygiškas lietuvis, ką 
tik sugrįžęs iš Ispanijos civilio 
karo, Vytautas Zablackas. 
Prakalbos buvo vienos iš svar
biausių Ispanijos klausimais. 
Visuomenė yra girdėjusi eiles 
prakalbų apie Ispaniją per 
kitus kalbėtojus, tačiau jos 
negalėjo pilnai patenkinti 
žmonių pageidavimų. Kodėl 
ne? Nagi todėl, kad tie kalbė
tojai patys nėra buvę nei Is
panijoje, nei civiliam kare. 
Mes matome, kad sunku yra 
žmones įtikinti, kad ir su ge
riausių faktų atžymėjimais.

Tačiau su drg. ‘Zablacku 
kas kita, nes jis pats buvo 
karo lauke ir savo, akimis ma
tė, kas įvyksta, kuomet fašis
tai bombarduoja miestus, kai
mus, kuriuose, pasak kalbėto
jo; vien tik moterys, maži vai
kučiai ir seneliai tėra likę. O 
vienok ir jie nepaliekami gy
vais.
• Smagu pažymėti tas, ką 
mūsų darbininkiški laikraščiai 
rašo Amerikoje apie Ispanijos 
civilį karą, tai viskas tiesa, 
nes mūsų spaudos žinios labai 
sutinka su kalbėtojaus pareiš
kimais. Reikia pasakyti, kad 
drg. Zablacko prakalbos labai 
naudingos, jos turi didelę rei
kšmę, ypatingai šiame taip 
svarbiame momente, kuomet 
reikalinga staigi pagelba Ispa
nijos liaudiečiams. Tos rūšies 
prakalbos suteiks daug įspū
džio, ypatingai katalikuose, 
pagelbės jiems permatyti dva
siškuos užmetinėjimus, būk 
lojalistai griauja bažnyčias, 
persekioja tikybą, čia drg. 
kalbėtojas nepajudomais fak
tais prirodo, kad lojalistai 
gerbia bažnyčias ir tikybą, 
nemažiau ir žmonijos lygybę, 
bei laisvę. Franco vardu kru
vinieji naziai ir fašistai griau
ja bažnyčias, trempia savo 
kruvinomis kojomis Ispanijos 
nebaltą liaudį.

Į)rg. Zablackas nurodė, kad 
Ispanijos liaudis, be skirtumo 
jų amžiaus, visi yra pilnai pa
sirengę kovot už liaudies lais
vę, o podraug ir visos žmoni
jos laisvę—pasirįžę kovot, pa
sak kalbėtojaus, iki paskuti
nio, kraujo lašo.

Taip Ispanijos kareįviai ir 
visi gyventojai nusprendę 
Franco’ui nepasiduot.

Klausimas, ar pasiekia lo- 
jalistus tos aukos, kurias lie
tuvių pažangioji visuomenė 
aukauja? Nes daug visokių 
nuomonių būna, nekuęįe biskį 
kietesni mūsų broliai sako: 
Nei čia reikia aukaut, nei jie 
gaus tuos pinigus arba drabu
žines aukas. Čia turime pil
ną drg. Zablacko, atsakymą, 
kad tos aukos pasiekia savo 
tikslą, vien iš Amerikos lietu
vių lojalistai bei Ispanijos

liaudis gavus virš $20,000 ir 
nemažai drabužių.

Aš tikiu, kad po šių prakal
bų kiekvienoje lietuvių kolo
nijoje bus daugiau entuziaz
mo, daugiau pasirįžimo veik
ti Ispanijos liaudieęių klausi
mu.

Kaslink paties kalbėtojaus, 
šis jaunuolis kalba didžiausiu 
pasišventimu labai nuošir
džiai išdėsto dalykų stovį 
fronte ir abelnai Ispanijos 
liaudies padėtį, ekonominę ir 
politinę. Reikia suteikt šiam 
jaunuoliui didelis kreditas, ne 
vien už jo darbuotę, bet po
draug už vartojimą gražaus 
akcento lietuviškos kalbos.

Patartina lietuviškai visuo
menei nepraleisti šių prakal
bų neišgirdus. Dalyvaukite 
prakalbose kuoplačiausiai, kur 
tik drg. V. Zablackas kalbės. 
Būkit tikrais, kad būsit paten
kinti.

