
KRISLAI
Merkiniškiams Dzūkams.
Kodėl Nesiorganizuot?
Drg. A. Bimbos

Maršrutas.
Neapkenčia.
“Atsilikusi žmonija.”

Rašo R. Mizara

Naujoj Anglijoj ir Broo-
klyne gyvena daug merki-
niškių, t. v. Merkinės Dzū
kų. Man dažnai kyla klau
simas, kodėl jie nesiorga- 
nizuoja į merkiniškių kliu-* 
bus? Kodėl gi tokius kliu- 
bus turi kupiškėnai, suval
kiečiai ir iš kitų sričių 
žmonės, o ne merkiniš- 
kiai ? 1

Jei jie susieitų j būrius, 
galėtų padėti Merkinėje įs
teigti gerą biblioteką-kny- 
gyną; galėtų taip jau pa-' 
dėti moraliai ir medžiagi-1 
niai tiems dzūkams, kurie 
gyvena anapus į pietus 
Merkio upės — Lenkijos 
okupacijoj. Jie daug gerų 
dalykų galėtų atlikti susi-
organizhvę.

Aš manau, Brooklyne ir 
New Yorke ir apylinkėje 
gyveną merkiniškiai turėtų 
parodyti kelią kituose mie
stuose gyvenantiems mer
kiniškiams. Tik vienoj 
“Laisvės” pastogėj yra trys 
Merkinės^ patrijotai.

Taigį/ką sakote, žmonės 
iš žaliųjų Lietuvos pušy
nų?! '

Šiandien, šeštadienį, d. 
A. Bimba išvyksta į vaka
rus su prakalbų maršrutu. 
Jis išbus kelyj iki vasario 
22 d. Pasakys visą eilę pra
kalbų Pittsburghe, Cleve- 
lande,’ Detroite, Grand Ra- 
pidse ir kitur.

Vis rečiau ir rečiau iš 
rytų vyksta mūsų kalbėto
jai į vakarus. Todėl šis drau
go Bimbos maršrutas turi 
būti padarytas visapusiai 
pasekmingu. O tai priklau
so ne nuo jo paties, bet nuo 
vietos veikėjų.

• ”* •" *" • *■
Tūli esą Ispanijoj rašy

tojai skelbia, kad Ispanijos 
respublikos žmonės’ pasta
romis dienomis pradėjo la
bai neapkęsti Franci jos ir 
Anglijos.

Jie vis tikėjosi ir tikė
josi pagalbos, bet pagaliau 
įstikino, kad tų kraštų val
džios juos pardavė' fašiz
mui.

• • • “
Šiandien Ispanijoj gali 

būti tas pats, kas buvo Če- 
choslovakijoj. To krašto 
žmonės taipgi tapo suvary
ti į nazių bučių. Tie žmo
nės, kurie kadaise taip ti
kėjosi pagalbos iš Franci- 
jos ir Anglijos, pamatė esą 
pastarųjų išduoti.

Tos išdavystės, aišku, 
daugiausiai lėšuos Franci- 
jai. Kitais žodžiais ta
riant: šių laikų Franci jos 
valdytojai yra didžiausi 
Franci jos išdavikai.

Šiomis dienomis teko kal
bėtis su senu laisvamaniu, 
K. Rutkum. Jau prieš 38 
metus jis leido laisvama- 
niškius lapelius ir brošiu- 
raites bedievybės klausi
mu.

Turėjo jis kadaise savo 
spaustuvėlę, su kuria va
žinėjo iš vietos į vietą ir 
leido brošiuraites ir lape
lius.

—Žmonija yra 12-ku šim-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 23 Telefonas STagg 2-3878.

Įneša Kongresui Su
manymą Uždrausti 
Skebų Agentūras

Washington. — Senatinė 
Piliečių Laisvių Komisija, 
vadovaujama senatoriaus 
La Follette’o, ragina kon
gresą išleisti įstatymą už
draudžiantį fabrikantams 
ir kitiems “darbdaviams” 
samdyt detektyvų - streik-; Amerikoj, žuvo bent 15 tū- 
laužių agentūras ar jų na-, katančių žmonių; tačiau vi
rius prieš streikuojančius si žuvusieji dar nesurink-
darbininkus.

Senatinė komisija savo 
raporte paduoda vardus 
108-nių kompanijų, kurios 
samdė streiklaužius-gengs- 
terius iš įvairių agentūrų. 
Komisija paskelbia sąrašą 
150 kriminalistų “gorilų” 
streiklaužių ir įvardija 
35-kias skebų, mušeikų ir 
šaudytojų agentūras, kurių 
patarnavimais naudojosi 
įvairios kompanijos prieš 
darbininkus, kaip kad:

Sherwood detektyvų biu
ras New Yorke, Saile Pier
son Philadelphijoj, Star 
Employment and Commis
sary Co. Pittsburghe, Thiel 
detektyvų agentūra Chica
go j, Industrial and Rail
way Service Bureau Brook
lyne ir kt.

