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Tūlas Vyt. Gražulis “Vie
nybėje” puola “Tėvynės” 
redaktorių, kam šis parašė 
anglų kalboj editorialą, rei
kalaujantį USA kongreso 
nesumažinti prezidento 
Roosevelto pasiūlytos pini
gų sumos WPA darbams tę
sti.

Kl. Jurgelionis pažymėjo 
savo straipsny, kad apie 25 
nuoš. SLA narių šiuo tarpu 
pragyvenimas r e m i a s i 
WPA darbais.

Pono Gražulio nuomone, 
tai netiesa, o jei ir tiesa, 
tai, esą, negalima to skelbti, 
kadangi lietuviai perstato
mi, kaipo skurdžių tauta!* * *

Gražulio žodžiais:
“ ‘Tėvynės’ redaktorius 

lietuvius, kaipo dalį ateivių, 
perstato-apskundžia vyriau
sybei ir įstatimdaviams, 
kaipo didžiausius skur
džius, kuriuos vyriausybė 
turi užlaikyti pašelpiniais 
WPA darbais...”* * *

Mūsų nuomone, “Tėvy
nės” redaktorių už tokį edi
torialą reikia tik pasveikin
ti, o ne smerkti, kaip daro 
fašistų rašytojas. WPA 
darbų palaikymas nėra jo- 
kis “vyriausybės užlaiky
mas,” kadangi tuos pinigus 
sumoka niekas daugiau, 
kaip patys darbo žmonės.

Jeigu vienas ketvirtada
lis SLA narių gyvena iš 
WPA darbų, tai trys ket
virtadaliai dirba kitur ir 
moka taksus, kad sudaryti 
lėšiį, WPA darbams palai
kyti.

Tie žmonės, kurie dirba 
prie WPA darbų, nėra koki 
valkatos, bei tinginiai, bet 
darbininkai, norį dirbti. 
Jeigu privatinė pramonė 
juos išmeta iš darbų, tai 
privalo būti sudarytos są
lygos, kad jie galėtų dirbti 
prie viešųjų darbų ir užlai
kyti savo šeimas!

Aišku, su fašistų rašyto
jais mes nesusikalbame ki
tais klausimais, negalime 
susikalbėti ir čia!* * *

Reikalaudami WPA dar
bams pinigų, lietuviai elgia
si ne kaipo vergai, o kaipo 
savo reikalus suprantą pi
liečiai. * * *

Dr. J. Šliupas rašo dr. A. 
Petrikai, kad jis manąs dar 
kartą aplankyti Amerikos 
lietuvius.

Labai mažai pasauly yra 
tokio amžiaus tokių ener
gingų žmonių, kaip mūsų 
žymusis aušrininkas.

Nėra jokios abejonės, 
kad, jei dr. Šliupas atvyks, 
jis čia ras įšiltą priėmimą.* * *

Pereitam “Vilnies” vajuj 
labai gražiai pasirodė mūsų 
draugės. Štai eilė vardų: K. 
Abekienė, A. Ziksienė, O. 
Remeikienė, O. Jokubaus- 
kienė, M. Sakalienė, E. 
Drobienė, ir kt.

Pirmą vajininkės dovaną 
laimėjo draugė K. Abekie
nė, o antrąją — draugė A. 
Ziksienė.

Iš tikrųjų, smagu, kad 
mes turim tiek daug gerų 
ir darbščių draugių.* * *

Sausio 10 d., š. m., Fran- 
cijos premjeras Daladier 
paskelbė:

“Francijos vyriausybė ne- 
prileis Frankui laimėti tol, 
kol Ispanijoj pasiliks bent

Darbo Žmonių 
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CIO Išmetė Martiną
Iš Auto, Darbo Uni

jos Prezidentystės
_____ H----- :-------------------------------

Washington. — Centras 
CIO (Industrinių Organiza-| 
cijų Kongreso) užgyrė pil-i 
dančiąją tarybą Jungtinės’ 
Automobilių Darbininkų
Unijos, užtvirtino tos tary
bos paskirtą veikiantįjį uni
jos prezidentą R. Tho- 
masą ir galutinai išmetė 
trockistą Homerį Martiną 
iš tos unijos prezidento vie
tos. — Kelios dienos atgal 
pildančioji taryba Automo
bilių Darbininkų Unijos su
spendavo H. Martiną kaip 
ardytoją šios unijos ir išda
viką visos CIO. 20 narių 
pildančiosios tarybos tada 
suspendavo ir keturis Mar
tino pakalikus, buvusius 
tarybos narius.

CIO centro vice-prezi- 
dentai, Sidney Hillman, 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos pirmininkas, ir Philip 
Murray, Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komiteto 
pirmininkas, pareiškė, kad 
Martinas stiprino priešus 
organizuotų darbi ninku, 
kad jis veikė išvien su at
žagareiviais fabrikantais 
(kaip kad su H. Fordu), 
skaldė Jungtinę Auto. Dar
bininkų Uniją ir pasielgė 
kaip smurtininkas, išplėš
damas dokumentus iš uni
jos centro ir mėgindamas 
užgrobt patį centrą.

Detroit, Mich. — Dęjiki- 
chotiškas trockistas H. 
Martin, jau išmestas iš Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos prezidento vietos, žada 
“pasitraukt” iš tos vietos.

Daladierui “Pervėlu”
Paryžius. — Socialistai 

ir komunistai Francijos sei
mo atstovai reikalauja duot 
greitą pagelbą Ispanijos 
respublikai. ^Bet “radika
las” ministeris pirmininkas 
Daladier išsireiškia, kad tai 
jau būtų “pervėlu.”

London. — Anglija mo
bilizuoja 1,800,000 liuosno- 
rių šaliai gint.

vienas italas ar vokietis ka
reivis.”

Šiandien, tačiau, atrodo, 
kad Daladier plepėjo tik dėl 
viso ko: Italijos ir Vokieti
jos kareiviai stovi prie Bar- 
celonos vartų, o Francijos 
vyriausybė kaip sėdėjo ran
kas susidėjusi, taip ir tebe
sėdi! * * ♦

Francijos komunistai ši
taip fdrmuluoja dalyką: 
gindami Ispanijos respubli
ką, mes apginsime Franci
jos respubliką.

Deja, Francijos reakci
ninkams, matyti, nerūpi 
Francijos respublika ir net 
jos nepriklausomybė. Todėl 
jie sau ir tyli, kai Italijos ir 
Vokietijos fašistai baigia 
naikinti Ispaniją.
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48 SENATORIAI PRIEŠ 46 SUTINKĄ 
SKIRT WPA DARBAM TIEK PINIGŲ, 
KIEK REIKALAUJA ROOSEVELTAS

Anglai Areštavo Aštuonis 
Japonijos Šnipus

Tokio, saus. 25. — Angli
jos vyriausybė suėmė aš
tuonis japonus Singapore 
kaip Japonijos šnipus. Ja
ponų valdžia protestuoja.

Reikalauja Pavaryt Mi
nister Perkiiis, Kad 
Nedeportavo Bridges
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas J. P. 
Thomas davė kongresui 
įnešimą, kad ištirtų, ar dar
bo ministerė Frances Per
kins neturi būt išmesta iš 
vietos. Thomas sykiu rei
kalavo ištirti ir ateivybės 
komisionierių Houghtelin- 
gą ir darbo ministerijos ad
vokatą G. D. Reilly.

Tą žingsnį Thomas pa
darė prieš juos todėl, kad 
jie nedeportavo Harry Bri- 
dgesą, CIO marininkų vadą 
vakariniame šalies pakraš
tyje, iš Amerikos į Autrali- 
ją, kaipo nepilietį komunis
tą,—nors Bridges sakė, kad 
nebuvęs ir nesąs Komunis
tų Partijos narys.

J. P. .Thomaso įnešimas 
prieš ministerę Perkins ir 
du minimus valdininkus ta
po perduotas kongresinei 
teisių komisijai.

Frances Perkins pareiš
kė, kodėl jinai iki šiol ne
liepė deportuot Harry Bri- 
dgesą; tai todėl, kad šalies 
Vyriausias Teismas dar 
turės išspręsti, ar depor
tuot iš Amerikos Josephą 
Streckerį kaipo nepilietį 
ateivį komunistą. Nuo šio 
teismo sprendimo priklau
sys ir H. Bridgeso likimas.

Kongresmanas Thomas, 
reikalaujantis pavaryti dar
bo ministerę Frances Per
kins, yra narys “tyrinėji
mų” komisijos, kuriai vado
vauja f ašistuojantis kon
gresmanas Dies.

Išrastas Stipriausias 
Dirbtinis Magnasas

Schenectady, N. Y.—Ge
neral Electric laboratorijų 
mokslininkas W. E. McKib- 
bin išrado stipriausią dirb
tinį magnasą (magnitą) 
pasaulyj. Šio magnaso tru
pinys tik tokio dydžio kaip 
mažas žirnis pakelia pen
kių svarų prosą. Jis kelia 
1,500’ sykių daugiau, negu 
pats 'Sveria.

Naujasis dirbtinis mag
nasas pagamintas iš sulieto 
mišinio alumino, nikelio, 
kobalto ir geležies. Tas 
metalų mišinys vadinasi 
anico. f

Washington. — Senate 
tebeverda ginčai tarp pa
žangesnių senatorių, kurie 
reikalauja paskirt $875,- 
000,000 viešiems WPA dar
bams iki liepos 1 d., pagal 
prezidento Roosevelto pa
siūlymą, ir dešiniųjų sena
torių, kurie stengiasi nu
kirst $150,000,000 nuo tos 
sumos pinigų.

Paskutinėmis dienomis 
padidėjo skaičius senatorių, 
stojančių už paskyrimą pil
nos prezidento reikalauja
mos sumos pašalpiniams 
WPA darbams. Nes milio- 
nai darbininkų ir kitų pi
liečių apipylė senatą tele
gramomis, rezoliucijomis ir

DAUGYBE UNUŲ ŠAUKIA 
GINKLŲ ISPANIJOS 

RESPUBLIKAI
Washington. — Iki šiol 

bent 1,139 darbo unijos pri
ėmė rezoliucijas, reikalau
jančias, kad Jungtinės Val
stijos nuimtų embargo nuo 
Ispanijos respublikos ir lei
stų jai laisvai pirkti gink
lų ir amunicijos iš šios ša
lies. Tos unijos yra CIO, 
Amerikos Darbo Federaci
jos, Geležinkeliečių Broli
jos, valstijinės, miestines 
unijų organizacijos ir kt.

Amerikiečių Sąjunga dė
lei Taikos ir Demokratijos 
dabar per savo delegaciją 
atnešė sąrašą tų unijų į 
Baltąjį Rūmą. Prezidento 
Roosevelto sekretorius M. 
MacIntyre priėmė delegaci
ją ir perduos prezidentui 
sąrašą unijų, reikalaujan
čių nuimt embargo nuo Is
panijos respublikos.

Anglų Atžagareiviai Nori, 
Kad Hitleris Žygiuotų 

I Rytus, ne j Vakarus
London. — Tarp Angli

jos politikų pasklido bai
mė, kad jau vasario mėne
sį Mussolinis ir Hitleris ga
li užkurt europinį karą.

Atžagareiviai pageidavo, 
kad Hitleris žygiuotų į ry
tus (kaip kad prieš Lenki
ją, Lietuvą, Sovietų Sąjun
gą arba nors prieš Rumu
niją).

KOVA Už TEISĘ BŪT 
KALĖJIME

San Francisco, Calif. — 
Išbuvęs 90 dienų kalėjime 
už girtuoklystę, Patrick J. 
Hurley, 64 metų amžiaus, 
tapo paleistas, geriau sa
kant, išvarytas. Tada jis 
vėl perlipo per tvorą į ka
lėjimą, ale buvo tik paval
gydintas ir vėl išmestas.

Nuvedus jį teisman, 
Hurley pareikalavo nuteist 
jį kalėt per žien^ą; tai tei
sėjas skyrė jam dar 60 die
nų kalėjimo.

laiškais — nesiaurint WPA 
darbų. Ir spaudos kores
pondentų padaryti perklau- 
sinėjimai senatorių antra
dienį parodė, jog tą dieną 
48 senatoriai jau rėmė sky
rimą $875,000,000 tiem dar
bam, o 46 vis reikalavo su
mažini WPA darbu lėšas 
150 milionų dolerių.

Kovai už skyrimą pilnos 
prezidento Roosevelto rei
kalaujamos sumos pašalpi
niams darbams vadovauja 
demokratai senatoriai Mc- 
Kellar, Barkley, Norris ir 
kiti, o juos stipriai remia 
ir įtakingas padoresnis re- 
publikonas senatorius Bo
rah.

AMERIKINIS LĖKTUVAS 
SKRIDO VIRŠ 575 MY

LIŲ PER VALANDA
Buffalo, N. Y.—Naujas 

šarvuotas karinis lėktuvas, 
pastatytas Curtiss-Wright 
korporacijos, skrido tokiu 
greičiu, kaip dar nė joks 
kitas lėktuvas. Juomi lakū
nas bandytojas H. Lloyd 
Child iš 22,000 pėdų aukš
čio lėkė iki 4,000 pėdų nuo 
žemės tokiu smarkumui, 
kaip 575 mylios per valan
dą ir dar smarkiau.

Šis lėktuvas Curtiss ‘Va
nagas’ 75A yra pabudavo- 
tas Franci j ai, o Franci j a 
užsisakė šimtą tokių kari
nių vijimosi lėktuvų iš mi
nimos amerikinės korpora
cijos. Taigi darant jo grei
čio bandymą, patys Franci
jos valdžios atstovai įdėjo 
į šį lėktuvą francūzišką in
strumentą mieravimui grei
čio ; ir to instrumento 
“plunksna” u ž r e g istravo 
575 mylias per valandą, 
paskui net nukrypdama 
nuo popieros rutuliuko, ant 
kurios buvo žymimas grei
tis. Reiškia, šis orlaivis 
skrido dar greičiau, gal iki 
600 mylių per valandą.

Amerikos armija jau vie
ni metai atgal įsigijo eilę 
panašių lėktuvų.

Franci ja Klaus: Ar Hitleris 
Rems Mussolinį prieš Ją?
Paryžius. — Pranešama, 

kad Francijos valdžia ren
giasi stačiai pastatyt Hitle
riui klausimą: ar jis rem
tų Italijos karą prieš Fran- 
ei ją?

Dabartiniai Francijos val
dovai nelabai tikisi Angli
jos paramos ir sako, kad 
Anglija “dar neprisiren
gus” ginti Franciją.

London. — Audros su
daužė kelis laivukus Ang
lijos pakraštiniuose vande
nyse; žuvo 14 asmenų.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Fašistai Įžengė į 
Barcelona, bet J os 
Centras Apginamas

Francija Perka iš Amerikos 
600 Karo Lėktuvų

Paryžius. — Francija da
ro sutartį pirkt daugiau 
kaip 600 greitųjų karinių 
lėktuvų iš Amerikos už 50 
ar 60 milionų dolerių.