Be kitko, buvo įnešta rezo
liucija ir vienbalsiai priimta, 
reikalaujant Conn, valstijos 
kongresmanų kovot už nuėmi
mą embargo nuo Ispanijos 
liaudiečių.

Taipgi buvo rinktos aukos. 
Čia telpa aukautojų vardai:

Po $2 aukavo A. Jocis, Mr. 
& Mrs. Navašinskai, ir M. Va
latkienė $1.45; po $1: A. Mu- 
reikienė, B. Yusaitis, P. Mar- 
cinkevičia, J. Pūdimas; po 50 
centų: J. Tūbelis, J. J. Moc- 
kaitis; V. Jocis 35c; po 25c: 
Mrs. Griškienė, Wm. Ambro- 
zaitis, U. Petrušaitis, M. Bal- 
trėnieųė, A. Stanis, A. Skir- 
ka, J. Jonaitis, J. Vaitiekū
nas, Mrs. Petrušaitienė, M. 
Arison. Viso su smulkiais su
rinkta $14.00. Tai yra graži 
auka šioje gilioje bedarbėje.

Aukos, likusios nuo lėšų pa
dengimo, bus pasiųstos: Lin
coln Brig, fondan šelpimui su
grįžusių sužeistų lietuvių kar
eivių iš Ispanijos.

ALDLD 63-čią kuopa taria 
nuoširdų ačiū aiikautojams ir 
prakalbose dalyvavusiems.

M. Arison.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ROCHESTER, N. Y.

Draugiška vakarienė, “.Laisvės” ii' 
“Vilnies“ skaitytojų. įvyks penkta
dieni, vasario 3 d., Gedemino Sve
tainėj. Kaip 6 v. v. Nustatytos įžan
gos nebus. Kviečiame visus skaity
tojus ir jų šeimas. — Komisija.

(19-20)

NEW BRITAIN, CONN.
“Lenin in October“ ir Močiutė 

Bloor kalbės. Kiekvienas lietuvis tu
ri ateit nevien pasigrožėt Sovietų 
judžiu “Lenin in October” bet ir iš
girst kalbant Močiutę Bloor tą ne
nuilstančią veikėją, 77 m. senukę, 
kuri nė dienos nepraleidžia nepa- 
šventus darbo žmonijos gerovei. Ju- 
džiai ir Lenino mirties paminėjimo 
masinis susirinkimas įvyks 25 d. 
sausio. Realto Hall,’ Broad St., 7:30 
v. v. — Koresp. (19-21)

Fotografas

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendk;.itz

M wi wi wi Wl Wl Wl fVI Wl fUI IW Wl fUI WIRJIWIMWIWJWIRnWIM • ‘

I
s
5
5 S
R

s
5 s
5
S
£

sI

1939 Metų Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

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

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 vaizdų ar figūrų.

Taipgi prašome pažymėti, kokių kalendorių norite: 
- Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių yra pažymėtos ir Lietu- 
vo*s valstybinės šventės, mėnesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje. >

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lc k-1.; Brooklyn,
ww»n»n»niiniin»M mum mum mum ww

Tel. Stagg 2-2173 •Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

33 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.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

VI a t e n š a s Simon a vi č i u s
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 SOUTFi 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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

FRANK DOMIKAITIS -!

5 RESTAURACIJA c-

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

ft WW WWW WWW WWW Į

*•
Telefonas: Humboldt 2-7964

WWW

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

NEWARK, N. J.

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

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir iaketai su ienclūglukals nuo

Waterman Fontanines Plunksnos ir Paišeliai nuo

l

$3-50

. $2-50

$1-50

$1.50

•>>

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

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

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

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pjrisl&o.
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime ipformacijąs apie svori ir kalnas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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SUSIRINKIMAI
Kriaučių unijos 54-to Skyriaus 

metinis susirinkimas įvyks sausio 25 
dieną, Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Ave., Brooklyn. Visi nariai

CIO Atgavo Darbus-Al- 
gas Edison Darbinink.

Tris metus besitęsus CIO ko
va sugrąžinimui darbų šešiem 
pravarytiem Consolidated Edi
son darbininkams užsibaigė 
unijos laimėjimu. Jie sugrąžin
ta su visomis teisėmis ir atmo- 
kesčiu algų už visą nedarbo 
laiką. Bendra algų suma siekia 
virš $22,000. Jie buvo išvyti už 
unijizmą.