Senatinė Piliečių Laisvių 
Komisija atranda, kad nau
dojimas tokių agentūrų 
gaivalų prieš streikierius 
yra “barbariškas, žiaurus, 
provokatoriškas ir_ žalin
gas.”

Komisijos sumanymas 
kongresui prieš skebų-gen- 
gsterių agentūras, tačiau, 
leidžia samdytojams teisę 
laikyti savo sargus arba 
specialius policininkus, ku
rie nebūtų profesionaliai 
streiklaužiai; bet jeigu jie 
užpuldinėtų streikierius, te
rorizuotų juos* arba dary
tų provokacijas, tai ir šito
kie sargai, kaip ir jų sam
dytojai, turėtų būt bau
džiami.

Pasigarsinimas “Duona”
Barcelona, Ispanija.—Už

ėmę šį miestą, fašistai pas
ukui atvežė kiek duonos ir • i “ 'padalino žmonėms.

(Dabar jie tuom labai 
garsinasi per pasaulinę 
spaudą.)

ŽMOGUS IŠPERĖJO , 
VIŠTUKĄ

)Vaikato, Naujoji Zelan
dija, sausio 27. — Ligonis 
Harold Ryder per 25 die
nas lovoje išperėjo vištuką 
iš kiaušinio. Dabar jis augi
na tą geltonsnapį savo “vai
ką.” 

tų metų atsilikusi,—pareiš
kė jis šitų žodžių rašytojui. 
—Šiandien ji daugiau atsi
likusi, negu prieš kelias,de
šimts metų.

Tai nusivylusio laisvama
nio balsas.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Sausio (Jan.) 28, 1939

Gal Žuvo iki 20,000 Žmonių 
Čilės Žemės Drebėjime

Santiago, Chile. — Pagal 
valdiškas skaitlines, per že
mės drebejimą Čilėj, Pietų 

ti, ir jų skaičius galėsiąs 
siekt 20 tūkstančių.

Washington, sausio 27. 
—Prez. Rooseveltas reika
lauja, kad kongresas tuo- 
jaus paskirtų $50,000,000 
kariniams lėktuvams.

Italams Užėmus Barce
lona, Liaudiečiai 
Kovoja Toliaus

Respublikos Valdžia Vengė 
Baisių žudynių Barcelonos 

Gatvėse
• Gerona, Ispanija.— Res
publikos • valdžia^ pareiškė, 
kad tai Italijos armija už
ėmė Barcelona.

250,000 respublikiečių 
armijos pasitraukė į naują 
apsigynimo liniją, j šiau
rius nuo Barcelonos. Res
publika dar tebevaldo šiaur 
-rytinį Katalonijos trikam
pį apie 100 mylių pločio ir 
65 mylių ilgio. Šis plotas 
rubežiuojasi su Franci j a.

Respublikos valdžia sako, 
kad jeigu būtų pačiame 
Barcelonos didmiestyje ve
dus mirtiną kovą su įsiver
žusiais italais ir kitais fa
šistais, tai būtų įvykę bai
siausios skerdynės, kur bū
tų žuvę daugybė ir neka- 
riškių žmonių; todėl val
džia ir ištraukė savo ka
riuomenę iš Barcelonos.

Italijos bombininkai įnir
tusiai atakavo net moteris 
ir vaikus, bėgančius iš Bar
celonos ir taip išžudė kelis 
šimtus jų.

Alkani
Daugelis- respublikos ka

reivių ir tūkstančiai pabė
gėlių iš Barcelonos jau an
tra trečia diena kaip nieko 
negauna valgyti.

Dabar respublikos vald
žios centrai yra du nedi
deli miestai, Gerona ir Fi- 
gueras, šiaurinėj Kataloni- 
joj.

Japonai Neva žada Palikt 
Svetimšaliams Koncesijas 

Chinijoj
Tokio. — Japonijos val

dovai “pusiau lūpų” išsireiš- 
kia, kad jie paliktų euro
piečiams ir amerikiečiams • 
Chinijoj koncesijas-koloni- 
jas miestuose, kai jąponai 
visai laimėtų karą prieš 
Chiniją.

NAZIAI NUMATO EUROPOS 
: KARĄ UŽ 2 MENESIŲ

Berlin. — Hitleris įsakė 
įkomHndieriams Vokietijos 
^armijos, laivyno ir orlaivy-1 
no būt prisirengusiem, nes 
už poros mėnesių galėsiąs 
įvyks Vokietijos karas su 
Anglija ir Franci ja.