Bostono Majoras Kal
bės prieš WPA Šalpos 

Darby Naikinimą
Boston, Mass.—Šį šešta

dienį įvyksta didelis masi
nis susirinkimas gelbėti 
viešus WPA darbus nuo tų 
Washington© politikierių, 
kurie pasinešė juos siau
rinti.

Šiame mitinge, Franklin 
Union svetainėje, Berkeley 
ir Tremont gatv., sakys 
kalbas Bostono miesto ma
joras M. J. Tobin, Peabody 
majoras N. O’Keefe, kata
likų Katedralės Jaunuolių 
Sąjungos vadas Wm. Fla
herty, CIO direktorius M. 
Widman, Darbo Federaci
jos Statybos Unijų miesti
nis sekretorius E. Johnson, 
Negrų Kongreso veikėjas 
J. S. R. Bourne ir kt. Mi
tingas prasidės 3 vai. dieną.

Massachusetts valdinin
kai ir /Visuomenės veikėjai 
atranda, kad jeigu Jungti
nių Valstijų kongresas nu
skeltų . $150,000,000 nuo 
prezidento Roosevelto rei
kalaujamų pinigų pašalpi
niams WPAk darbams iki 
liepos 1 d., tai vien Mass, 
valstijoj 42,000 bedarbių 
netektų duonos; todėl jie 
ragina kongresą užgirt 
prezidento reikalaujamus 
$875,000,000 tokiem dar
bam.

EXTRA!
ANGLIJA IR FRANCIJA 
PRAŠO FRANCO NEŽU- 

DYT LIAUDIEČIŲ

Paryžius, sausio 25. — 
Francija ir Anglija atsišau
kia į generolą Franco, kad 
yiežudytų Katalonijos žmo
nių, kai jis “užims” tą 
kampą Ispanijos respubli
kos. Į gen. Franco sąrašus 
įtraukta du milionai kata- 
loniečių kaip jo priešų, ir 
jiem gręsia žiaurios baus
mės.

BAISUS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS ČILĖJE

Santiago, Chile, sausio 
25.—Pranešama, kad bai
singas žemės drebėjimas 
Conception mieste ir apy
gardoj pražudė du tūks
tančius žmonių ir sunaikino 
apie pusę visų namų.

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

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, saus. 25.— 
Generolo Franco kariuome
nė jau įžengė į pakraščius 
Barcelonos, dviejų milionų 
gyventojų miesto, Kataloni- 
joj; ir kaip pranešama, 
daugumas Ispanijos respu
blikos kareivių pasitraukę 
iš miesto į pozicijas, iš ku
rių gins likusį šiaur-vaka- 
rinį Katalonijos kampą.

Bet Barcelonos vidurys 
taipgi apginamas nuo fašis
tų. Čia pasiliko tūkstančiai 
pačių narsiausių respubli
kos kareivių, komandoje 
pulkininko J. Sorrano Ro
mero, Madrido apgynimo 
didvyrio.

Fašistų vokiški ir itališ
ki orlaiviai ir artilerija be 
atlaidos bombarduoja mie
stą, ypač jo dalį ties prie
plauka. Dega ir griūva di
delis skaičius namų.

Fašistų bombininkai taip 
pat sėja lapelius, šaukdami 
respublikiečius pasiduot.

Generolo Franco fašistai, 
maurai, italai ir naziai jau 
apsupo Barceloną iš pietų, 
vakarų ir šiau r-vakarių; 
jie taipgi užėmė strategi
nius miestelius Manresą ir 
Tarrasą į šiaurių vakarus 
nuo Barcelonos.

Barcelona, Ispanija.*—An
glijos šarvuotlaivis “Devon
shire” per radio pranešė sa
vo vyriausybei, kad fašistai 
“greitai užimsią” Barcelo
ną.

Nekariškiai gyventojai 
urmu bėga iš miesto. Fašis
tai stengiasi užkirst kelią 
pabėgimui iš Barcelonos į 
Franciją, idant, girdi, bėg
liai neišgabentų dailės daik
tų ir šiaip brangumynų.

Francija Nepriims 150,000 
Ispaną Pabėgėliu

Paryžius. — Ispanijos 
užsieninis ministeris J. A. 
dėl Vayo užklausė Franci
jos užsieninį ministerį Bon- 
netą, ar Francija galėtų 
priimt 150,000 ispanų, ku
rie iš respublikinės Kata
lonijos bėgtų nuo ateinan
čių fašistų į Franciją.

Bonnet atsakė, kad Fran
cija “negalėtų” priimti, to
kio pabėgėlių skaičiaus. 
Bet, girdi, Francija duotų 
prieglaudą tam tikram 
skaičiui pabėgėlių seriių, 
moterų ir vaikų, jeigu būtų 
tarptautiniai sukelta reika
linga suma pinigų jiems už
laikyti Franci jo j.

Pranešama, kad tūli val
dininkai jau persikrausto iš 
Katalonijos į Franciją.

ORAS
Abelnai giedra ir šalčiau. 

—Oro Biuras.
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“Lietuvos Ateities Santvarkos
Pagrindai”

Vakar mes ♦ rašėme gavę laikraštį 
/‘Žygį”, išeinantį Klaipėdoj, kurį, kaip 
viskas rodo, laidžia liaudininkai, krik
ščionys demokratai ir voldemarininkai. 
“Žygis” stoja už pašalinimą tautininkų 
partijos iš valdžios vairo ir už sudary
mą valdžios iš “visuomenės grupių,” ku
riomis, aišku, yra liaudininkai, krik-de- 
mai ir voldemarininkai. “Žygyj” telpa 
lyg ir tėziai (dėsniai) dėl “Lietuvos atei
ties santvarkos pagrindų.” Tėziai gan 
ilgi ir mes čia jų visų nespausdinsime. 
.Užteks pabrėžti, kai kuriuos punktus, 
rodančius “visuomeninių grupių” pažiū
rą į Lietuvos ateities santvarką.

Štai, patys vyriausi dėsniai:
“1) jeigu kiekviena proga sakoma, 

kad valstybės valdžia turi visišką visuo
menės ar tautos pasitikėjimą, tai turi 
būti duota proga valstybės piliečių pasi
tikėjimui per demokratinius rinkimus 
patikrinti (pastarieji žodžiai mūsų pa
brėžta.—“L.” Red.);

“2) jeigu nuolatos sakoma ir konsti
tucijoj rašoma, kad visi piliečiai yra ly
gūs prieš įstatymus, tai turi būti suda
rytos ir sąlygos, kad kultūriškai sociali
nės bei politiškai ideologinės organizaci
jos galėtų turėti ne vienos kurios kryp
ties ar ideologijos išpaž^įtojai, o visi pi
liečiai vienodai:

“3) jeigu valstybės saugumui ir rim
čiai yra tikrai svarbu bei naudinga, kad 
valdžios žmonės nepriklausytų nuo 
partijų ar politiškai ideologinių organi
zacijų, tai, visų pirmiausia, valstybės 
vairo priekyje esantieji žmonės, taip pat 
valdininkai, neprivalo daryti išimties 
vienai partijai ar vienai politinei ideolo
ginei organizacijai.”

Pasak pareiškėjų: “Valstybės gi san
tvarka turi būti pagrindžiama teisėtu
mu, tolerancija ir socialiniu teisingu
mu.”

Dėl Lietuvos santikių su užsieniais 
“visuomenės grupių” nusistatymas toks, 
“kad visi ginčijami klausimai tiek su ar
timiausiais kaimynais, tiek su tolimes
niais kraštais, būtų sprendžiami taikin
gu, teise ir teisingumu pagrįstu, būdu. 
Visų pirma turime rasti kelią susitarti 
su mūsų didžiuoju Vakarų kaimynu 
(Vakietija), išsaugoti Klaipėdos Kraštą f 
ir rasti būdą su to krašto žmonėmis su
gyventi.^
"'DeTvalstybės vidujinės santvarkos pa

reiškiama/ kad prezidentas “renkamas 
7 metams visų pilnateisių Lietuvos pi
liečių betarpiškai.” Kai jis išrenkamas, 
neturi priklausyti jokiai politinei orga
nizacijai. Jis skiria ministerį pirminin
ką, kurs sudaro ministerių kabinetą. “Su 
ministerio pareigomis; kaip ir su Respu
blikos Prezidento, nesuderinama partinė 
priklausomybė.”

Ministerių 'kabinetas turi gauti seimo 
pasitikėjimą. Jis, tačiau, pasitraukia, jei 
“Seimas absolutine visų Seimo balsų 
dauguma pareiškia nepasitikėjimą. Pa
staruoju tačiau atveju Respublikos Pre
zidentas gali paleisti Seimą, kartu pa
skirdamas naujus Seimo rinkimus.”

Parliamentą sudaro:
“1) visų pilnateisių piliečių visuotiniu, 

lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu propor
cine sistema renkamas Seimas ir

“2) mokslinių, kultūrinių, socialinių, 
bei ekonominių grupių arba junginių at-' 
stovų Valstybės Taryba.”

Teismas nepriklauso administracijai. 
“Teisėjai įstatymo numatyta tvarka pa
renkami ir skiriami visam amžiui. Jie 
gali būti atleidžiami drausmės arba bau
džiamojo teismo sprendimais.”

Savivaldybėms turi būti suteiktos pla
čios teisės. “Žmonių išrinktieji pareigū
nai ar atstovai nereikalingi valdžios 
tvirtinimo. Juos pašalinti gali rinkėjai 
arba teismas.”

Asmenims suteikiamos laisvės pri
klausyti ar nepriklausyti kokiai nors 
“ideologijos ar tikybos organizacijai.”

Šitie ir kiti dalykai įdėti į “visuome
ninių grupių” tėzius, nustatančius Lie
tuvos ateities santvarkos pagrindus. Ki
tais žodžiais, liaudininkai su krikščioni
mis demokratais atsisako nuo tos kons
titucijos, kurią jie gamino Steigiamaja
me Seime, o voldemarininkai, kurie su 
smetonininkais 1926 metų smurto die
nomis sutrempė tąją konstituciją, dabar 
sutinką grįžti prie savotiškos demokra
tijos.

Tėziuose kalbama net apie daliną ci
vilinę metrikaciją. Kalbama teigiamai 
apie viską, kas tik, paminėtųjų grupių 
nuomone, tautininkų režimo metu yra 
paneigta.

Vyriausiai dalykas yra pabrėžtas dėl 
santikių su Vokietija: jie turi būti geri, 
netgi, matyti iš visko, tezių rašytojai 
nesibaimintų prijungti Lietuvą prie Ro- 
mos-Berlyno ašies.

Kai kas gal užklaus: Gerai, liaudinin
kai su krikščionimis demokratais ir vol- 
demarininkais pagamino tėzius ir juos 
paskelbė, tad kyla klausimas, kaip jie 
juos gyveniman įvykins. Well, čia jau ki
tas klausimas. Jie matyti, yra pasirįžę 
tęsti kovą už nuvertimą Smetonos vy
riausybės ir sudaryti “tautinės vienybės 
vyriausybę” su prof. Voldemaru galvi- 
nyj.

“Žygis” nurodo, jog pas kunigą Miro
ną (dabartinį smetoninį premjerą) “bu
vo atsilankę Stulginskis ir Krupavičius, 
paskutinį kartą paskatinti valdžią keisti 
politiką. Mironas nieko realaus nepaža
dėjo. Girdėti, kad atsilankiusieji patei
kė valdžiai ultimatumą eiti neatidėlio
jant prie tautos vienybės, pagrąsinta 
priešingu atveju pradėti visame krašte 
bruzdėjimą. Mironas teisinęsis, kad jis 
yra/1 bejėgis pakeisti suakmenėjusią dik
tatūrą.”

Dar daugiau: “Žygis” nubodo*:jog ka
riuomenės vadas gen. Raštikis pasakė 
studentams kalbą, “įvertindamas visą 
padėtį, taip kaip ir mes ją suprantame. 
Jis nurodė, kad visa tauta šio rėžimo 
pasėkoje verčiama vergais, kad nuo jos 
slepiama tikrovė, kad cenzūra yra kvai
liausia, kad šiuo metu būtų reikalinga 
kraštui turėti vyriausybę, kuri remtųsi 
viso krašto pasitikėjimu ir tt.

“Tai jau kelintą kartą iš gen. Raštikio 
girdisi tiesūs žodžiai dabartinio rėžimo 
atžvilgiu. Deja, kad tai lieka žodžiai. 
Gen. Raštikis tur-būt pamiršta, kad da
bartinis rėžimas kaip tik remiasi gink
luotomis pajėgomis ir kad jis, ne kas ki
tas, yra dabartinės padėties garantas 
ir todėl didžiausią atsakomybę už visą 
neša.”

Susilaikydami nuo platesnių komen
tarų, mes šia proga tik galime priminti, 
kad, jei visos paminėtosios grupės vy
kins gyveniman savo pasibrėžtą progra- 
mą, tai už neilgo Lietuvoj galima tikėtis 
perversmo.

Tarsi tai nujausdamas, “Lietuvos Ai
das,” kuris yra smetoninės vvyriausybės 
organas, reikalauja “suvaldyti” visus, 
kurie kalba apie valdžios koaliciją. O 
tos kalbos, girdi, jaučiamos visur: gat
vėse, kavinėse ir privačiuose namuose.

Matyt, tai pasėka liaudininkų, krik
ščionių demokratų ir voldemarininkų 
pradėtosios kampanijos.

. Baisi Valanda
Šiuos žodžius rašant, Italijos, Vokie

tijos ir Ispanijos fašistų armijos, sako
ma, pasiėmė paskutines Barcelonos apsi
gynimo linijas ir veržiasi į miestą. Ga
limas daiktas, kad Barcelona paklius 
fašistams. Tai bus didelis fašistams ką- 
snys. Džiaugsis juodoji reakcija. Bet 
Ispanijos respublikai ir viso pasaulio de
mokratijai bus užduotas baisus smūgis.

Kalta dėlto bus, aišku, ne Ispanijos 
demokratija. Nebus kalta ir viso pasau
lio demokratiniai nusiteikusi liaudis.

• Ispanijos respublikos gynėjai per virš 
pustrečių metų pasauliui stebuklus rodė 
gindami respubliką. Jų drąsa ir pasirį- 
žimas mažai matė sau pasaulyj lygaus.

Dėl Barcelonos žlugimo vyriausi kai-

Ar Amerikai Grūmoja Svetimos 
Propagandos Pavojus?