Nuosprendį išdavė Nacionalė 
Darbo Sant. Taryba. Jis ta
po užtvirtintas J. V. Aukščiau
siame Teisme. Kompanija ban
dė išsisukt nuosprendžio, aiš
kindama, kad ji nepaeinanti po 
Wagnerio Aktu.

Grąžinama sekami darbinin
kai: Martin Wersing iš Long 
Island City, Jay Greulich iš 
Flushing, Michael Wagner ir 
John Emler iš Maspetho, Wil
liam J. Kennedy iš College 
Point, Stephen Solosy iš Asto- 
rijos. D.

Prasidėjo Antroji 
Hines o Byla

Generalių Sesijų Teisme, 
New Yorke, pirmadienį pra
sidėjo antroji Tammanės tūzo 
Hineso byla, kuri pereito_rug- 
sėjo 12-tą buvo nutraukta tei
sėjui Pecorai paskelbus “mis
trial” — neatatinkamai įsta
tams vedamą.

Dewey skelbia turįs naujų 
liudininkų, kurie nefigūravo 
pereitame teisme.

James J. (Jimmy) Hines 
yra kaltinamas buvus “fikse- 

,riu” paskubusiame $20,000,- 
000 “palisų’ rakete.

Sausio 26 Bus Prakal
bos ir Diskusijos

Brooklyniečiai lietuviai kvie
čiami susirinkt šio ketvirtadie
nio vakarą išgirst,prakalbas ir 
padiskusuot sekamais klausi
mais :

Kodėl trockistai ir socialis
tai pabėgo iš Amerikos Lietu
vių Kongreso Konferencijos?

Ką daryt, kad išgelbėjus 
WPA darbus?

Tais klausimais kalbės A. 
Bimba, Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biuro sekre
torius, ir S. Sasna, “Laisvės” 
redakcijos darbininkė. Po 
prakalbų klausimai ir diskusi
jos. Prakalbos bus sausio 26, 
7:30 vakaro, Liet. Amer. Pi
liečių Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įžanga ne
mokama.

Mes prašome visus susido
mėjusius minėtais klausimais 
rengtis dalyvauti ir pasidar
buoti garsinime, padalint la
pelių savo šapose ir apylinkė
je ir žodžiu pakviesti tuos, su 
kuriais sueinate.

Liet. Kom. Kuopa.

Antru Bandymu Įvykdė 
Saužudystę

Ruth Fish, 32 m., gyvenusi 
124 W. 61st St., N. Y., paga
liau atsiekė savo —nusižudė 
nušokdama nuo stogo 16-ką 
aukštų savo pažįstamos na
muose, 865 West End Ave. 
Sausio 10-tą ji norėjus nusi- 
žudyt šokdama po traukiniu 
Columbus Circle stotyje. Tuo
met jos drąsa sušlubavo ir ji 
išsigelbėjo įkrisdama tarp bė
gių. Po to buvo patalpinta 
Bellevue ligoninėn ištyrimui, 
iš kur buvo ką tik paleista.

Bėda su tokiais žmonėmis, 
kurie ateina į svečius — žu
dytis; jie padaro savo priė
mėjams daug nemalonumo, o 
kartais ir įtarimo, tampymo 
po policijos nuovadas ir teis
mus.

Muzikos Kursai
New School for Social Re

search patalpose, 66 West 12th 
Št., skelbiama vasario 6-tą pra- 
sidėsiant pavasarinius muzikos 
kursus. Instruktorių tarpe ran
dasi Hanns Eisler, El.ie Sieg- 
meister, Ernst T. Ferand ir Os
car Ziegler.

Moses Siūlo Statyt Tiltą 
Vieton Tunelio

Parkų komisionierius Ro
bert Moses rekomendavo La- 
Guardijai statyt tiltą tarp 
Battery Parko ir Brooktyno, 
vieton planuoto tunelio. Jisai 
sako, kad tai būtų geriau ke- 
leriopais atžvilgiais. Esą, pa
statymas lėšuotų $41,000,000, 
vieton tuneliui reikiamų $84,- 
000,000. Užlaikymas į metus 
lėšuotų mažiau pusės tunelio 
lėšų. Duotų šešerius vėžes, 
vieton tunelio keturių. Tiltas 
galėtų būt pastatytas į du me
tus ir tris mėnesius, o tuneliui 
reikia 3 metų ir 10 mėnesių.