Pasak Hitlerio, tai naziai 
“greitai sumuštų” Angliją 
ir Franciją. Jo' supratimu, 
rirričiausi nazių priešai tai 
Sovietų Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos. Bet Hitleris 
laukia “sukilimo prieš žy
dišką politiką prezidento 
Roosevelto.”

DIDELIS CIO TEISM1ŠKAS LAIMĖJIMAS PRIEŠ 
JERSEY CITY CARUKA HAGUE

Philadelphia, Pa.—Fede- 
ralis srities teismas atmetė 
Jersey City majoro “caru- 
ko” Fr. Hague’o apeliaciją, 
paduotą prieš CIO unijas ir 
prieš Amerikos Pilietinių 
Laisvių Sąjungą. 

(

Savo sprendime šis teis
mas tpkia balsų dauguma 
kaip du prieš vieną įsakė 
Jersey City valdybai duoti 
pilnas laisves susirinkimų, 
-spaudos* ir žodžio CIO uni
joms ir Pilietinių Laisvių 
Sąjungai tame mieste. Teis
mas pripažino, kad majoro 
Hague’o valdyba elgėsi sau- 
yališkai ir laužė Jungtinių 
Valstijų konstituciją, kada 
areštavo, užpuldinėjo bei

Anglija ir Francija 
“Prašys” po Karo 
Italus iš Ispanijos

•Paryžius. — Francijos 
ministeris pirmininkas Da- 
ladier užreiškė seimui, kad 
Francija “neužleis nė vie
no akro savo žemės” Itali
jai.

Pirm to Daladier sakė 
savo partijiečiams radika
lams, kad Italija turės pa
sitraukt iš Ispanijos, kada 
baigsis karas.

Daladier tvirtino, kad 
Francija ir Anglija susita
rė daryt “reikalingus žing- 
sinius” prieš Italiją, jeigu 
Mussolinis, pasibaigus ka
rui, neatšauks savo armijų 
iš Ispanijos žemių.

Prancūzai Atmeta Japonijos 
Skiriamą Ambasadorių

Tokio. — Francijos val
džia atmetė M. Tanį, kurį 
Japonija skyrė kaip naują 
savo ambasadorių Franci- 
jai.

(Francijos valdžia nepa
tenkinta Tanio viešais tvir
tinimais, kad Francija re
mia chinus dideliais dau
giais ginklų ir amunicijos. 
Jis ir kitais atvejais yra 
parodęs priešingumo Fran
ci j ai;)

ORAS
‘Giedra, šilčiau. — Oro 

Biuras.

VISI KOMUNISTAI ŠAUKIA 
GELBĖT ISPANIJA

Paryžius. — Europos ir 
Amerikos Komunistų Par
tijos išleido atsišaukimą, 
kad visų šalių darbininkai, 
demokratai ir taikos mylė
tojai dabar veiktų išvien, 
smarkiau negu bet kada, 
idant išgelbėt Ispanijos res
publiką.

“Respublikinė Ispanija 
laimėtu,” sako atsišauki
mas, “bet tam įvairios tau
tos turi priverst savo val
džias praleist ginklus, amu
niciją, kanuoles ir orlaivius 

I Ispanijos respublikai.”

deportavo CIO ir Pilietinių 
Laisvių Sąjungos kalbėto
jus bei lapelių dalintojus.

Pats Jersey City vietinis 
įstatymas yra priešingas 
šalies konstitucijai, kuomet 
jis palieka miesto valdybos 
rankose ‘teisę” duoti ar ne
duoti žmonėms susirinkt ir 
kalbėt aikštėse ir kitose vie- 
'šose vietose — sako šis teis
mo patvarkymas.

Jersey City fašistūojan- 
tis majoras Hague buvo ne
patenkintas apskrities teis
mo sprendimu prieš jį, ir 
padavė apeliaciją aukštes
niam, srities teismui Phila- 
delphijoj. Bet šis teismas 
dar labiau pažabojo tą ca- 
ruką.

Anglija Esanti Neįvei
kiama, Kaip Sako Jos 

Ministeris Hoare
London. — Vidaus reika

lų ministeris Samuel Hoare 
pareiškė masiniame susi
rinkime, kad “niekas ne
galėtų sumušt Anglijos.” 
Jis vadino “aklais ir kvai
lais” tuos, kurie mano, kad 
Anglija nepajėgtų apsigint.

Hoare priminė Anglijos 
“ekonominę galybę” ir už
tenkamą a p s i g i nklavimą 
sausumoj, jūrose ir ore.

Amerikos Kapitonas Sužeis
tas Fašistą Bomba

Marseilles, Francija. — 
Atvyko Jungtinių Valstijų 
atstovybės narys kapitonas 
Fr. Cogswell, sužeistas Is
panijos fašistų oro bomba 
Caldetas prieplaukoje.