(Earl Browder radio prakalba, paša- Ethiopil’ai, Austrijai, Chi- 
kyta New Yorke, sausio 19, 1939.) - - - - - . . . .ni j ai, Čechoslovakijai ir Is

panijai. Ir koksai gi tasai 
tos propagandos skelbia
mas komunizmo pavojus 
yra? Ogi niekas kitas Jung-

Taip, Amerikai grūmoja 
užsienio (svetimos) propa
gandos pavojus. Ta proga- 
ganda yra pavojinga todėl, 
kad ji yra įrankis fašistinės 
agresijos, kurios užpakalyje 
stovi galinga militariška jė
ga ir kuri yra pasirįžus už
kariauti pasaulį ir, pirma 
visko, turtingiausią to pa
saulio dalį, būtent, Ameri
ką. Ji yra pavojinga todėl, 
kad ji čia pat Jungtinėse 
Valstijose turi galingus tal
kininkus. Svetima propa
ganda, kuri grūmoja Jung
tinėms Valstijoms ir visoms 
kitoms abiejų Amerikų ša
lims,' ateina iš Berlyno, Ro
mos ir Tokio, iš tų valsty
bių, kurios vadina save, 
“Anti-Komunistine Sąjun- 
ga.”

Šita karo kurstytojų, są- 
junga skelbia, būk ji kovo
janti už išgelbėjimą pašau-' 
lio nuo komunizmo. Labai 
keista tas, kad kiekvienas 
smūgis, kurį ta sąjunga 
kerta, neva prieš komuniz
mą, užgauna Amerikos tau
tinius interesus ir dar dau
giau sudaužo visokią viltį 
tvarkių tarptautinių santy
kių. Ji užgrobė Mandžuri- 
ją nuo Chinijos,_ ir tuomi tų)' išmislas”ir, būtent, kaip 
uždare Jungtinėms Valsti- tik Rooseveltas ir komunis- 
joms^ duris j tą didelę sritį, tai esą tikrieji karo kursty- 
Ji užgrobė Ethiopiją pagel- tojai ir pasaulio taikos ar
ba gazų, orlaivių ir mažini- dytojai, kam jie kritikuoja 
nių kanuolių, ir tuomi pa- fašistines valstybes.

tinėse Valstijose, kaip tik j 
prezidentas Rooseveltas ir 
Naujoji Dalyba. Jie taip 
mums sako ir nori, kad mes 
dėlei to labai susijaudintu- 
mėm.

Bet šitas fantastiškas 
nonsensas, kuris suranda 
svetimus “izmus” ir sveti
mą propagandą prezidento 
Roosevelto vidurkeliniame 
progresyvizme, pats savai- 
mi yra' atvira ir aiški Ro- 
mos-Berlyno-Tokio ašies 
propaganda. Tai yra pir
mas atidarymas kanuolių 
prieš Ameriką už jos\užgro- 
bimą.

Tolydžio visi mūsų reak
cionieriai ir jų pakalikai 
kalba prieš Amerikos apsi
gynimą. Herbert Hoover, 
Hamilton Fish, Kun. Cou
ghlin ir Norman Thomas— 
suminėjus tik kelius—nuo
lat kartoja Berlyno, Romos 
ir Tokio spaudos propagan
dą, kad būk Amerikai nesą 
fašistinio pavojaus, kad tai 
visa esą tiktai Roosevelto 
(ir, be abejonės, komunis-

ruošimas būtų labai pras
tas, ar ne?

Leiskite man perskaityti 
Komunistų Partijos Konsti
tucijos įžanginį paragrafą, 
kuris skamba sekamai:

A m e r i k os Jungtinių
Valstijų Komunistų Par
tija yra darbininkų kla
sės politinė partija, kuri!
praveda padavimus - tra- valstybės

kirto paskutinius Tautų 
Lygos autoriteto likučius. 
Ji nušlavė nepriklausomą 
Austriją ir su ja — tarp
tautinių sutarčių nepalie- 
čiamybę, .spjaudama' Ame
rikai į veidą. Ji veda karą 
prieš visą Chiniją, išrūdy
dama milionus vyrų, mote
rų ir vaikų ir sunaikinda
ma didelitfe* miestus ir uos
tus, ir tuomi paskelbdama 
galą tradicinėms “atda
roms durims,” pabrėžiant 
tai nuskandinimu Jungti
nių Valstijų karinio laivo 
“Panay.” Ji sumėsinėjo Če- 
choslovakiją, pavertė demo
kratinę Franci ją trečios 
svarbos spėka, privertė vi
sas valstybes, įskaitant ir 
Jungtines Valstijas, padi
dinti apsiginklavimą. Ji įsi
veržia Republikoniškon Is
panijon ir nuterioja šalį, 
bombarduoja miestus per 
du metu ir pusę, vildamosi 
įgalėti savo laivyną Atlan- 
tiko vandenyne ir tuomi pa
siimti raktą į Pietų Ameri
ką. Ji supurto pasaulį savo 
pogromais prieš žydus ir 
savo prievartos žygiais 
prieš katalikų ir protestonų 
religines laisves — ir visa 
tai vardan “kovos prieš ko
munizmą.” ■:

Propaganda už palaiky
mą arba toleravimą šių ka
rų yra vedama ir Jungtinė
se Valstijose. Šita propa
ganda sako mums, kad 
Amerikai taip pat grūmoja 
komunizmas, kaip kad jis 
grūmojo Mandžurijai,

Tai šitokia svetima pro
paganda grūmoja Amerikai 
— grūmoja todėl, kad jos 
užpakalyje stovi militari- 
niai agresoriai ir kad ji yra 
skleidžiama galingiausių 
spėkų šioje šalyje — spėkų 
kurias sudaro dauguma lai
kraščių ir vadovaują Anti
New Deal partijos žmonės.

Aš, žinoma, suprantu, 
kad man bus atšaunama: 
“Taip, fašistinis . pavojus 
yra, bet taipgi yra ir ko
munistinis pavojus, nors 
ponas Dies perdaug jį išpū
tė ir perdaug plačiai savo 
tinklą išplėtė.”

/ Bet ar tiesa, nuoširdžiai 
kalbant, kad “komunistinis 
pavojus” yra?

Visai nuoširdžiai aš galiu 
pareikšti, kad komunistinio 
pavojaus Amerikai nesiran
da. Pirma, todėl, kad nėra 
pakankamai komunistų su
darymui rimto pavojaus, 
jeigu jie net ir norėtų su
daryt pavojų; antra—todėl, 
kad komunistai nenori grū
moti Amerikai ir negrumo- 
tų, jeigu ir galėtų.

Mes teturime truputį 
daugiau kaip šimtą tūks
tančių narių, įskaitant ir 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
narius, ir visi nariai surek
rutuoti ant pasižadėjimo 
ginti Amerikos demokratiją 
prieš visus priešus, viduje 
ir iš lauko, ginklais, jeigu 
būtų reikalas. Jeigu komu
nistai norėtų Amerikai grū
moti, tai juk šitoks jų pasi

dicijas Jeffersono, Pai- 
ne’o, Jacksono, Lincolno 
ir Amerikos Nepriklau
somybės Pareiškimo; ji
nai palaiko ir remia de
mokratijos p a s i ekimus, 
teises “gyventi, turėti lai
svę ir siekti laimės,” ir 
gina Jungtinių Valstijų 
Konstituciją nuo atžaga
reivių jos priešų, kurie 
norėtų sunaikinti demo
kratiją ir visas liaudies 
laisves; jinai yra pasi
šventusi ginti tuojauti- 
nius reikalus darbininkų 
ir f ar merių nuo kapita
listinio išnaudojimo, ir 
ruošti darbininkų klasę 
istoriniam šios klasės už
daviniui — vienyt ir vest 
Amerikos žmones, kad iš
vysčius ir praplatinus 
šiuos demokratinius prin
cipus iki jų būtinų ir lo
giškų išvadų...
Toliau įvada į Konstitu

ciją apskelbiami pilną komu
nistinę programą, kuriai 
mes tikimės kada nors atei
tyje laimėti daugumą žmo
nių, būtent: padaryti mūsų 
nacionalę ekonomiją savas
timi visos tautos, kurią ji 
užlaikys ir ves pagelba val
džios žmonių, per žmones ir 
žmonėms.

Šiandien dauguma Ame
rikos žmonių nesutinka su 
ta pilna komunistine pro
grama. Bet taip pat jie, kai 
jų niekas isteriškai nekur
sto, nemato toje programo
je ko nors pardavingo arba 
išdavingo. Kaip atrodo, tai 
dauguma amerikonų dar te
benori tokios ekonomines si
stemos, kurią valdo ir veda 
privatiniai, dėl privatinio 
pelno, mūsų “geriausios šei

mos,” organizuotos į kelius 
trustus ir bankus, kuomet 
vienas trečdalis visos tautos 
mizernai gyvena iš pašalpos 
fondų, kuriems nuolatos 
grūmoja sumažinimu arba 
visišku nukirtimu, priklau
sant nuo Kongreso ūpo ir 
valios. Ir taip ilgai, kol 
dauguma nori tokios siste
mos, mes komunistai prisi
dedame prie pasmerkimo 
kiekvienų mažumos pastan
gų pakeisti ją pagelba spė
kos.

Neigi komunistinės pro
pagandos užpakalyje stovi 
koks nors pavojus užsienio 

. Tas, tiesa, kad 
komunistai vadovauja vie
nai didelei šaliai, Sovietų 
Sąjungai, kur jie stato nau
ją socialistinę visuomenę. 
Bet gryniausia netiesa, būk 
komunistai Jungt. Vals
tijose gauną įsakymus arba 
aukso iš Maskvos, nežiūrint 
visų pramanytų ir niekuo 
neparemtų pasakų apie 
tuos įsakymus ir tą auksą.

Mūsų tarptautiniai susi
rišimai tik tokie, kad jie už
deda ant mūsų pridedamą 
pareigą pagelbėti kitų šalių 
komunistams, kurie neturi 
demokratinių laisvių. Vie
toj būti pavojumi tarptau
tiniams santykiams, Sovie
tų Sąjunga gi yra. nuosai
kiausiai taiki ir tvarkinga 
šalis visam pasaulyj. Josios 
santykiai su Jungtinėmis 
Valstijomis yra tokie, kokie 
naturališkai gali būti tarpe 
dviejų galingiausių šalių, 
kurios abi trokšta ’ taikos, 
abi neapkenčia karo ir visų 
karo kurstytojų, kuriems 
abiem s grūmoja fašistinė 
karinė sąjunga, ir kurios 
abidvi, tuo būdu, nori pra
vesti galimai pilniausi susi
kalbėjimą ir bendradarbia
vimą.

Komunistai Jungtinėse 
Valstijose .ir komunistai, 
kurie vadovauja Sovietų 
Sąjungai, sutinka pilniau
siai kooperuoti palaikymui 
taikos ir tarptautinės tvar
kos su visais tais, kurie už 
tai darbuojasi. Jungtinių 
Valstijų komunistai teikia 
pilniausią paramą visiems 
žygiams, kurie gelbsti tvar
kiai progresuoti pirmyn 
mūsų šalyje.

Tuo būdu visos šnekos 
apie tai, būk komunistai su
darą svetimos propagandos

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

“Tėvynės” No. 1, sausio 
6, 1939, pasaulio įvykių sa
vaitinėje peržvalgoje patė- 
mijau pranešimą, pavadin
tą “Nacių ir Komunistų 
Brolybės Bankietas.” Įdedu 
jūsų pasiskaitymui ir tą 
straipsniuką.

Aš norėčiau žinoti, ar 
yra kiek nors teisybės tame 
straipsnelyje? Ten sakoma, 
kad Vokietijos Komunistų 
Partija pasidarė naciška ir 
oficialiai susijungė su na
ciais. Ir naciai net surengė 
paliuosuotiems komunis
tams iš kalėjimo bankietą.

tininkai yra Londono ir Paryžiaus reak
cininkai. Jie sulaikė respublikai pagel- 
bį. Jie užsimerkė prieš Italijos ir Vo
kietijos fašistų budeliškus žygius. Jie, 
prisidengę nesikišimo politika, faktinai 
gelbėjo fašistams, tiek moraliai, tiek 
medžiaginiai.

Dėl Ispanijos'respublikos sunaikinimo 
bus kalta ir Amerikos valdžia su savo t. 
v. neutralumo aktu, kuriš visuomet tar
navo fašistams, bet kenkė respublikai.

Sovietų šalis buvo vienintelė šalis tiek 
daug gelbėjusi Ispanijos respublikai. Bet 
jai perdaug toli Ispanija. Laivais pri- 
gabenti maisto ir ginklų pastaruoju lai
ku buvo veik negalimas dalykas.-Na, o

Paryžiaus val

pergyvena sun- 
Tiesa, ji dar ne

sausžepiiu—neprileido 
džia.

Ispanijos respublika 
kias—kritiškas dienas, 
žuvo, tačiau labai susilpninta. Jei dar
paskutinėj valandoj Amerika, Franci j a 
ir Anglija stotų respublikai pagelbon, ji, 
veikiausiai, dar atsigriebtų ir išeitų per
galėtoje, '

Tad Amerikos žmonės turėtų surikti 
juo stipresniu balsu, kad kuoveikiausiai' 
ši šalis pataisytų savo klaidą ir stotų re
spublikai pagelbon. Kuoveikiausiai rei
kia nuimti nuo respublikos embargo. 
Kuoveikiausiai reikia duoti respublikai 
pagelba!

Ką tas rašytojas nori atsie
kti su tokiais raštais?

' G. TV.
' ATSAKYMAS:

Labai ačiū draugui už at
kreipimą mūsų dėmesio į 
tą “Tėvynės” bjaurų rašt- 
palaikį. Nesinori tikėti, kad 
jį parašė pats redaktorius 
brolis Jurgelionis. Norisi 
manyti, kad jį įšmugeliavo 
“Tėvynėn” koks nors apie 
Jurgelionį besisukinėjus fa
šistinis begėdis.

Tam purvinam straipsne
lyje skaitome sekamą: “Ne
žinia, kodėl tie buvusieji ko
munistai buvo iki šiol laiko
mi koncentracijos stovykloj, 
nes visi kiti komunistai Vo
kietijoj jau senai buvo lais
vi. Keli metai atgal Vokie
tijos Komunistų Partija pa
sidarė naciška ir oficialiai 
susijungė su naciais.“

, Tai toks piktas ir bjau
rus melas, jog tik blogiau
sios valios sutvėrimas galė
jo jį išgalvoti ir užmesti 
Vokietijos komunistams, 
kurių tūkstančiai pūsta na
cių kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose.