Tiltą jis siūlo statyt pana
šų į San Francisco - Oakland 
Tiltą. ________ Į____

Atnaujinkim Rinkliavą 
Reikmenų Ispanijai

Pastaraisiais laikais rinklia
va drabužių, švino ir maisto 
produktų Ispanijai lyg ir su
mažėjo tarp brooklyniečių lie
tuvių. Vieni jau aprinko di
džiumą to, ką galėjo aukaut, 
o vieną kitą dalykėlį nešt 
mano neapsimokant. Kiti, gal, 
mano, kad su išvežimu dova
nų laivu Erica Reed pasibai
gė ir kampanija.

Draugės ir draugai prašomi 
įsitėmyt, kad nei kampanija 
pasibaigė, / nei per pigu nešt 
nors ir vieną drabužį. Ispa
nija pergyvena trečią žiemą 
žiauraus karo, ši žiema yra 
daug aršesnė už . buvusias, 
kadangi drabužius senus sudė
vėjo, o naujų nebuvo ir greit 
nebus kada pasigamint. Kiek
vienas drabužis, kurį galit 
atiduot, yra reikalingas Ispa
nijos kūdikiams, moterims ir 
vyrams. Taipgi reikia maisto 
ir švino.

Šiomis dienomis surinko 
daug drabužių dd. Kreivėnai, 
ši jau kelinta jų dovana. Eile 
dd. pažadėjo surinkt. Lauksi
me. Kurie galite, patys pri
statykite dovanas “Laisvės” 
raštinėn-salėn, o kurie turite 
labai daug, neparanku atvežt, 
priduokit vardą ir antrašą 
Liet. Moterų Apšvietos Kliubo 
komisijai, ir ji pasiųs kolekto
rių su mašina,’ paims dovanas 
iš namų.

L. M. Apšv. Kliubo 
Komisija.

Šaukia Unijai Gint 
Konferenciją

Unijos deda pastangas iš- 
šaukt visas 500,0Q0 CIO narių 
spėkas gint Transporto Darbi
ninkų Uniją nuo atakos, kuri 
torių pradėta prieš ją per re- 
publikoną senatorių Arthur H. 
Wicks, Albany seimelyje, t

Visi CIO unijų prezidentai, 
sekretoriai ir įstatymdavystės 
atstovai pašaukti į konferenciją 
šį ketvirtadienį, sausio 26, 8 v. 
vak., Transporto Darb. Unijos 
raštinėn, 153 West 64th St., 
N. Y. Ten bus išdirbti planai 
unijos gynimo kampanijai.

Wicks, “up state” reakcionie
rius, yra įteikęs valstijos sei
meliui “civilės tarnybos” bilių. 
Unijos . nurodo, kad jei tas bi- 
lius būtų priimtas, pastatytų 
pavojun 29,000 IRT ir BMT 
darbininkų darbus ir teises.

A. L. Kongreso Brook- 
lyno Skyriaus Žinios
Pereitą trečiadienį Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliube įvy
ko bendras susirinkimas Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyriaus naujo ir 
seno komitetų.

Į naująjį komitetą įėjusiųjų 
dalyvavo: J. Pauliukonis ir J. 
Steponaitis, nuo Lietuvių Ame-: 
rikos Piliečių Kliubo; K. Ne- 
čiunskas, nuo Kriaučių Sky
riaus 54-to; J. Bernotas ir 
Jul. Kalvaitis, nuo Dr. Marti
no Liuterio Draugijos; K. Bu
kauskas, nuo Great Necko 
organizacijų bendro komiteto; 
K. Kreivėnas, nuo LDS 1 kuo
pos; K. Michelsonas, nuo SLA 
38 kuopos; P. Grabauskas, 
nuo ALDLD 1 kuopos; J. 
Kuodis, nuo Lietuvių Komu
nistų Frakcijos.

Į naujojo komiteto valdybą 
išrinkta: K. Michelsonas pir
mininku, J. Kuodis protokolų 
sekretorium, P. Grabauskas 
finansų sekretorium, J. Ber
notas iždininku.

Nutarta, kad iždininkas už
statytų bent $100 kaucijos. 
Šį reikalą sutvarkys valdyba.

Išrinkta komisija rengimui 
paminėjimo Lietuvos nepri
klausomybės. Tuoj apie tai 
bus žinių “Laisvėj.”