Fašistų orlaiviai ten bom
bardavo ir Amerikos karinį 
laivą “Badger,” kuris ve
žė amerikiečius iš Ispani
jos.

BŪSIĄS IR BILLINGS 
PALIUOSUOTAS

Sacramento, Calif.—Ma
noma, jog kalėjimo taryba 
patars, kad gubernatorius 
C. Olson paliuosuotų ir W. 
K. Billingsą, Tomo Moo- 
ney’o draugą, taipgi netei
singai įkalintą visam am
žiui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX IX, Dienraščio XXI

Italijos Fašistai Stau
gia: "Maršuokim 

Į Paryžių!” 
-----------------------—---------- ------- a ______

Sumanymas Marint Nepa
gydomus Ligonius

Albany, N. Y.—Amerikos 
“Gerų Mirimų” Draugija 
įnešė New Yorko valstijos 
seimeliui sumanymą išleist 
įstatymą, kuris leistų “be 
skausmų” (tam tikrais che
mikalais) marint nepagy
domus, skaudžiai kenčian
čius ligonius.

Milwaukee, Wis., saus. 
27—Daktaras Wm. G. Do- 
ern sako, kad jis, “mato
mai,” atradęs vėžio ligos 
bakteriją (perą).

Francijos Socialistai 
Ir Komunistai Šaukia

Gelbėt Ispaniją
Išvien Balsavo Nepasitikėt 

Premjero Daladiero 
Politika

Paryžius. — Komunistai 
ir sočialistai atstovai Fran
cijos seime išvien reikala
vo, kad Francijos valdžia 
tuoj aus gelbėtų Ispanijos 
respubliką. Socialistai ir 
komunistai atstovai taipgi 
sykiu balsavo išreikšt ne
pasitikėjimą politikai da
bartinio Francijos premje
ro Dalądiero.

Dešinieji-viduriniai seimo 
atstovai įnešė užgirt Dala
diero valdžios “budrumą 
saugojantį čielybę (Franci
jos) imperijos”, ir įneši
mas buvo priimtas 374 bal
sais prieš 228.

Daladier savo kalboj pri
pažino, kad traukimasis at
gal ir nuolaidavimas užpuo
likam Francijos lėšomis bū
tų pragaištingas, bet Dala
dier apėjo socialistų ir ko
munistų reikalavimą gelbė
ti Ispaniją.

MEKSIKOS FAŠISTŲ 
RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS

Mexico City, saus. 27.— 
Trys tūkstančiai fašistų šė
lo po miestą, daužydami 
žydų krautuvių langus ir 
spiegdami, “išžudyt žy
dus !”

(Neaiški United Press 
žinia sako, kad pogromuose 
prieš žydus dalyvavęs sykiu 
su fašistais ir vienas žydas 
intelektualas.)

Šalčiai
New York. — Šalčiai pa

skutinėmis dienomis šiauri
nėje dalyje New Yorko 
valstijos kai kur siekė net 
44 laipsnių žemiau zero, o 
Naujojoj Anglijoj tūlose 
vietose—36 laipsn. Sušalo 
bent 7 žmonės.

Draugai ir Draugės, 
p a r e m kite naudin
gais daiktais didįjį 
“Laisvės” Bazarą va- 
sario-Feb. 10-13 dd. 
Brooklyne, N. Y.

Roma. — Kalbėdamas fa
šistu miniai, Mussolinis di-

V 7

džiavosi, kad italai sykiu 
su generolo Franco fašis
tais užėmė Barceloną; jis 
gyrėsi, kad “mes praėjome 
ir praeisime prieš raudo
nuosius.”

Juodmarškiniai studentai 
ir kiti fašistai tuo tarpu 
šaukė: “Atimt iš Francijos 
Nice, Savoią, Korsiką, Ji
buti, Tunisiją! Maršuot į 
Paryžių!” Ir Mussolinis 
plačiai šypsojosi, pritarda- 
mas tiem riksmam.
BARCELONOS UŽĖMI
MAS—ITALIJOS ŽYGIS
Milan, Italija. — Fašistų 

dienraštis “Corriera della 
Sera” pabrėžė, jog “genera- 
lo Franco laimėjimas Barz 
celonos yra italų laimėsi
mas, nes Italija paaukojo 
kraują tokio didelio skai
čiaus savo sūnų, kad Fran
co laimėtų.” z

EXTRAI
FAŠISTŲ KARO TEIS

MAI RESPUBLIKIE-
ČIAMS BARCELONOJ

Barcelona, saus. 27.—Fa
šistų karo teismai jau pri
dėjo veikt 'prieš likusius 
Barcelonoj žymesnius res- 
publikiečius. Į generolo 
Franco sąrašus yra įtrauk
ta du milionai Barcelonos 
ir šiaip Katalonijos gyven
tojų kaip jo priešai. Dau
geliui jų gręsia sušaudy
mas.