Mes reikalaujame, kad 
“Tėvynės” redaktorius bro
lis Jurgelionis toje pačioje 
“Tėvynėje” šitą prakeiktą 

I melą atšauktų.
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Vilniaus Kalėjime
Praėjusių metų lapkričio 

mėnesį, po gan kruopščios ma
no namuose kratos, policijos 
komendantas pareiškė, kad 
Švenčionių apylinkės tardyto
jo parėdymu, esu areštuotas, 
ir kad man teks vykti į Šven
čionis. Taigi, atsisveikinęs su 
namiškiais, dar nieko blogo 
nenumatydamas, juo labiau, 
kad pas mane, kratos metu, 
nieko ypatingo nesurasta, tik 
buvo paimta keliolika nekal
to turinio lietuviškų knygų, 
policijos eskortuojamas, nu
vykau j Švenčionis. Tik nuvy
kus, buvau tuojau “pavaišin
tas” guminėmis lazdomis, 
kumščiais, batais ir kitais 
“broliškumo” a r g u m e ntais. 
Tuo būdu yra verčiama prisi
pažinti ip7 duoti pareiškimų, 
kokių jie reikalauja. Tardymą 
vedė slaptosios policijos aspi
rantas Kamarauskas (kilme, 
rodos, lietuvis), kuris jokiais 
būdais negalėdamas gauti to
kių pareiškimų, kokių jis rei
kalavo, ir neturėdamas jokių 
apčiuopiamų kaltės įrodymų, 
negalėjo, tur būt, žiūrėti į tar
dymo ekzekuciją, todėl, išei
damas iš kambario, pasakė: 
jeigu apalps, rodos, vandens 
užteks.

Pernakvojęs vieną naktį 
Švenčionių kalėjime, pakan
kintas dar rytojaus dieną, ga
vau iš apylinkės tardytojo, T. 
Mackevičiaus raštą, kuriuo 
nutariama, kol bus pravestas 
tardymas, išsiųsti manę į Vil
niaus Lukiškio kalėjimą. Vė
lybą vakarą, grandinėmis su
kaustytas, policijos ■ varomas, 
ėjau Vilniaus gatvėmis. Su
girgžda sunkūs kalėjimo var
tai, kažkoks blogas nujauti
mas supurto. . ., nežinai, kada 
pamatysi laisvės saulutę.

Kalėjimas gana didelis, ke
turių aukštų, apima du atski
rus pavilionus, apvestus aukš
ta, apie 8 metrų, mūro siena. 
Prie kalėjimo yra didelės 
dirbtuvės: verpyklos, audy
klos ir kt., yra ligoninė (200 
lovų), taip pat prie kalėjimo 
yra bažnyčia, perdirbta iš ru
sų cerkvės. Kalėjime sėdi 
daugiau, kaip 2,000 žmonių. 
Kurie turi trumpesnes baus
mes, tie sėdi bendrose kame
rose po 10 iki 30 žmonių, 
šiaip jau kiti sėdi vienukėse, 
bet kadangi kalėjimai yra 
perpildyti, tai vienukėje sėdi 
2-3 žmonės. Kaliniai, kurie 
nedirba dirbtuvėse, gauna pa
sivaikščioti į dieną pusę valan
dos. Maistas kalėjime men
kas; duodamas tris kartus j 
dieną; rytą juodos kavos puo
dukas, padarytos iš virinto 
vandens ir degintų miežių, ne
saldintos, ir 400 gr. ddonos; 
pietums ir vakarienei duoda
ma sriubos; mėsos neduoda
ma, j sriubą dedama kažko
kių augalinių riebalų, todėl, 
nors ir alkanam esant, tenka 
dažnai sriubą išpilti.

Su kaliniais kalėjimo admi
nistracija elgiasi nepaprastai 
žiauriai: dažnai esti apkumš- 
čiuojami ir, šiaip jau, draus
mės būdu baudžiami. Lietu
vių Lukiškio kalėjime yra ga
na daug; jų dauguma—politi
niai kaliniai. Kriminalinių 
nusikaltėlių lietuvių yra visai 
maža. Lietuviai yra traktuo
jami lygiai su komunistais, 
bet iš karto stengiasi sodinti 
su kriminaliniais nusikaltė
liais, bet, pagaliau, po ilgų 
reikalavimų, persodina į 
“priešvalstybinių” skyrių. Iš 
karto teko sėdėti su kraštu- 
tiniausiais endekų grupės vad. 
O. N. R. nariais. Jau trečią 
dieną prašiau kalėjimo pri
žiūrėtojo, kad mane iškeltų į 
antrą kamerą, nes tie endekė- 
liai ėmė užgaulioti lietuvių 
tautą ir lietuvybę. Buvau 
perkeltas į kamerą, Nr. 178, 
kur sėdėjau su vienu lietuviu 
studentu, kaltinamu už vals
tybės įžeidimą ir priešinimąsi 
valdžios atstovams (iš viso jo 

prasikaltimas buvo toks, kad 
jis, policininkui ėmus jį plūs
ti, pavadino chamu), už tai 
vėliau jis gavo 6 menesius ka
lėjimo.

Netrukus buvo atgabentas 
vienas lietuvis B., kuriam per 
tardymą buvo sulaužyta 
gerklė, ir taip sumušti kojų 
padai, kad dvi savaites nega
lėjo vaikščioti. Vėliau kalė
jimo administracija, sužinoju
si, kad kameroj sėdime abudu 
lietuviai, perkėlė mane pas 
vieną lefiką valdininką, kalti
namą už* valstybės pinigų iš
eikvojimą. Man nesutikus su 
juo sėdėti, — pasodino drau
ge su vagimi. Kadangi aš už
protestavau prieš tokį su ma
nimi elgimąsi, o prižiūrėtojui 
nenorint išpildyt teisėto mano 
reikalavimo,-paskelbiau bado 
streiką. Prižiūrėtojai, maty
dami, kad iki paskutiniųjų 
esu pasirįžęs laikytis savo rei
kalavimų, pasodino į politinių 
kalinių skyrių, drauge su ko
munistais, nes pagal baudžia
mąjį kodeksą, buvome vieno
dai kaltinami. Visi “priešvals
tybiniai” kaliniai, nežiūrint 
pažiūrų skirtumo, yra labai 
solidarūs, laikosi dėsnio: visi 
už vieną, vienas už visus. 
Skyriuje buvo keli komunistai 
lietuviai. Laikui sutrumpinti, 
lošiama šachmatais ir Morzės 
abėcėlės pagalba kalbame su 
gretimų kamerų kaliniais. 
Šachmatais lošti kalėjimo ad
ministracija graudžia.

Skaityti į savaitę duoda į 
kamerą po tris knygas. Yra 
ir lietuviškų knygų apie 300, 
padovanotų Lietuvių šv. Ka
zimiero Draugijos. Bendras 
knygų skaičius kalėjimo bibli
otekoje yra virš 3,000 tomų. 
Laikraščius taip pat . galima 
gauti, bet tik lenkiškus ir tie 
dar būna savo nuožiūra cen
zūruojami, iškerpama iš laik
raščio kaikurie straipsniai.

Karštąsias kovo mėnesio 
dienas teko praleisti kalėjime. 
Buvo toks įspūdis, kad kalėji
mo administracija, 'su didžiau
siu pasitenkinimu, būtų šaukš
te vandens mus paskandinusi, 
net gi pienas iš vyresnių ka
lėjimo prižiūrėtojų pasakė, 
kad jis su malonumu tuos šu
nis (t. y., lietuvius) iškartų.

Rytojaus dieną, po lenkų ul
timatumo įteikimo Lietuvos 
vyriausybei, sužinojome apie 
įvykusį faktą. širdis, taip, 
rodos, veržte veržėsi pro ka
lėjimo grotas į kovą su pri
spaudėjais. Bet vis dėlto bu
vome įsitikinę, kad ..Lietuvos 
vyriausybė ultimatumo nepri
ims, o lenkų kariuomenės su
traukimas į Lietuvos pasienį 
yra tik ginkluota demonstra
cija, nukreipta prieš Lietuvą.

Paskui sužinojome, kad Lie
tuvos vyriausybė lenkų reika
lavimus patenkinus.i, iš to di
džiausias nusivylimas ir nusi
minimas, juo labiau, kad bu
vo manyta, jog yra priimti vi
si reikalavimai.

Matėme kovo 18 dieną, per 
kalėjimo langus žiūrėdami, 
grįžtančius iš Lietuvos pasie
nio lenkų karo lėktuvus, ir 
laukėme tolimesnių išdavų. 
Kovo 17 dieną buvo į kalėji
mą atvesti dar keli lietuviai, 
kurie buvo suimti už tai, kad 
endekų rengiamo mitingo iš
leistus atsišaukimus, raginan
čius kuo skaitlingiausiai eiti 
Vilniaus gyventojus į mitingą, 
užlipino kortelėmis, su žodžiu 
“atšaukta” (odvolano). 'Jų 
tarpe vienas baigęs universi
tetą, vienas studentas ir du 
amatininkai (vienam jų per 
tardymą buvo išmušti dantys). 
Į tų kortelių lipinimą buvo pa
žiūrėta, kaip į Lietuvos vals
tybės diversinę akciją, norint 
suklaidinti lenkų visuomenę.

Jie buvo kaltinami, kaip 
aktyvūs VVS-gos nariai ir 
valstybės išdavikai; vienas jų, 
jau anksčiau sėdėjęs kalėjime, 
buvo izoliuotas, t. y., atskir

tas nuo kitų, sėdinčių kalėji
me ir stropiai saugomas.

Balandžio pirmą dieną buvo 
paleista kalėjime žinia, į ku
rią pirma buvo žiūrima, kaip 
į tikrenybę, kad Lenkijos vy
riausybė buvo pavesta sudary
ti Vitosui, politiniam Lenkijos 
emigrantui, ir kad Lietuvos 
vyriausybę sudarė prof. Vol
demaras; buvo minimi ir kiti 
vyriausybių nariai, bet paskui 
sužinojome, kad tai tik gu
driai sugalvotas pirmas apri- 
lis.

Balandžio 27 d. buvo mums 
įteiktas kaltinamasis aktas, 
kur mes buvome kaltinami 
rengę sukilimą ir siekę atplėš
ti lenkų valstybės teritorijos 
dalį, skleidę priešvalstybinę 
agitaciją, valstybę išdavę ir 
platinę nelegalią; prieš valsty
bę nukreiptą, literatūrą. Kas 
pagal • baudžiamojo statuto 
97, 93 ir 152 straipsnius grę- 
sia iki 15 metų kalėjimo, ži
noma, pats kaltinamojo akto 
sureferavimas, kaip ir jo ' pa
matavimas,. buvo gryniausias 
absurdas.

Gegužės 2 d., susidarius
tam tikroms aplinkybėms, 
apygardos teismo nutarimu, 
buvome iki teismo bylos išleis
ti policijos preižiūrai. Atsė
dėję 6 mėnesius vėl pasijuto
me laisvi, nežinia, ar ilgam, 
V ii n i aus gatvėse.

Buvęs Kalinys N. N.
(Iš “Mūsų Vilniaus”) ■

Hartford, Conn.
Įspūdžiai iš Koncerto su 

Prakalbomis

Sausio 8 d. torringtoniečiai 
turėjo pasekmingą parengimą, 
kurį rengė Liet, ūkėsų Kliu- 
bas nuosavoj svetainėj. Pro
gramą išpildė vien tik Hart
fordo Laisvės Stygų Orkestrą 
ir jos nariai vadovybėj drg. 
V. Visockio. žodžiu sakant, 
programa torringtoniečius už
žavėjo, kas galima buvo su
prasti iš jų atsinešimo.

Publikos buvo apie 150. Tai, 
valug mažos kolonijos, labai 
gerai, ir iš jų matėsi nemažai 
jaunuolių.

Programos pertraukoj buvo 
prakalbos. Drg. V. J. yalai- 
tis pasakė gana agitatyvišką 
prakalbą. Daugiausia jis kal
bėjo apie dailę ir jos vertę. 
Taipgi palietė ir dabartinius 
pasaulio paskutinius įvykius.

Antras kalbėjo drg. V. Vi- 
isockis. Jis, kaipo choro ir 
orkestros mokytojas, daugiau
sia'* savo kalbą atkreipė į jau
nuolius, ragindamas juos eiti 
į dailės grupes ir lavintis įvai
rių kultūrinių darbų. Baigda
mas kalbėti, pasižadėjo ir 
torringtąniečiams pagelbėti 
atgaivinti \ių buvusį chorą, ir> 
paprašė pagelti rankas, kurie 
pritaria jo paduotai propozi
cijai. Pakilo rankos nemažai 
jaunuolių. Tuojau sušaukė 
apie 20 jaunuolių ir supažin
dino su Hartfordo Laisvės 
Stygų Orkestros jaunuoliais. 
Pasitarę visi pradėjo pamo
kas. O publika sėdi ramiai, 
laukdama, kas iš to išeis. Nu
gi, už trumpos valandėlės, pri
tariant hartfordiškei orkest
rai, sudainavo labai gražiai 
porą dainelių, kuomi publika 
likosi nustebinta.

Po tam laikė trumpą susi
rinkimėlį, kuriame nusitarė 
panedėlio vakare, sausio 9 d., 
toj pačioj svetainėj, laikyti 
platesnį susirinkimą. Ir jie 
užsikvietė drg. Visockį daly
vauti sykiu.

Ir dar turiu priminti, kad 
mus visus torringtoniečiai pa
vaišino labai skania vakarie
ne. Sykiu dalyvavo ir drau
gai Valaičiai.

Vakarienės prirengimu dau
giausia rūpinosi drg. E. Truš- 
kauskienė.

Nagi, baigiant mums vaka
rieniauti, ateina vakaro vedė
jas drg. F. Grigas, rankoj neši
nąs dešimkę, kurią įteikė 
Laisvės Stygų Orkestros na-

Sausio 21 d. sukako lygiai 15-ka metų nuo Lenino mirties. Lenino kūnas il- 
• sisi -mauzolėjuj Maskvoj, kur kasdien tūkstančiai žmonių ji aplanko.

riams. Tai net visi nuo sė
dynių pašoko.

Tai taip draugiškai vakaras 
ir užsibaigė.

Tai matote, Laisvės Stygų 
Orkestrą sykiu su savo moky
toju ne vien atliko savo už
duotį programoje, bet ir pui
kiai pasidarbavo dėl dabarti
nio Meno Sąjungos vajaus, 
sutverdami naują chorą. Ir aš 
girdėjau iš orkestros valdy
bos, kad jie neužilgo važiuo
sią į Manchester! ir New Bri- 
tainą su tais pačiais reikalais. 
Tai gražus pavyzdis ir kitiem.

Pastaba

Man parašius šią korespon
denciją, gavau žinių nuo drg. 
V. Visockio, kad jis panedėlio 
vakare jau pilnai sutvarkė 
chorą, narių dalyvavo su virš 
20, vien tik jaunuoliai. Nusi
tarė prigulėti prie Meno Są

BANKIETAS IR ŠOKIAI
Su Puikia Muzikos-Dainų ir Kalbų. Programa 

>•

Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas, Atžymėjimui 20 metų Komunistu
Partijos Gyvavimo ir Veiklos.