Kurių organizacijų atstovai 
pereitoj visuotinoj konferenci
joj savo atstovų į komitetą 
nepaskyrė, prašome tatai pa
daryti artimiausiuose savo su
sirinkimuose. Taipgi prašo
me visų atstovų iškolektuot 
duokles—po $1 minimum—ir 
įteikt iždininkui sekamam su
sirinkime (apie jį bus praneš
ta vėliau).

Kurie draugijų atstovai į 
šių metų komitetą pereitam 
susirinkime nedalyvavote, ar
ba kurie dar bus išrinkti, šiuo- 
mi '' esate prašome pasiųst ar 
asmeniškai įteikt sekretoriui 
savo adresus ir vardus atsto
vaujamų draugijų.

J. Kuodis, Sekr.
46 Ten Eyck St.

Vėsula Pridarė Žalos
Sekmadienio vakarą New 

Yorko miestą užklupo smarki 
vėsula, zujanti po 42 mylias 
per valandą. Ji išvartaliojo 
nemažai trafiko stulpų, ' nu
plėšė iškabų, atliuosavo prie
angių ir balkonų, išvartaliojo 
į gatves šiukšlių bačkas, išver
tė langų ir kitokių blogybių 
pridarė. Prie 13 E. 69th St. 
nuvertė varinį/ kaminą, kuris 
krisdamas išmušė vaistinės 
langą ir sudaužė netoli pasta
tytą mašiną. Keli prekiniai 
laiveliai nustumta nuo dokų. 
Vėjas buvo taip stiprus ir šal
tas, kad stačiai sunku prieš jį 
eit.

Vakarinėse New Yorko vals
tijos dalyse, apart dar stipres
nės vėsulos ir didesnio šalčio, 
iškrito daug sniego ir sulaikė 
ant kelio daug motoristų.

SUSIRGO SKARLATINA

Petras Vaznis sunkiai susir
go skarlatina, t ad ir butas 
kvarantinuotas — neleidžiama 
lankytojai, neigi išleidžiama 
namiiškiai. Iš tos priežasties 
ir duktė Anna Vaznytė, dir
banti LDS Centro raštinėj, ne
gali atvykt darban.

Linkime greit pasveikti.
Reporteris.

John Riberas, 20 m., nušovė 
savo sužieduotinę Isabel Va- 
netez, 19 m., ir pats mirtinai 
pasišovė iš pavydo. Tragediją 
įvykdė draugų namuose, 908 
Kelly St., Bronx.

Serga Draugai Jakščiai
Marcelė Jakštienė serga jau 

kelios savaitės, namie, ,86-08— 
76th St., Woodhaven. Dabar 
susirgo ir Motiejus Jakštys. 
Jam turėjo daryt operaciją 
pereitą šeštadienį, Trinity li
goninėj, 1835 East New York 
Ave. Kam galima, aplanky
kite.

Linkime draugams greit pa
sveikti. A. B.

Pirklių Protestas prieš 
Siaurinamą WPA

Astuoni tūkstančiai miesto 
pirklių pasisakė už 15 minu
čių “stapičių,” kuris bus šį 
trečiadienį, protestui prieš 
siaurinimą WPA darbų. “Sta
pičių” skelbia Bendras Darbo 
ir Piliečių Komitetas. Jisai 
gavo užgyrimą iš daugelio 
masinių organizacijų ir šešių 
prekybininkų organizacijų, tu
rinčių savo žinioje 8,000 mies
to krautuvių. Tikimasi, kad 
proteste dalyvaus ir šimtai ne
organizuotų krautuvininkų.

PAJIEŠKOJIMAI
Senyvas žmogus j ieško darbo, ar 

prie restauracijos — Bar & Grill, 
dženitorystės ar taip sau kokio dar
bo. Su atlyginimu galėsime susitarti. 
Malonėkite kreiptis pas Joną Zales
ki, 174 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

(19-21)

-------------ė 77 1
Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

malonėkite dalyvauti. — Sekr. Ch.
Nečiunskas. (17-19)

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. i

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

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

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

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

Telephone Virginia 7-4499

gaiisaiBiiiiia

jg Manhattan Liquor Store |
U 264 Grand St. Brooklyn, N. Y. ■

(Kampas Roebling St.)
H Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 Mmn i @9

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

| Manhattan Liquor Store Įj

Didžiausia ir žemiausiom kainom
■ krautuve Williamsburgh’e ■

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

.......

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

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

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po ......... $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 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.

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

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimt} lengvą išmokėjimų planą.

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
J

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

’>» MB

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Kitchen Sets
Tel. EVergreen 7-8451