GENEROLAS FRANCO
UŽĖMĖ BADALONĄ

Barcelona, saus. 27. — 
Fašistai užėmė pajūrinį 
Badaloną miestelį, už 8 my
lių į šiaurius nuo Barcelo
nos. Nazių ir italų orlaiviai 
be atlaidos bombarduoja 
respublikos kariuomenę, be
sitraukiančią į naujas po
zicijas. ■

Mussolinio Smarkavimas
• Roma. — Mussolinis gy
rėsi, kad jau privertęs sa
vo priešus (demokratijas 
ir “raudonuosius”) “ryt 
dulkes nuo žemės.” Savo 
kalboj apie Barcelonos už
ėmimą jis netiesioginiai, 
bet aiškiai grūmojo Fran- 
cijai ir kitom demokrati
nėm šalim.

SĖDĖJIMO STREIKAI
BŪK ESĄ “NETEISĖTI”

Washington. — Genera- 
lis prokuroras Fr. Murphy, 
buvęs Michigano guberna
torius, pareiškė, kad sėdė
jimo streikus jis laikė ir 
tebelaiko “neteisėtais.”
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Veidmainys
Pirmajame CIO kongrese, Bittsbur- 

ghe, lapkričio 17 d., išstojo kalbėti bu- 
vusis automobilių unijos prezidentas 
Homer Martin (kuris dabar yra iš tos 
vietos išmestas, kaipo darbininkų jėgų 
skaldytojas). Jis nepaprastai išgyrė 
Lewisą, Murray, Hillmaną ir John Bro
phy. Išgyrė juos, kaipo padėjusius su
organizuoti automobilistų uniją, kaipo 
vaduš, dirbusius ir dirbančius bendrini- 
mui viso' Amerikos darbininkų judėji
mo.

Po savo garbinančios kalbos, Marti
nas apdovanojo visus šiuos keturis vy
rus laikrodėliais, kuriuose buvo išmušta 
kiekvieno vardas ir nuopelnai automo
bilistų unijai.

Šiandien tas pats Martinas prakeikė 
Lewisą, Murray ir Hillmaną. Prakeikė 
jis juos po to, kada Martinas tapo sus
penduotas, kada jis, faktinai, tapo iš
mestas iš CIO veikiančiojo komiteto ir 
iš visų atsakomingų vietų.

Tik vakar garbino, o šiandien keikia. 
Kodėl? Todėl, kad CIO vadovybė nelei
džia jam draskyti unijos. Todėl, kad dėl 
jo pražūtingos trockistinės-lovestoninės 
politikos automobilistų unija tapo pa
statyta labai pavojingoj padėtyj.

Visus 17-ką automobilistų unijos Pild. 
Tarybos narių Martinas apšaukė komu
nistais. Tuo pačiu vardu jis krikštija ir 
Lewisą, ir Murray, ir Hillmaną. Ar rei
kia idiotiškesnio žygio? Kas tik nepri
taria trockistui-lovestoniečiui, tas yrą 
kęmunistas, netikęs.

Panašios taktikos laikosi ir brookly- 
niškiai lietuviški trockistai. Jie kaip tik 
panašiai pasielgė su Amerikos Lietuvių 
Kongreso brooklyniške konferencija: 
kai konferencijos nariai atmetė jų siū
lomą rezoliuciją, tai jie, vienuolika asa- 
bų, išbėgo iš konferencijos ir virš 60 de
legatų apšaukė komunistais ir “pim- 
pais” ir kitais kelionės žodžiais.

Tokia dora, tokia taktika yra pas 
trockistus!

Italija, Ispanija ir Franci j a
Italijos fašistai galėjo labai sau pa

kenkti, iškeldami reikalavimus Franci- 
jos kolonijos Tunisijos, Corsica salos, Sa
voy ir Nice provincijų. Franci j a turi 
galingą armiją, du kartus tiek gyvento
jų (su kolonijomis), kaip Italija, stip
resnį karo laivyną ir orlaivyną. Franci- 
jos valdonai suruošė eilę demonstracijų 
prieš Italiją Nicoj, Corsicoj, Tunisijoj, 
kur šaukė: “šalin Italija!”, “Pakarti 
Mussolinį!” Francija suruošė Tunisijoj 
karo jėgos parodą ir Viduržemio Jūros 
karo laivyno manevrus. Vis tai kumš
tis prieš Mussolinį. Tas dar kartą tu
rėtų įtikinti tuos, kurie mano, kad per
eitais metais Francija ir Anglija nusi
gando Vokietijos ir Italijos laike Čecho- 
slovakijos išdraskymo ir bijodamos ka
pituliavo prieš Hitlerį ir Mussolinį. To 
nebuvo! Tikrumoj, Francijos ir Angli
jos valdonai ne Hitlerio ir Mussolinio 
išsigando, bet bijojo fašizmo susmuki
mo, bijojo savo šalies žmonių, bijojo 
darbininkų laimėjimo ir todėl Čechoslo- 
vakiją išdavė.