R. MIZARA 
“Laisvės” Redaktorius

IZABELE YARMOLOVICH
Mezzo-Sopranas

4 Vasario-February, 1939
ST. OMER’S HALL

SO. BOSTON, MASS.
— Įžanga $1.00

376 BROADWAY
Pradžia 7:30 vai. vakaro

KĄ GAUS UŽ $1 ATSILANKĘS?
1. Turkių Vakariene su prieskoniais ir įvairiais gėrimais
2. šokiai prie LDS Jaunuolių Orkestros.
3. Dainuos Izabelė Yarmolovich, Mezzo-Sopranas
4. R. Mizara, iš Brooklyno, pasakys kalbą iš Komunistų Partijos veiklos
5. Ignas Kubiliūnas, dainuos naujų komiškų dainų. Pianistė H. Žukauskaitė.

IGNAS KUBILIŪNAS 
Komikas-Dainininkas

' Gerbiama Lietuvių Visuomene! Kviečiame skaitlingai dalyvauti, užtikriname, kad 
turėsit smagiausi laiko praleidimą, ir tuo pat paremsit Komunistų Partiją, kuri vi
suomet kovoja už liaudies būklės pagerinimą, už bedarbių šelpimą, už senatvės pensiją, 
už Unijų vienybę, už trumpesnes valandas, už bendrą frontą kovoje prieš fašizmą. Už 
taiką ir demokratiją! < Kviečia L. K. Pirmo Distrikto Biuras.

jungos. Pamokos būsią utar- 
ninkų vakarais. Draugas Vi
sockis apsiėmęs juos mokinti.

žinoma, jam kelionė bus ne
trumpa, pasidarys per abi pu
ses 56 mylios. Bet jo pasi
šventimas tą apgalės.

Lai gyvuoja torringtoniečių 
choras! O mūsų visų prieder
mė bendromis spėkomis jį pa
remti. Nemunas.

Binghamton, N. Y.
Protesto Susirinkimas

; Slavų, rusų, ukrainų ir žy
dų IWO kuopos ir (šiaip drau
gijos, ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 6 kuopa, ben
drai rengia didelį masinį mi
tingą, kaipo protestą prieš 
Hitlerio persekiojimą žydų, 
katalikų ir kitų jam nepagei
daujamų žmonių, šiame mi- 

įtingę kalbės vienas iš 1WO 
centro raštinės žydų rabinas 
ir katalikų kunfgas. Tai bus 
pirmas tokios rūšies susirin
kimas ir bus gana svarbus. 
Jame turėtų dalyvauti kiek
vienas laisvę ir demokratiją 
mylintis žmogus ir pareikšti 
savo balsą prieš tuos žiaurius 
persekiojimus iš Hitlerio pu
sės.

Šis susirinkimas įvyks sek
madienį, sausio 29-tą dieną, 
Sokolovne Svetainėje. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Tad nepraleiskime šio svar
baus mitingo ir dalyvaukime 
visi. Lai ir mūsų balsas pri
sideda prie šio protesto!

Rengėjai.

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

^Philadelphia, Pa.
SVARBŪS PRANEŠIMAI

Vytautas Zablackas, kuris 
kovojo apie porą metų Ispa
nijoj prieš kruvinąjį fašizmą, 
kalbės čia pirmu kartu ir se
kamose vietose:

Sausio 29 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų, LLD 6-tam Ap
skričiui, Liaudies Name, 735 
Fail-mount Ave., Philadelphia.

Sausio 30 d., pirmadienį, 
7:30 vai. vakare, kalbės LLD
133 kp., Imperial Hall, 1832 
Tillmone St., Camden, N. J.

Sausio 31 d., antradienį,
7:30 vai. vakare, Liet. Pašelj 
piniam Kliubui, jų pačių sa
lėj,” C h este Pa.

Vytautas Zablackas yra čia 
augęs jaunuolis ir geras, ga
bus lietuvių ir anglų kalbo
mis kalbėtojas. Todėl prašo 
rengėjai nepraleist progos, at
silankyt į šiuos parengimus, o 
išgirsite daug naujo ir pamo
kinančio, nes Vytautas kalbės 
labai svarbiais klausimais. 
Philadelphiečiai, apart pra
kalbos, turės ir koncertinių 
pamarginimų, kuriuos pasi
rengęs atlikti Lyros Choras.

/ J. Bender.

Santiago, Chile. — Stam
bieji biznieriai remia nazių 
propagandą prieš Liaudies 
Fronto valdžią Čilėje.

Havana, Cuba.— Nežinia 
kas nušovė automobilyje 
P. Acostą, Marianao mies
telio majorą.

Washington. — Valdžia 
nesiskubina teigiamai atsi
liept į reikalavimus praleist 
karo reikmenis Ispanijos 
respublikai.
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t (Tąsa)
Ką išgirdęs “Bush” Harper tik nusijuokė. “Aš jau 

pasirūpinsiu apie tai,” suramino jis Jurgį.
O šis tada atsakė: “Tai lai viskas eina taip; aš esu 

jūsų žmogus.”
Taigi Jurgis nuėjo į stok jardus ir perstatytas tapo 

politiškajam to apskričio viešpačiui, kuris net ir Chica- 
gos miesto majorą valdė. Tai buvo Scully, kuris valdė 
plytnyčias, sąšlavynus ir prišvinkusius griovius žiemą 
ledui kirsti—nors Jurgis nežinojo. Tai tik Scully galima 
buvo kaltinti, jeigu buvo neišgrįstos gatvės, kur Jurgio 
kūdikis prigėrė; tai Scully įsodino į vietą tąjį teisėją, 
kuris Jurgį nusiuntė į kalėjimą; Scully turėjo daugiau
sia dalių kompanijoje, kuri pardavė jam senus namus, 
o paskui juos atėmė. Bet Jurgis tų dalykų nežinojo— 
taip pat jis nežinojo, kad Scully buvo tik tarnu sker
dyklų savininkų. Jam Scully išrodė neapsakoma galybė, 
“didžiausias” žmogus, kokį kada nors jam teko susitikti.

Tai buvo nedidelis, išdžiūvęs airis, kurio rankos dre
bėjo. Jis trumpai pasikalbėjo su svečiu, tėmydamas jį, 
kaip žiurkės akimis ir stengdamasis į trumpą laiką jį 
suprasti, kas jis iš tikrųjų; paskui Jurgiui davė raštelį 
prie pono Harmon, vieno iš vyriausiųjų prižiūrėtojų 
Durham’o skerdyklų.

“Paduotojas šito, Jurgis Rutkus, yra ypatingas ma
no draugas ir aš labai malonėčiau, kad Tamsta rastum 
jam gerą vietą svarbių priežasčių dėlei. Kartą jis pasielgė 
neapsimąstęs, bet gal Tamsta būsi taip geras į tai aty- 
dos neatkreipsi.”

Ponas Harmon žiūrėjo gana atydžiai, tą skaityda
mas.

“Ką jis nori pasakyti, rašydamas ‘neapsimąstęs’?” 
užklausė jis.

“Aš gavau vilko bilietą, tamsta,” atsakė Jurgis.
Ką išgirdęs, tas susiraukė. “Vilko bilietą?” klausė 

jis. “Ką tamsta nori pasakyti?”
Jurgis visas užkaito susimaišęs. Jis buvo užmiršęs, 

kad, pagal teises, minėtųjų “vilko bilietų” visai .nebuvo. 
“Aš... tai yra... man buvo sunku darbą gauti,” sakė 
jis mikčiodamas.

“Kas kenkė?”
“Aš susinioviau su bosu—ne su mano bosu, tams

ta... ir jam sudaviau.”
“Suprantu,” atsakė tas ir. valandėlę ką tai svarsti- 

nėjo. “Ką tamsta malonėtum veikti?” pagaliau už
klausė jis.

“Bile ką, tamsta,”atsakė Jurgis, “tik šią žiemą 
man ranką išlaužė ir aš turiu apsisaugoti.”

“Kaip tamstai patiktų būti panaktiniu?”
“Tas netiks, tamsta. Aš turiu būti tarp žmonių nak

timis.”
“O, aš suprantu—politika. Na, o kaip patiktų kiau

les mėsinėti?”
“Gerai, tamsta,” atsakė Jurgis.
Ponas Harmon pašaukė pridabotoją dirbančiųjų lai

ko ir pasakė: “Nuvesk šitą žmogų pas Pat Murphy ir 
pasakyk, kad duotų jam darbą kur nors.”

Ir Jurgis nuėjo su tuomi į kiaulių skerdimo skyrių, 
į kur pirmiau, ateidamas, jis melsdavo jį priimti. Dabar 
jis ėjo smagiai ir nusišypsojo, pamatęs, kaip bosas su
siraukė, kada laiko prižiūrėtojas pasakė: “Ponas Har
mon liepia priimti šitą žmogų.” Jo skyriuje bus per daug 
darbininkų ir užkenks jo vardui, nes jis rūpindavosi 
tiek darbo su mažiau žmonių išleisti, bet jis nei žodžio 
daugiau neištarė, o tik “gerai.”

Tokiu būdu Jurgis iš naujo pradėjo dirbti; jis tuo- 
jaus susijieškojo savo'senuosius pažįstamus ir draugus, 
įstojo į uniją ir pradėjo iš palengvo veikti naudai 
“Scotty” Doyle. Doyle jam kartą gerai pagelbėjęs, tei
sindavosi jis kitiems, ir taip jis esąs šaunus vyras; Doyle

pats yra darbininkas, taigi juos ir užstos—kodėl jie norį 
balsuoti už žydą milijonierių ir ką, po velnių, Mike 
Scully yra kada nors jieiųs gero padaręs, jeigu jie visa
dos turi paremti jo kandidatus? O tuo tarpu Scully 
davė Jurgiui raštelį prie republikonų partijos vadovo 
ir jis, nuėjęs tenai, susitiko su būriu, su kuriuomi jam 
reikėjo dirbti. Už aludario pinigus jie jau turėjo nusi
samdę didelę salę ir kiekvieną vakarą Jurgis atsigaben
davo apie tuziną naujų narių į “Doyle’o republikoniškąją 
draugystę.” Gana veikiai jie įrengė didelę pasirodymo 
naktį ir turėjo nusisamdyti muzikantus ant pučiamų ins
trumentų, kurie vaikščiojo gatvėmis, o priešais salę buvo 
šaudoma ir deginama raudonos ugnys. Prisirinko baisy
bė žmonių taip, kad prisiėjo du susirinkimu laikyti gat
vėj—-tokiu būdu nublankęs ir drebėdamas kandidatas 
turėjo tris kartus atkartoti savo neilgą kalbą, kurią 
vienas iš Scully’o pastumdėlių buvo parašęs, o jis ištisą 
mėnesį mokinosi, kad galėtų pasakyti iš atminties. Žy
miausiu vakaro dalyku buvo, kada garsusis ir iškalbusis 
senatorius Spareshanks, busimasis kandidatas į prezi
dentus, atvažiavo automobiliuje apkalbėti šventąsias 
Amerikos piliečių privilegijas ir kaip reikia apsaugoti 
Amerikos darbininkus ir jiems gerovę suteikti. Dien
raščiai ant rytojaus pašventė jo išnašiai kalbai beveik 
po pusę špaltos, pridurdami taipgi, kad jie galį suteikti 
žinių ir tai paeinančių iš tikros versmės, kad tokis ne
tikėtas populiariškumas, kokį parodė Doyle, republikonų 
partijos kandidatas į aldermanus, suteikia daug nera
mumo ir susirūpinimo ponui Scully, vadovui demokratų 
partijos mieste.

(Bus daugiau)

LDS 55 kuopa rengia “card 
party” su šokiais subatoj, sau
sio 28 d., Lietuvių Darbinin
kų Svetainėj, 920 E. 79th St. 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžan
ga tik 15 centų ypatai.

Gerbiamieji, prašome ateit 
į. šią “card party” ir atsivest 
savo draugus ir pažįstamus. 
Mes nutarėme visus priimti į 
mūsų Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 55-tą kuopą, visus, 
kurie tik nariais galėtų įstoti. 
Mažanskas, mūsų kuopos pir
mininkas, tame vakare jums 
plačiai paaiškins, kas yra 
LDS. Prie kitko, bus gera 
muzika, grajys del mūs pol
kas ir valcus.

Tragiška, Liūdna Žinia

Londono policija tempia bedarbį, kuris su tūkstan
čiais kitų protestavo prieš Chamberlaino politiką, 
reikalaujant: “Maitink bedarbius, o ne Mussolinį.”

Skaitydamas “Laisves” špal- 
tosc, patemijau Mažeikos Cle- 
vclando Kronikoj aprašymą 
apie Antano Baltrušaičio savi- 
žudystę. Tai tragediška ir 
liūdna žinute.

Būdamas 1931 ir 32 metais 
Clevelande, aš prisirašiau prie 
Lyros Choro, kur susipažinau 
ir su žuvusiu Baltrušaičiu. 
Mum suėjus į artimesnį, drau
giškumą, jis man apie porą 
kartų labai nusiskundė savo 
gyvenimo trūkumais. O jis šią 
tvarką ir gyvenimą suprato 
taip, kaip darbininkui pridera 
suprasti.

Iš pasikalbėjimų aš supra
tau jo pasibrėžtą tikslą. Mat, 
jau toks gamtos patvarkymas. 
Kiekvienas jaunas vyras bei 
moteris, suaugę į metus, nori 
sukurti šeimynišką gyvenimą. 
Antanas apie tokį gyvenimą 
svajojo ir jo troško susilaukti. 
Bet, deja, kaip tūkstančiam 
kitų, taip ir jam, ekonomiškos 
gyvenimo aplinkybes neprilei
do. Aš žinau net porą mer
ginų, kurias jis mylėjo ir ma
nė su viena iš jų sukurti tą 
prigimtą gyvenimą. Aš jam 
patariau: Jei jis surado ti
krą draugę, nelaukiant turi 
apsivesti ir bendrai kovoti už 
geresnį, malonesnį gyvenimą. 
Bet jis dar nebuvo prie kovos 
prisirengęs. Sako, dar palauk
siu, gal kitą metą gausiu ge
resnį darbą, gal daugiau už
dirbsiu, tai tada. . .

Mat, gyvenimo* dienos pra
bėgo, ’kaip upėj vanduo, o be 
kovos to ištekliaus, kaip trūko, 
taip trūksta, žmogus įpuola 
į nusiminimą ir nustoja 
vilties, j ieško kitos išei
ties.

Baltrušaitis, ilgus metus dirb
damas pieninėj, kaip tūkstan
čiai darbininkų, ' prieš laiką 
prarado savo sveikatą. Buvo 
labai nervuotas. Clevelandie- 
čiai to pasireiškimo pas jį gal 
ir nepatėmijo. Pavyzdžiui, 
sykį turėjome perstatymą ir 
reikėjo dainuoti. Jis bėgiojo po 
estradą, jieškodamas manęs. 
Neradęs, atsistojo šalia manęs 
ir iš nervingumo manęs nepa
tėmijo. Po lošimo supykęs su
šuko : “Kur tu, po paralių, 
buvai, kad nedainavai?” Aš 
atsakiau: “Tu juk su manim 
dainavai daikte.” Jis, lyg su
simaišęs, man ant to nieko ne- 

| atsakė. Nors pats buvau ne
kas tenoras, bet mudviejų bal
sai skambėjo neblogiausiai.