Bet Francijos jėga vienas dalykas, o 
kreiva politika yra kitas. Muniche An
glijos ir Francijos atstovai—CĮiamber- 
lainas ir Daladier ne vien išdavė Čecho- 
slovakiją, bet Hitlerį ir Mussolinį pa
drąsino prie naujų karo avantūrų, pa
drąsino prieš Franci ją ir Angliją, kurios 
tiek daug pasaulyje prisiplėšę kolonijų. 
Ir ne tik padrąsino, bet davė moralį 
smūgį savo spėkoms.

Anglijos ir Francijos išdavikiška po

litika Ispanijos reikale galų gale tarnau
ja fašistų sutvirtinimui. Italija jau įsi
galėjo ant Ispanijos salų Viduržemio 
Juroj, iš kur grūmoja Francijos ir An
glijos jūrų susisiekimams. Vokietijos 
fašistai įsigalėjo Kanariškose salose. Ta
tai suteikia strategines bazes Italijos ir 
Vokietijos karo laivynams. Ir fašistams 
užėmus Kataloniją, jie sudarys didelį 
Franci jai pavojų, nes Franci ją iš rytų 
sups Vokietija, iš pietų—Italija ir iš 
pietv-akarų—fašistų valdoma Ispanija. 
Tada Francijai bus sunku gintis ir ginti 
jos milžiniškas kolonijas Afrikoj.

Guam Sala Virto Centru
Atrodo, kad Japonijos imperialistai 

sprogs iš piktumo prieš Jungtines Valsti
jas, kurios nutarė paversti Guam salą į 
karo laivyno, submarinų ir orlaivių bazę. 
Jų diplomatai šaukia, kad tai reiškią 
karą tarpe Japonijos ir Jungtinių Val
stijų. Spauda nesitveria pasiutimu.

Įdomu, kodėl jie taip dūksta? Guam 
sala yra Ramiajame Vandenyne, 1,500 
mylių nuo Filipinų salų, kurias valdo 
Jungt. Valstijos; 3,400 mylių nuo Hono
lulu karo prieplaukos Hawaii salose ir 
tik 1,400 mylių nuo Tokio, Japonijos sos
tinės.

Guam salą yra 30 mylių ilgio, ir nuo 
4 iki 8į pločio. Bendras žemes plotas 
sudaro 225 ketvirtaines mylias. Ant 
jos auga skujavaisiai, cukraus nendrės 
ir kiti tropiški augmenys. Ją surado ke
liauninkas Magellanas kovo 6, 1521 me
tais. Ji yra dalis Marianiškų salų. Ji 
ir tos salos per 377 metus priklausė Is
panijai. Marianiškos salos vėliau pateko 
Vokietijos imperialistams, o po pereito 
karo Tautų Lyga jas perdavė Japonijos 
globai. Marianiškos salos apsupa Gua- 
mo salą.

Guam sala 1898 metais, laike Ispani
jos—Jungt. Valstijų karo, pateko Jung
tinėms Valstijoms. Gyventojų ten yra 
apie 23,000.

Guam sala turi prėską vandenį, ji sto
vi labai svarbioj vietoj ir gali būti ge
riausią karo laivyno ir orlaivyno bazė. 
Jungt. Valstijų karo laivyno vadai mano 
išleisti ten $65,000,000, kad ją pavertus į 
pirmos rūšies bazę. Ten yra gerų įlankų, 
tinkamiausių būsimų prieplaukų.

Japonijos imperialistai dreba, nes -jei
gu ten Jungt. Valstijų karo laivynas ir 
oriai vynas įsidrūtins, tai jis iš ten galės 
ne tik sėkmingai ginti nuo Japonijos Fi
lipinų salas, bet, reikalui esant, ir pačią 
Japoniją užpulti.

Francija Ginkluojasi
Francija ginkluojasi ne vien namie, 

bet perka ginklus ir Jungtinėse Valsti
jose. Ji užsakė virš 600 greitųjų mū
šio lėktuvų Jungtinėse Valstijose. An
glija yra Jungt. Valstijose užsakius virš 
500 panašių lėktuvų.

Buffalo mieste jau išbandytas Fran
cijai padarytas “Curtiss—Hawk 75A” 
vijimosi lėktuvas. Kada jį išbandė lakū
nas H. L. Child, tai jis buvo iškilęs 22,- 
000 pėdų į aukštį ir skrido 575 mylias į 
valandą; tai greičiau, kaip bent kada 
kas kitas pasaulyje.

Taigi, Francija ne vien namie gami
nasi ginklus ir lėktuvus, bet ir pas mus. 
Ji buvo stipriai ginkluota, dabar dar 
daugiau ginkluojasi. Technikiniai ji yra 
gerai prisirengus ir kare galėtų sutaš- 
kyti Mussolinį arba Hitlerį.

Bet Francijos reakcininkų politika 
yra kreiva, netikus, ji gali atvesti prie 
to, kad ir geras apsiginklavimas negel
bės. Laike Italijos užpuolimo ant Ethio- 
pijos Anglija nenorėjo leisti Mussoliniui 
karą laimėti ir buvo pasirengus duoti 
Italijai smūgį. Francija visomis ketu
riomis tam priešinosi, faktiškai, padėjo 
pavergti Ethiopiją. Dabar už tai jai 
Mussolinis atsimoka, reikalaudamas jos 
žemių ir ruošdamas karą.

Kada Italijos ir Vokietijos fašistai 
užpuolė Ispanijos liaudį, jeigu Francija 
būtų atsistojus liaudiečių pusėn, davus 
jiems ginklų, perleidus per savo žemę 
Sovietų ginklus, tai jau senai Ispanijoj 
fašizmas būtų sumuštas. Francija atsi
sakė nuo to. Ir jeigu Ispanijoj fašistai 
laimės, tai tada Franci ją jie apsups, iš 
trijų pusių ir jai bus sunku gintis.

Čia mes suminėjome tik porą atsitiki
mų iš Francijos netikusios politikos, o 
jų pilna pokarinių laikų istorija. Taigi, 
ir geras apsiginklavimas prie kreivos 
politikos gali nueiti niekais.

.......................... I* < r- ■ . ............... ...

Jūs ir Mes
(Laisvamanio Laiškas >iš. 

Kauno)

Amerikos lietuviai, gy
vendami nors kapitaliz
mo, bet vis gi laisvės ša
lyje, su vargu tegali įsivaiz
duoti sąžinės ir žodžio, 
spaudos ir susirinkimų var
žymą, ir todėl nestebėtina, 
kad jie nesiburia šitų teisių 
gynimui į kuopas ir sąjun
gas. Jiems tai atrodo lyg 
būtų gamtos duota ir jokių 
pastangų nereikalinga. Ar 
visuomet ten taip bus, kas 
žino! Bet dabar jungo ne
jausdami, vieni tiki, kiti— 
ne; vieni stato bažnyčias 
vyskupams, kiti sąles susi
rinkimams; visi steigia 
kliubus įvairių polakių rei
kalams. Įvairiausiems tiks
lams mirga draugijos ir 
susirinkimai, laikraščiai vi- 
sokeriopiausių p a k r a i pų. 
Šalia valdžios viešų mokyk
lų klesti privačios mokyklos 
ir gi įvairiems tikslams. Ir 
galų gale pažanga vešėte 
veši.

Lietuvoje, nesenai iš po 
carizmo letenos išsprūdu
sio j e, toli gražu taip nėra. 
Nors skirtingų nuomonių 
kryptys yra, bet jos y tin 
varžomos; susiburti į atvi
ras partijas neleista. Laik
raštis stovi po valdžios cen
zorių gan smalsia priežiū
ra. Kritika ir pašaipa labai 
nemėgstamos, o neretai ir 
baudžiamos. Iš aukšto nori
ma viskas ant vieno, kurpa- 
liaus užtempti. Įvairumas 
užčiaupiamas, kiek galima, 
nepasmaugiant. S ū s irinki- 
mai policijos globoje ir, jei 
kas išsižios ne sulyg aukš
tybių programa, susirinki
mas uždaromas, o drįsęsis 
plepys ar “gandų” platin
tojas gaus protokolą, mo
kės pabaudas ar atsidurs 
darbo stovykloje. Mokyklo
se, valdžios mokyklose, ka
pelionas taip, pat ponauja, 
kaip kareivių kuopoje ir ne 
jo krypties mokinius visaip 
špygomis bado ar sulaiko 
nuo kėlimo į aukštesnį sky
rių. “Defektyviai” žmonės, 
valstybės posūniai, laisva
maniai ir kiti pažangos 
plauku pasižy mintie ji gy
ventojai gyvena šeimose 
“susidėję,” neįregistruoja- 
mi valdžios įstaigose, nors 
Konstitucija numato tokią 
“civilinę registraciją” atei
tyje, tur-būt kada Kavuci- 
kai, Kakai, et tutti quanti, 
bus įgrįsę pačiai vyriausy
bei. Dabar vyrauja Kon
kordatas su Romos Ponti- 
feksu, kuris deriasi nūnai 
su valdžia dėl “dūšių išga
nymo,” beje, dėl jų kirpi
mo palei pačią jėrką...