Panašus įvykis buvo laike

gegužinės demonstracijos. Tuo 
aš supratau, kad Baltrušaitis 
buvo labai nervuotas.

Kada aš važiavau iš Cle- 
velando į Californiją, jis ma
ne prašė parašyti jam laišką. 
Apsistojęs, aš parašiau jam 
laišką su patarimais, kad čia 
jo išskėtę rankas niekas ne
laukia, bet gali pabandyti, 
gal laimė pasimaišys ir aš 
padėsiu jam, kiek galėdamas. 
Bet atsakymo nuo jo negavau. 
Matomai, jis savimi ar kuo ki
tu nepasitikėjo.

Dabar kasdien kapitalistinė 
spauda perpildyta įvairiausios 
spalvos žudystėmis. Bet ta 
pati spauda nei žodelio ne
prasitaria už kovą prieš taip 
baisias tragedijas. Mat, do
leris virš visko, o žmogaus gy
vastis—jiems tik nusispjaut.

New Orleans miesto' parke 
yra medis, po kuriuo pasiko
rė 57 žmones. Tarpe Los An
geles ir Pasadena yra tiltas, 
nuo kurio nušoko ir nusižudė 
apie šimtas žmonių. San Fran
cisco, nuo atidarymo Golden 
Gate tilto, jau nušoko į van
denį ir nusižudė 10 žmonių. 
Šitie žmonės nesižudė be prie
žasties. Daugumos tapo su
naikinta sveikata. Daugumai 
per sunki našta šio surėdymo; 
gyvenimas juos taip nukama
vo, kad buvo priversti pasi
rinkti paskutinį laipsnį.

Kol doleris ir žmogaus žmo
gum išnaudojimas viešpataus, 
tol savižudystės nesiliaus.

Pacific.

— o—
Nutarta, jeigu kurios dvi iš 

progresyvių draugijų neužsi
registravus į draugijų veikian
tį komitetą surengs kokią pro
gramą tą pačią dieną, tai vie
na iš tų bus ištirta ir nubaus
ta ne mažiau kaip $5. Tą visų 
draugijų komitetai įsitėmyki- 
te, kad išvengt dviejų paren
gimų tą pačią dieną.

—o—
“Vilnies” vajįninkas rapor

tavo, kad turi dėl “Vilnies” 
pikniko užregistravęs 6 dieną 
rugpjūčio, pas Machutą dar
žą. Visiems gerai žinoma vie
ta ir turime rūpintis gerą pro
gramą sudaryt, kad būtų visi 
patenkinti su “Vilnies” pikni
ku. Taip pat su “Laisvės” 
reikalais ir turėsime tą patį 
prisirengti.

—o—
Lyros Chorui draugijų vei

kiančio komiteto nutarta sve
tainę parendavot už $5, vie
toj $10. Veikiančio komiteto 
svetainės yra neužimtų vaka
rų, pav., nedėlios vakarai be
veik visi yra neužimti ir kaž
kurių subatu vakarai neužim- v c

ti.

Žada Skaitlingai Dalyvauti

Ryšyj su Lietuvių Meno Są
jungos 3-čio apskričio metinės 
konferencijos įvykimu (atei
nantį sekmadienį, sausio 29 
d.), pas mus jaučiamas tam 
tikras sąjūdis. Pažangioji vie
tos lietuvių visuomenė ruošia
si masiniai dalyvauti konfe
rencijoje, Jcur galės pasima
tyti su savo draugais iš kitų 
miestų, išgirst keturių chorų 
dainas ir pasigėrėti daininin
kais solistais — baritonu A. 
Višniausku ir koloratūra so
pranu Aldona Klimąite. Taip
gi bus įdomi paskaita apie 
Šekspyrą, kurią skaitys d. V. 
Tauras. Visa tai bus duoda
ma konferencijos protarpiuo
se.

atvežė didelius pundus drabu
žių, kurių tarpe buvo net 16 
suknelių, ir kitokių dalykų. 
Visus atskirai minėti užimtų 
perdaug vietos laikraštyje, tai 
tik paminėsiu vardus tų, ku
rie davė taip gausiai puikių 
dalykų.

Taigi dabar Lyros Choro 
jaunuoliai turite gerą progą 
išnaudot. Prie darbo, kaip 
galima greičiau, nes bus ga
lima pasidaryt pelno. Kurie 
esate į Lyros Choro pagelbinį 
komitetą apsiėmę, tai tlirite 
parūpinti darbo, kol yra pro
ga. Komitetas.

Bayonne, N. J.

Aldona Klimaitė
Koloratūra Sopranas

Konferencija prasidės 10 
vai. ryte, L. D. P. Kliubo pa
talpoje, 408 Court St., Eliza
beth, N. J.

Įžanga veltui.
Aš Būsiu.

Senatas Užgyrė Hopkinsą 
Kaipo Prekybos Ministeri
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas, pagaliaus, 
užtvirtino Harry Hopkinsą 
kaip prezidento Roosevelto 
skiriamą prekybos minis- 
terį. Už Hopkinsą balsavo 
58 senatoriai, o prieš 27.— 
Pirmiau H. Hopkins buvo 
WPA darbų administrato
rius.

Republikoriai ir tūli at
žagareiviai demokratai se
natoriai užsipuldinėjo Hop
kinsą, kad ‘jis esąs “raudo
nas,” kad naudojęs WPA 
darbus kaip politinį įrankį 
naudai Roosevelto' valdžios 
ir tt. Bet tais priekaištais 
ir išmislais atžagareiviai 
vis tiek nieko nepešė.

Atsišaukimas j Visuomenę
Ispanijos žmonių išrinkta 

valdžijk deda visas savo pa^ 
stangas* apginti savo teises 
nuo generolo Franco, Italijos 
ir Vokietijos įsiveržusių fašis
tų. Ispanijos kovotojai žūs
ta dėl to, kad išvyti tarptau
tinį fašizmą iš savo šalies.

Taigi, mūsų visų yra parei
ga remti teisėtą žmonių val
džią. Prisidėkime su kokia 
nors auka.

I Mes aiškiai žinom, kad Is
panijos žmonėm trūksta viso
kių reikmenų, kaip tai, drapa
nų, maisto ir pinigų. Kas tu
ri atliekamų ir nenaudojamų 
drabužių, tai galėtų atnešti į 
A. L. Ū. Kliubąi o ten mes 
priimsim su didele padėka.

Tuomi pagelbėsim Ispani
jos liaudžiai laimėti kovą, o 
Ispanijos visuomenė bus dė
kinga.

Amerikos Lietuvių 
Ūkesų Kliubas.

Liberty Hali,
329 Broadwa*y, 
Bayonne, N. J.

Anglija Šaukiasi Daugiau 
Rekrūtu Šaliai Ginti

London. — Anglijos mi
nisters pirmininkas Cham
berlain atsišaukė per radio, 
kad vyrai liuosnoriai rašy
tųs! į karinę šalies gynimo 
tarnybą, o moterys į tokius 
civilius darbus, kurie būtų 
reikalingi ištikus karui.

Easton, Pa.
Puikiai Pasidarbuota dėl 

Ispanijos

Sausio 19 d. iš Eastono ta
po pasiųsta net penki dideli 
pakai North American Com
mittee to Aid Spanish Demo
cracy, New Yorkan, įvairių 
įvairiausių drabužių, surinktų 
pagelbai Ispanijos liaudies, 
kuri apsupta iš visų pusių fa
šistinių spėkų ir kenčia didelį 
nedateklių, šaltį ir alkį šių 
didžiųjų kovų sūkuryje. Tie 
penki pakai drapanų svėrė 
net 420 svarų, susidėjo iš 277 
kavalkų, nepriskaitant smulk
menų, kaip tąi kojinių ir kito
kių.

Sumanymas parinkti drabu
žių ir aukų Ispanijai kilo Lie
tuvių Literatūros Draugijos 13 
kuopoj, o daugiausiai triūso ir 
darbo tam reikalui pašventė 
d. Vincas Kaulius, kuris nuo
lat labai nuoširdžiai Ispanijos 
paramai dirba. Už tokį nenu
ilstantį jo darbą priklauso d. 
Kauliui didelė garbė ir kre
ditas! Jam pagelbėjo d. J. 
šlapikas ir B. E. Senkevičienė. 
Sykiu negalima pamiršti ne
paminėjus ir jo žmonos, A. 
Katilienės, kuri netik savo stu- 

j bą davė užversti surinktais 
drabužiais, bet pati, kiek ga- 

j lint, rinko aukas nuo visų, kas 
tik pasipainiojo; salesmanai, 
beikeriai ir visokie pardavė
jai. Pinigais surinkta $12.35.

Eime prie pačių aukautojų. 
Didelis širdingas ačiū reikia 
tarti visiems, kurie taip gau
siai prisidėjo drabužiais ir pi
nigais. Stebėtina, kad dauge
lis atidavė net savo visai geras 
drapanas, čielus siūtus, gerus 
overkotus, begaliniai ' daug 
veik naujų dresių, dresių, sve- 
derių, batų ir kitokių reikme
nų. Pavyzdžiui, l C. Arman, 
plačiai žinomas batsiuvys, ku
ris užlaiko savo šapuk'ę ant 
llth ir Lehigh Sts., atidavė 
net 8 poras puikiai sutaisytų 
apavų, kurių vien darbas jam 
atsieitų $5.40. D-gai Kriks 
(keptuvės savininkai) ir d. 
Drillingai iš Bethlehem, Pa.,

P. Lukauskų ir Frank Gers- 
tner šeimynos davė daug ge
rų drapanų.

Kiti buvo J. Nekrosio šei
myna, S. Meisonai, J. Stukie- 
nė, Mrs. N. Aleksandravičie
nė, Connie Alessi, J. Cigas, 
Mr. & Mrs. Lipson, L. M. 
Ralph, Mrs. Balčiūnienė, B. D. 
Meyer, Ziev (movers), Jaffee, ' 
Mr. & Mrs. S. Nekroš, Mrs. 
Dr. Raub, Mrs. Dr. Reich- 
baum, C. Dibulskis, 5th St. 
Cut Rate Drug Store, Miss 
Lewis, W. Stančikas, šlapikų 
šeimyna ir duktė Evelyn, V. 
B. Senkevičiai, A. Kaulienė, 
Mrs. M. Cohen, Surprise Sto
re, Mrs. Donato, Wit and 
Mar. Tilwick, švelnikai, 6th 
St. Cleaners, Mrs. Weber, ir 
Mrs. Laliugiene.

Pinigais aukavo sekami as
menys: Po $1—Mr. Grollman,
A. Kaulius, K. ženčius, W. 
Lengvinas, ir Sandler Bros.; 
po 50c.: R. Stančiukienė, J. 
šlapikas, S. Urba, P. Bukaus
kas ir “Cash” ; po 25c.:—J. 
Gadwell, S. Sharkey, J. Kane, 
Carlo Galanti, J. Meškauskis, 
Joe Bond, J. Stončius, J. Nie- 
kraš, J. Zabotka, E. Slopik, 
Al Slopik, A. iNefenderfer, 
W. Ubavičius, N. Aleksandra
vičienė. Po 10c.:—A Friend, 
S. Ruigis, J. Kumpauskas, 
Angelo, Harry Sipe, Arthur 
Bowles. W. S. Stanchus 40c.,
B. Urbienė 20c., po 5 centus 
—A Friend ir P. Balsys. Vi
so $12.35. Už drabužių pa
siuntimą užmokėta $2.48. Li
ko $9.87. 13. E. Senkevičienė 
pridėjo 13 centų, kad sudarius 
lygiai $10, kurie ir liko pa
siųsti tam pačiam komitetui.

Jeigu įvyko kur klaida su
rašė aukavusių, malonėkite 
tuojaus pranešti apie tai d. 
Kauliui bei Senkevičienei, bus 
atitaisyta.

Taipogi pranešame plačiai 
visuomenei, kad mūsų darbas 
dar nėra užbaigtas, taip, kaip 
nėra užbaigta Ispanijos kar
žygiška kova. Kurie dar nėra 
nieko pridavę arba susivėlino 
priduoti, dar gali priduoti; ką 
turi, mūsų komisijai. Kviečia
me visus talkon. Pasidarbuo
kime daugiau, nes reikalas 
svarbus.

Beje, šeštadienį, 28 d. sau
sio, Vanderveer Svetainėje, 
7:30 vai. vakare, yra rengia
mos svarbios prakalbos Ispa
nijos klausimu. Kalbės nese
nai sugrįžęs iš kovos lauko 
Vytautas Zablackas, iš Brook
lyn, N. Y. Visus kviečiame 
dalyvauti ir išgirsti to jauno 
žmogaus pergyventus įspūd
žius. Raginkime kiekvieną, 
kad tą vakarą pašvęstų išgir
dimui teisybės žodžio, kas tiR^ 
rai dedasi Ispanijoj.

Ir nepamirškime siųsti mū
sų valdžiai reikalavimus, kad 
tuojau nuimtų embargo ir lei
stų siųsti ginklus Ispanijos ko
votojams apsigynimui nuo 
kruvinų užpuolikų! Dar dide
lis darbas stovi prieš mūsų 
akis! Atlikime jį pavyzdingai.

Už Komisiją,
B. E. Senkevičienė.

Reikalauja Tinkamo Japo
nų xALsakynjo į Trijų šalių 

Protestus

• Tokio. — Japonijos spau
da kritikuoja savo užsieni
nį minister} H. Aritą, kad 
jis neduodąs tinkamo at
sakymo Anglijai, Amerikai 
ir Francijai. Šios trys šalys, 
mat, atsiuntė gana aštrius 
protestus, kad japonai savo 
užimtose vietosę Chinijoj 
uždaro arba griežtai suvar
žo biznį anglam, ameriko
nam ir francūzam.
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LAIŠKE Penktas puslapio

Lawrence, Mass. tam laipsnyje ginkluotis 
dėl apsigynimo.

pietų, 376 Broadway, So. Bostone. 
Kviečiamos organizacijų narės ir pa
vienės. — Mot. Komisija. (21-22)

Svarbios Prakalbos ir Kon
certinė Programa

Sausio 29 d., šį sekmadie
nį, 2 vai. po pietų, Lawrence 
turėsime nepaprastai svarbų 
įvykį. Lietuvos šelpimo Fon
das ruošia masinį mitingą su 
koncertine programa.

Kalbėtojų bus daug ir ge
rų, namiškių ir svečių. Iš 
svečių kalbėtojais bus “Lais
vės” redaktorius D. M. šo- 
lomskas iš Brooklyno ir “Ke
leivio” redaktorius S. Michel- 
sonas iš So. Bostono. Vieti
niai kalbės šie: A. Marke
vičiūtė, Dr. Mikolaitis, Dr. 
Alex, Dr. Oskar, Dr. Pash, 
Dr. McKinis, Dr. Gaidis ir J. 
Urbonas.

Apart prakalbų, bus labai 
graži koncertinė programa.

Mitingas įvyks L. Ū. Kliubo 
svetainėj, 41 Berkeley St.

Visus ir visas kviečiame da
lyvauti.

L. Š. F. Komitetas.

Lenkų Ponai Nori, Kad Hit
leris Laimėtų Ispanijoj

Va r ša va. — Lenkijos val
dovai tikisi, kad jei gen. 
Franco, Hitleris ir Mussoli- 
nis laimės karą Ispanijoj, 
tai Hitleris gaus ten įvai
rių pirmenybių ir “netaip 
briausis į rytus.”

NORWOOD, MASS.
LLR Choras rengia koncertą su-' 

šelpimui sugrįžusių iš Ispahijos ko
votojų. Įvyks sekmadienį, sausio 29 
d. Lietuvių Svet., 13 St. George Avė. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Programoj 
dalyvaus: J. Tamulionis, dainininkas 
iš Nashua; Armonijos grupe iš So. 
Boston, vad. H. Žukauskaitės; J. Sa
kalauskas, jaunuolis sugrįžęs iš Is
panijos; Liet. L. R. Choras, vad. I. 
Yormolovich; Gitariste; P. Gasparas, 
sugrįžęs iš Ispanijos; Vyrų Grupė, 
vad. I. Yormolovich ir “Ekstra” nu
meris. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — Kom. (21-23)

WILKES-BARRE, PA.
Mariners, Jr. Dramos Kliubas ruo

šia parengimą su puikia muzikališ- 
ka programa. Bus duodama ir pini
ginės dovanos: 1-ma $5! 2-ra 83 ir 
3-čia $2. Įžanga tiktai 35c asme
niui. Po programos bus šokiai prie 
geros muzikos. Įvyks sekmadienį, 
sausio 29 d., Crystal Ballroom, 325 
E. Market St. Šis kliubas yra su
tvertas iš jaunuolių, kurių vadovė 
yra Mildred Radozick. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(21-23)

perstatyta komedija “Amerika Pir
tyje.” Taipgi bus užsibriežta veiki
mo planas šiems metams. Prašome 
visų skaitlingai dalyvauti. — J. Ove- 
raitis, Skyriaus Sekretorius.

(20-21)
1939 Metų Kalendoriai

Pittsburgh, Pa.
Visų Pittsburgh© ir Apylinkės^ 

Lietuvių Atydai
Sausio 29 d., tai yra, šį sek

madienį, 2 vai. po pietų, L. M. 
D. Svetainėje, 142 Orr St., 
įvyks labai svarbios prakal
bos. Kalbės drg. A. Bimba, 
iš Brooklyno, N. Y.

Retai mums pasitaiko tokia 
proga išgirsti kalbėtoją iš taip 
toli. Todėl nuoširdžiai kvie
čiame visus ir visas prakalbo
se dalyvauti.

Drg. A. Bimba aiškins svar- 
f bius šių dienų klausimus apie 

Europą, Lietuvą ir Ameriką. 
Plačiai nušvies visus tuos są
jūdžius, kurie šiandien purto 
visą pasaulį. Ypatingai mums 

r svarbus toks klausimas, kaip 
Lietuvos. Kur link Lietuva? 
Ar ją pasmaugs hitlerinė Vo
kietija?

O Didelė ir Skani Vakariene
Tai tiek apie prakalbas, 

kurios įvyks po pietų. O va
kare turėsime tikrai didelę ir 
skanią vakarienę, kurią ren
gia toje pačioje L. M. D. sve
tainėje viso Pittsburgho lietu
viai komunistai.

Ypatingai prašome visus 
“Laisvės” skaitytojus ne tik 
patiems be jokios išimties da
lyvauti kaip prakalbose, taip 
ir vakarienėje, bet pakalbint, 
paraginti ir atsivesti visus sa
vo pažįstamus, kaimynus ir 
draugus.

Tegul šitas visas sekmadie-. 
nis, sausio 29 d., bus praleis
tas naudingai apšvietai ir 
smagiam pasilinksminimui.

Visus nuoširdžiai kviečia,
Rengimo Komisija.

TAI
VIS 
TA 
PATI 
SENA

I KALBA

ŠIANDIEN, kaip ir per am- 
žius, daili oda yra raktas 

j romansą ir laimę. Štai kodėl 
išmintingas dalykas merginai 
gerti šviežio pieno kaip dalį 
kasdienio sau maisto. Pienas 
yra nebrangi ir puiki pagalba 
padaryt savo veidą skaistų. 
Tai yra turtingiausias maisti
nis šaltinis kalkių, elemento, 
kurį taip daug garsių odos 
specialistų’ receptais skiria pa
gražinimui odos.

THE STATE OF NEW YORK

AR AMERIKAI GRŪMO
JA SVETIMOS PROPA

GANDOS PAVOJUS?

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
pavojų, pačios savaime su
daro tiktai Hitlerio, Musso- 
linio ir Mikado propagan
dos atbalsį. Kai užsienio fa
šistinės valstybės liausis 
grūmoję savo kaimyninėms 
šalims, kai mūsiškiai ame
rikoniški fašistai liausis 
rausę pamatus demokrati
nėms viltims ir pasižadės 
demokratijai, tik tada mes 
galėsime sakyti, kad fašis
tinė propaganda nebepavo
jinga Amerikai. Bet kol tai 
bus pasiekta, Amerikos vi
suomenė pažins tipišką sve
timą fašistinę propagandą, 
kuri ištiesų grūmoja Ame
rikai, vienu ženklu, būtent: 
ta propaganda visada labai 
susijaudinus apie tariamą 
komunizmo pavojų ir už
ginčija tuos pavojus, kurie 
verčia mūsų šalį pirmu' sy
kiu tokiu visuotinu žmonių 
pritarimu, įskaitant ir ko
munistus, pirmiąu negirdė-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW BRITAIN, CONN.

Miko Petrausko atminčiai įvyks 
koncertas sausio 29 d., 2-rą vai. po 
pietų, Lietuvių Svet., 354 Park St. 
Ruošia LLD 27 kp. Programoj daly
vaus (atvyks pirmu kartu iš Hart
fordo) Stygų orkestrą, vadovystėj 
Vinco Visockio. Prie jos žada Lais
vės Choro Merginų Grupė dalyvauti 
ir vietos jaunuoliai suvaidins “Mie
sto Nuošalis.” Šis vaidinys sutaisy
tas pačių jaunuolių iš komedijų, 
gražių dainelių ir kitokių marmumy- 
nų. Tikrai bus puiki atmintis M. 
Petrausko. — V. (21-22)

PATERSON, N. J.
Sekmadienį, sausio 29 d. įvys 15 

m. paminėjimas Lenino mirties, Car
penter Hall, 56 Van Houten St., 8 
v. v. Kalbės vienas iš geriausių kal
bėtojų d. W. W. Wrinstone, taipgi 
bus ir koncertinė programa. Ruošia 
Kom. Partijos Patersono sekcija, to
dėl užtikriname, kad atsilankiusieji 
bus pilnai patenkinti šiuo spektak
liu. — Užkviečia Kom. Partija.

(21-22)

SO. BOSTON, MASS.
Laimės išbandymo ir juokų vaka

rą rengia Liet. Literatūros D-jos 2 
kp. moterys sekmadienį, sausio 29 
d., 7 vai. vakaro, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo, 376 Broadway. Čia galėsite 
išbandyti savo laimę ir linksmai 
praleisti vakarą. Bus skanių užkan
džių ir muzikalė programa. Kviečia
me visus atsilankyti. Įžanga tik 10c. 
—Rengėjos. - (21-22)

BOSTONO IR APYLINKĖS 
MOTERŲ ATYDAI

Būsimo nacionalio lietuvių mote
rų suvažiavimo ir rankdarbių paro
dos reikalams aptart yra šaukiamas 
platus Bostono ir apylinkės moterų 
susirinkimas, kuriame dalyvaus ir 
Moterų Sąryšio valdyba. Įvyks šį 
sekmadienį, sausio 29, 1:30 vai. po

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras ruošia linksmą šo

kių vakarą ir “Package Party.” 
Įvyks sausio 28 d., Lietuvių Svet., 
853 Hollins St. Pradžia 7:30 v. v. 
Įžanga 25c asmeniui. Bus duodama 
dovana “Lietuviškas Darželis.” Kvie
čiame visus dalyvauti, laiką praleisi
te linksmai griežiant muzikai lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

(21-22) _

LEWISTON-AUBURN, ME.
ALDLD 31 kp. metinis susirinki

mas įvyks 29 d. sausio, 1:30 vai. 
po pietų. Šv. Baltramiejaus Svetai
nėj. Visi nariai dalyvaukite, yra la
bai svarbių reikalų aptarti ir nau
ją valdybą rinksime 1939 m. — A. 
Kaulakis, Sekr. (21-22)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, sausio 27 d. Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Pradžia 
7 v. v. Prašome visų narių dalyvau
ti šiame susirinkime, nes dalyvaus 
ir Centro Sekr. D. M. šoįomskas iš 
Brooklyno, kuris kalbės apie Klaipė
dą. Taipgi delegatai išduos raportą 
iš ALDLD II Apskr. konferencijos. 
— Kom. (2-22)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpinė Draugi

ja ruošia metinį balių ir teatrą. Bus 
suvaidinta labai juokinga vieno ak
to komedija “Uošvė į Namus, Ty
los Nebebus.” Įvyks sausio 29 d., 
Linden Hall, Wood Ave., kampas 
16th St. Pradžia 6 vai. vak. Šo
kiams grieš At Gurskio orkestrą. 
Įžanga: suaugusiems 45c vaikams 
15c ir vien tik, šokiams 25c. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(21-22)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Am. Moterų Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks sausio 26 d., 8 
v. v., 920 E. 79th St. Prašome visas 
nares dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų apsvarstyti. — Narė.

LDS III APSKRIČIO KOMI
TETO ATYDAI

šeštadienį, sausio 28 dieną, 3 vai. 
po pietų, įvyks Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Trečio Apskričio 
Komiteto posėdis, “Laisvės” patalpo
je, Brooklyne. Visi komiteto nariai 
laikykite sau pareiga dalyvauti, tu
rėsime keletą svarbių klausimų ap
svarstyti. — Sekr. f (21-22)

____ ,______ /
BALTIMORE, MD.

Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas 
įvyks paskutinį sekmadienį šio mė
nesio, 29 d. sausio, 9:30 vai. ryto, 
111 S. Poppleton St. Visi draugai 
ir draugės prašomi susirinkti laiku 
ir sykiu atsiveskite naujų narių pri
rašyt į partiją. — Valdyba, (21-22)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia didelį balių, 

sausio 28 d. Laisves Choro Svet., 57 
Park St., 8 vai. vakaro. Nariam 
įžanga dykai, pašaliniam 25c. Vįsi 
lietuviai kviečiami dalyvauti šiame 
baliuje,\ nes tai bus vienas iš pui
kiausių. Bus gera orkestrą šokiams, 
turėsime skanių užkandžių ir gėri
mų. — Kom. (21-22)

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 29 d., 2 vai. po pietų, 735 

Fairmount Avė., įvyks labai svar
bios prakalbos. Kalbės Vytautas Za- 
blackas, sugrįžęs jaunuolis iš Ispani
jos. Jis vartoja lietuvių kalbą gerai, 
todėl kviečiame visus dalyvauti šio
se prakalbose. Vytautas išbuvo Is
panijoj arti dviejų metų laiko, pasa
kys daug apie Ispaniją. Prakalbas 
rengia ALDLD 6-tas Apskritys dėl 
visų kuopų Phila. Bus ir graži pro
grama. — Kviečia Komisija.

(21-23)

CAMDEN, N. J;
Sausio 30 d., Empire Hall, 1832 

Fillmore St., 7:30 v. v. įvyks pra
kalbos. Kalbės V. Zablackas, nese
niai sugrįžęs jaunuolis iš Ispanijos. 
Jis daug galės pasakyti ką jis matė 
Ispanijoj, nes išbuvo per dvidešimts 
mėnesių. Prakalbas ruošia ALDLD 
6-tas Apskritys 133-čiai kuopai. Ka
dangi norime sutraukti. daug žmo
nių, tai rengiame bendrai su kitom 
tautom, drg. Zablackas kalbės, lie
tuvių ir anglų kalbose. Kviečia vi
sus ALDLD 133 kp. (21-22)

PITTSBURGH ir APYLINKĖ
Sausio 29 d., įvyks K. P. Lietu- 

rių skyriaus svarbios prakalbos. 
Kalbės A. Bimba, vienas iš žymiau
sių kalbėtojų. Pradžia 2 vai. po pie
tų, svetainėje 142 Orr St. Po pra
kalbų ir diskusijų bus puiki vaka
rienė. Girdėta, kad gaspadinės deda 
visas pastangas, kad svečiai būtų 
pilnai pasitenkinę. Po vakarienės 
linksmus šokiai. — Komisija.

(21-22)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. rengia svarbias pra

kalbas sausio 29 d., Bakanausko 
Svetainėj, 62 Lafayette St. Kalbės 
S. Motiejūnas, patersonietis, nesenai 
sugrįžęs iš Ispanijos ir K. Petrikie
nė, knygos “Virėjos” autorė, brook- 
lynietė. Motiejūnas kalbės apie Is
paniją, Petrikienė apie moteris Is
panijoj ir būsimą Am. Liet. Moterų 
Seimą. Po prakalbų Petrikienė turės 
pasikalbėjimą vien tik su moterimis 
reikale Seimo. Įžanga veltui. Pra
džia 3 vai. po pietų. — Kviečia Ren
gėjai. (21-22)

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- 
šyentus darbo žmonijos gerovei. Ju- 
džiai ir Lenino rniYties paminėjimo 
masinis susirinkimas įvyks 25 d. 
sausio. Realto Hall, Broad St., 7:30 
v. v. — Koresp. (19-21)
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Fotografas’
Traukiu paveikslus familijų, ves- į 
tuviu, kitokiu crrupiu ir pavieniu. |

E 
E

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

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

WORCESTER, MASS., 
IR VISAI APYLINKEI

ALDLD 155 kp. rengia vakarienę 
su įvairiais valgiais ir gėrimais. Bus 
ir muzikališka programa. Pradžia 6 
v, v. Įvyks 29 d. sausio, 29 Endicott 
St. Nepraleiskite nei vienas progos, 
galėsime linksmintis iki vėlai nak
ties. (21-22)

NEW JERSEY
Amerikos Lietuvių Kongreso 

N. J. Valstijos Skyriaus 
Visuotina Konferencija

Visos organizacijos šaukiamos į 
ALK, N. J. Apskričio visuotiną kon
ferenciją, kuri įvyks 5 d. vasario, 1 
vai. po pietų, Lietuvių salėj, 180 
New York Ave., Newark, N. J. 
Siųsdami savo atstovus, išrašykite 
jiems mandatus, pažymėdami kiek 
draugija bei kuopa turi narių ir 
kiek prisiunčia atstovų. Atstovų 
skaičius nerubežiuojamas, juo dau
giau, tuo geriau. ALK, N. J. Apskr. 
Sekr. Jamison. (20-21)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos įvyks 

ketvirtadienį, 26 d. sausio, šv. Jur
gio Svetainėj, 180 New York Ave
nue. Prašome visų narių dalyvauti 
laiku. — Choro Raštininkas, P. Cas
per. (20-21)

DETROIT, MICH.
Am. Lietuvių Kongreso (Detroit 

Skyriaus) atstovų atydai. šiuomi 
pranešam, kad minėto skyriaus me
tinė konferencija įvyks sausio 28 d., 
7:30 v. v. Lietuvių Svetainėj. Minė
ta konferencija yra svarbi tuomi, 
kad bus renkama skyriaus valdyba 
1939 m., taipgi bus renkama reika
lingos komisijos, darbininkai paren
gimui, kuris įvyks vasario 12 d., bus

Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

E 
E

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

JONAS STOKES į
512 Marion St., kamp. Broadway ;< 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- :j 
way ir Chauncey stočių BMT Line

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

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 Mendlowitz
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.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

5 FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves’’ 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 Vilai Vakaro

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

Mirę wwiAiwifttini
X|—• — M Ml — Mt Ml—Ml —Ml —IM IM Ml Ml —IM IM—Ml Ml Ml «   W    » —Ml—Ml—. «

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
/ - I1

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

, VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
r Nėra valandų sekmadieniais.
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Jei užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau kaip vieną, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

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

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer Si, Brooklyn, N. Y.
VMinitniinainiirawvtn«wtAiin«raiMjAiiAiMMiAiiA>MMiniin>*n<VMWv
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(steigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON Į
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN J 

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS •

Graduation Rings (gryno aukso žiedai) - - - - $3.50 •
Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - • $2«50 
Kryžiukai ir laketai su lenciiigiukais nuo - - - $1.50
Waterman Fontaninčs Plunksnos ir Paišeliai nuo $1.50

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kalnas.

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



šeštas puslapis
i?....

LAISVE Ketvirtad., Sausio 26, 1939

Iš E. N. Y. ir Richmond 
Hill Padangės

Čia gyvuoja ALDLD 185 ir 
LDS 13 kuopos. Savo laikais 
buvo bandyta rengti prakal
bos, prelekcijos ir tam pana
šiai, bet pasekmės buvo men
kos. Todėl dabar šios dvi 
kuopos surengia kas metai va
karienę ir pasekmes turi ge
ras.

Sausio 18 d. įvyko ALDLD 
185 kuopos susirinkimas. Iš 
raportų pasirodė, kad kuopa 
pereitais metais turėjo 36 na
rius ir jau šiais metais gauta 
trys nauji nariai. Vadinasi, 
pradžia gera. Tikimasi dar 
keletą gauti. Taipgi buvo 
pranešta, kad nuo surengtos 
vakarienės liko pelno $60.20, 
abiem kuopom po $30.10.

Kadangi ižde atsirado pini
gų, tai nutarta užsimokėti 
$1.80 į apskritį, $1.00 į Liet. 
Kongresą, paskirta “Voice of 
Lithuanian Americans” $2, 
Agitacijos Fondui $2 ir “Lais
vės” Bazarui $5. Veikiausiai 
kuopa neužmirš ir “Laisvės” 
suvažiavimo, pasveikins jį su 
penkine.

Vienas yra keblumas, tai 
kuopa neturi tinkamos vietos 
susirinkimams. Mat, nariai 
labai išsiskirstę, todėl kur 
vieniems paranku susirinkti, 
tai kitiems neparanku, šiame 
susirinkime nutarta jieškoti 
susirinkimams tokios vietos, 
kur visiems būtų paranku su
sirinkti. V. P.

Baldwino “Byla” Esanti 
Tik Burbulas

LaGuardijos specialis tyri
mas tarybininko Baldwino už
mestų Policijos Departmentui 
kaltinimų būsiąs baigtas bė
giu sekamų kelių dienų. Sulyg 
jau atlikto darbo ir gautų da
vinių numatoma, kad tie jo kal
tinimai subliūkš, kaip burbulas, 
nes iki šiol nerasta įrodymų 
kaltinimams paremti.

Visi j Prakalbas Lietu
vos ir WPA Reikalais!

Kodėl lietuviški trockistai ir 
tūli socialistai pabėgo iš Am. 
Lietuviu Kongreso konferenci- f

j jos?
Ką daryt, kad išgelbėjus 

WPA darbus?
Šiais klausimais rengiamos 

į prakalbos ir diskusijos įvyks 
jau šį vakarą, ketvirtadienį, 
sausio 26-tą, 7:30 vakaro, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne.

Kalbės A. Bimba, Komunis
tų Partijos Lietuvių Centro 
Biuro sekretorius, ir S. Sas- 
na, “Laisvės” redakcijos dar
bininkė.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Bus išaiškinta, kaip lietuviški 
trockistai bando ardyti Lietu
vių Kongresą ir kaip jie tuo-

I mi pasitarnauja Vokietijos na- 
ziams pagrobti Klaipėdą ir 

i naikinti Lietuvos nepriklauso
mybę. Taipgi labai svarbu 
visiems žinoti, kas dabar de
dasi Washingtone, kur reak
cionieriai bando sunaikinti 
prezidento Rosevelto progra
mą; pasimoję nukapoti Roo- 
sevelto pasiūlytą $875,000,- 
000 sumą WPA darbams. O 
tai reikštų 4,000,000 darbinin
kų badavimą.

Po trumpų prakalbų bus 
klausimai ir diskusijos. Kiek
vienas atsilankęs turės progą 
pareikšti savo mintis viršminė- 
tais klausimais.

Įžanga nemokamai.
Rengia Brooklyn© Lietuvių 

Komunistų Kuopa.

Brooklyniečiai Kitur Miesto Taryboje

Majoras LaGuardia gavo 
pranešimą, kad miestas Jo
hannesburg, Pietų Afrikoj, 
pasižadėjo kooperuoti Pasau
linei Parodai, New Yorke.

Vytautas Zablackas šiuo 
tarpu važinėja su prakalbų 
maršrutu rytinėj Pennsylvani- 
joj.

K. Petrikienė sausio 29-tą 
vyksta į Patersoną prakalbom 
ir turės pasitarimą su mote
rimis.

D. M. Šolomskas sausio 29- 
tą sakys prakalbas Lawrence, 
Mass.

A. Bimba šeštadienį išva
žiuoja į Pittsburghą. Aplan
kys Clevelandą, Grand Ra
pids, Detroitą ir tų didmies
čių apylinkes su prakalbomis 
ir organizaciniais reikalais. 
Sugrįš tik galop vasario.

Tai tik prakalbininkai. Me
nininkai, kaip žinia, irgi veik 
kas savaitė . maršrūtuoja po 
apylinkes. Liaudies Teatras 
pereitą sekmadienį vaidino 
Elizabethe. Pažangiem pra- 
kalbininkam ir menininkam 
retas sekmadienis tėra šven
tė.

Aido Choras, Klimaitė, Tau
ras ir eilė kitų vyksta į Eli- 
zabethą sausio 29-tą, Meno 
Sąjungos apskričio konferen
ci j on. Rep.

Miesto Tarybos posėdyje 
pereitą antradienį vienbalsiai 
priimta Darbo Partijos rezo
liucija (su pataisom, kad būtų 
priimtina kitų partijų žmo
nėms), kuria einant būtų 
įsteigta samdymo biuras Pa
saulinės Parodos darbams, 
kad neleist įsigalėt paketams 
ir politiniams skyrimams dar
bų.

Taipgi priimta kitos rezo
liucijos :

Užgiriant didvyrišką Esso 
Baytown jūreivių atsižymėji- 
mą išgelbėjime dešimties or
laivio Cavalier nelaimės aukų.

Pagerint darbo sąlygas uni
formuotiems kalėjimų sar
gams.

Tirt nugriovimą 6th Ave
nue “ei.” Ši reakcionierių 
įnešta rezoliucija įmatoma 
esant ataka ant N. Y. miesto 
prezidento Isaacs.

Padidint paskyras drabu
žiams esančių ant pašalpos.

Protestai Prieš WPA 
Darby Mažinimą

.............  .................. f

Smulkių krautuvininkų orga
nizacijoms paskelbus 15-tkos mi
nučių “stapičių” protestui prieš 
mažinimą WPA darbų, sausio 
25-tą, 6 vai. vakaro, daugelis ir 
smulkiųjų kompaniškų krautu
vių savininkų pasisakė už prisi
dėjimą prie protesto. Jie aiškiai 
supranta, kad jų biznio sėkmė 
rišasi su darbininkų darbais ir 
uždarbiais.

Apie 100 atleistų Meno Pro
jekto darbininkų paskelbė sėdė
jimą Federal Music Teatre, 254 
kštai užtiestos ir. yra suolų.

šeštadienį, sausio 28, 10 vai. 
ryto, bus viso miesto paradas iš 
Washington Square į Foley 
W. 54th St. Jie pasirinko mez
zanine aukštą, kur grindys min- 
Sqtiare, kuris randasi prie pat 
Miesto Salės, New Yorke. 
Apart kitų žymių asmenų, de
monstrantus pasitiks ir jų mi
tinge kalbės miesto prezidentas 
Stanley M. Isaacs.

Paradą remia desėtkai darbo 
unijų ir kitų masinių organiza
cijų. Visiems svarbu jį paremti, 
jame dalyvauti, nes tik masiniu 
veiksmu galima bus sulaikyt re
akcininkus * nuo sutrempimo 
prezidento Roosevelto progra
mos, kuria jis siekia duoti dar
bus milionams darbo norinčių 
žmonių.'

Hinešo bylai per dvi dienas 
išrinkta' tik 8 “džiūrimanai.”

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: Stagg 2-3842

PADĖKA

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

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
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

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

Šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir'Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

T I Vapor Room, Turkish Room, Russian 1 
\ 1 Room, Large * Swimming Pool, Fresh / 
NV Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations. hwhumwi

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

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo .

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

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

Bi kurie $35 iki $45 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 dešimtį lengvų išmokėjimų pianą.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Pasikalbėjo Per Radio
Majoras LaGu’ardia ir Lon

dono majoras Frąnk Henry Bo- 
water antradienį pasikalbėjo 
per<>radio, per 15-ką minučių 
pakaitomis perduodant kalbas 
iš abiejų pusių. Jiedu pasikal
bėjo apie dienos pareigas, sta
tybas orportų ir kitus dalykus.

Brooklyne Siaučia Ligos
Nepaprastai pakilo susirgi

mai plaučių uždegimu. Perei
tą savaitę užregistruota 282 
nauji susirgimai arba 97 dau
giau pirmesnės savaitės. Svei
katos komisionieęius pataria 
nerizikuoti su “šalčiais,” greit 
juos gydyti.

Influenza susirgo 31, skar
latina 70, tymais 34. Kokliu
šas ir difterija taipgi pakilę.

Mirė nuo visokių priežas
čių 569. Gimė 673.

Serganti Draugai
Sunkiai susirgo Walter Ku

bilius, “Laisvės” angliško sky
riaus redaktorius. Antradie
nį bent porą kartų šaukta gy
dytojas. Randasi namie, 378 
Hooper St.

—o—
Trečiadienio rytą neatėjo į 

darbą “Laisvės” linotipistas 
Fr. Pakalniškis. Moteris te
lefonu pranešė, kad serga.

—0—
Vaznių šeimoj žiaurioji 

skarlatina tikrai begailestin- 
gai švaistosi. Aną^ dieną iš
vežė ligonbutin tėvą, antra
dienį išvežė Annos dvi sesu
tes. Anna, kaip paukštė klėt- 
koj, likosi viena uždaryta stu- 
boj. Nei ligonių aplankyt, 
nei su draugais susieit, kol 
praeis ligos pavojus.

Sergančios Vaznytės yra 
Olga ir Caroline.

Linkime draugams- greit pa
sveikt. R.

Praėjusį sekmadienį, 22-rą 
sausio giminės ir draugai ir 
draugės mums surengė “sur
prise party” arba sidabrines 
vestuves mūsų ^enybinio gy
venimo.

Taigi mes, J. M. Juškai, 
širdingai dėkuojam visiems 
dalyvavusiems mūsų parėję ir 
už suteiktas tokias puikias 
dovanas, kurių buvo didelis 
glėbys. Taipgi M. Kralikienei 
už gražų gėlių bukietą. Ir 
taipgi labai dėkuojam Mari
jonai Graunienei, kuri vado
vavo pares surengimui, ir. Pe
trei Semėnienei, Jievai Grau
nienei, Magdalenai Kralikie
nei, Marijonai Baltrušaitie
nei ir Mrs. Linkienei, kurios 
sunkiai dirbo gaspadinės dar
bą. Ir dar dėkuojam savo 
sūnui Henriui, kuris slapta ko
operavo surengėjoms.

J. M. Juškai.

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.) 

License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Perkant Sau Vynus ir

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

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

«

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Neatsargiai numestas deg
tukas padegė, aktorės Erin 
O’Brien Moore suknelę jai bū
nant restaurane, 102 W. 50th 
St., N. Y., ir pavojingai apde
gino aktorę.

Frank Murphy, generalis J. 
V. prokuroras, atvyko į New 
Yorką priruošt Costerio Mc
Kesson & Robbins firmos 
skandalo bylą.

R. Morton, 30 m., rastas ne
gyvas kėdėj prie gasinio šil
dytuvo savo kambaryje, 111 
W. 75th St., N. Y. Blogai pri
jungtas gasas buvo priežasti
mi mirties.

Eliz. Plante, jauna, graži 
moteriškė, rasta nusinuodijus 
gasu savo kambarėlyje, 76 W. 
105th St., N. Y. Ji paliko raš
telį, kuriame grąso po mirties 
“sekiot” savo mylimąjį “Jean.”

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo me

tinis biznio skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadieni, sausio 27 d., 280 
Union Avė., pradžia 8 vai. vakaro. 
Prašome narių dalyvauti. — Kom.

(20-21)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moters arba merginos, 

kad prižiūrėtų 4 mėnesių .kūdikį. 
Atlyginimas iki $25.00 į mėnesį. Ga
lima bile kada atsišaukti po sekamu 
antrašu: A. L.,. 262 So. 4th St., Apt. 
9, Brooklyn, N. Y. (20-22)

PAJTEŠKOJIMAl
Senyvas žmogus jieško darbo, ar 

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

(19-21)

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

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.

Tel. Evergreen 7-8451