Toji trumpa apibrėža gal 
būt paaiškins, kodėl LĖK 
Dr-ja Lietuvoje “toleruoja
ma.” Draugija yra apoliti
nė organizacija, priešinga 
nusidėvėjusioms viduram
žių idėjoms, skelbia sąžinės 
laisvę, iškelia religijų nesą
mones, neneigia valdžios, ir 
grindžia kelią naujai etikai, 
liepdama gerbti, kas gera, 
gražu, dora ir sveika. Ne 
revoliuciją skelbia, bet evo
liucija yra jos keliarodis. 
Todėl valdžia ją toleruoja 
ir klerui sako: remkite vy
riausybę, kitaip mes duosi
me daugiau laisvės laisva
maniams! Įdomu dar tai, 
kad paties klero tarpe ran
dasi “jauniklių,” kurie ‘ su 
seniais nebesutinka ir rei

kalauja bažnyčios reformų, 
pav. kn. Jakas, autorius 
“krikščionybės t r a g izmo” 
ir keli kiti. Ir bažnyčia išsi
gando, kelia konferencijas, 
ir kala savo kalvėje naujus 
sumanymus pažaboti nau
joviškiems masonams, beje 
heretikams.

Tai gi iš šabloninių, tau
tinių organizacijų Lietuvo
je išsiskiria LĖK Dr-ja gan 
akylandžiai ir ji turi gero
ką pasisekimą. Įsteigta 
Šiauliuose 1924 m., ji lei
džia “Laisvąją Mintį” (da
bar jau 2-kart mėnesiui) su 
knygučių priedais ir daž
nai suruošia paskaitas mie
steliuose. Seniau buvo daug 
sunkumų laidojant miru
sius laisvamanius, todėl 
draugija yra įsteigusi dau
giau kaip tuziną laisvų ka
pinių Lietuvoje, ir ketina 
įkurti krematoriją, kaip tik 
prasigyvens. Skyriai arba 
kuopos steigia bibliotekėles 
kaimuose; daugeliui jų dr. 
Šliupas yra paaukojęs savo 
leidinių nemažai.

Jau kelinti metai draugi
ja deda pastangas dėl civi
linės metrikacijos įvedimo 
Lietuvoje, prirašė daugybes 
prašymų ministeriams, sei
mui, ir straipsnių laikraš
čiams; tų pastangų pasek
mė yra Konstitucijoje pa
žadėjimas sutvarkyt tą rei
kalą įstatymiškai. Ar tai 
tik gražūs žodžiai nurami
nimui ar iš tiesų tai įvyks 
nepoilganj — pagyvenę pa
matysime. Be civilinės met
rikacijos, be lygybės visų 
piliečių prieš įstatymus, 
Lietuva išrodo lyg Afrikos 
laukiniečių šalis tebesan
ti...

Seniau Lietuvoje nebuvo 
kitokios literatūros kaip tik 
klerikališkoji. D-ro Šliupo 
pastangomis ir LĖK Dr-jos, 
o ir Šiaulių “Kultūros” ben
drovės dėka, nūnai galime 
pasigirti jau galį pripildyti 
savo bibliotekėles. Išlėto ir 
šiaip svietiškių literatūra 
eina platyn ir jau toli vir
šija kuniginę, ypačiai dar 
pridėjus u n i v e r sitetinius 
leidinius, kurie — deja — 
publikai mažai prieinami.

Tad ir Jūs, amerikiečiai, 
kurie rčmėt mūsų pastan
gas, galit ir turite teisę pa
sidžiaugti bendru propa
gandos pasisekimu. Toli 
gražu neviskas atsiekta, bet 
graži pradžia padaryta. 
Jau pas mus imama įsisą
moninti, kad upės tekėjimo 
nesustabdysi'; jei upę už
tvenksi, tai per kraštus 
vanduo patvins ir savo tik
slą atsieks. Dabar ameri
kiečiai, jei panorės, galės 
pasinaudoti mūsų literatū
ra; tik amerikiečiams rei
kia tinkamai susiorgani
zuoti. Steigkite LĖK Dr-jos 
skyrius arba kuopas ir sto
kite į bendrą darbą! Kils 
tautos dvasia, atsigims nau
joviškoji Lietuva su lygybe, 
brolybe ir laisve bei su nau
jąja pasaulėžiūra, ir tapsi
me kultūrihga, pažangi tau
ta! Stokime petys į petį 
prie darnaus darbo!

Kas-kam-galvoj.

Kaunas. — Buvęs Lietu
vos užsienio reikalų minis- 
teris St. Lozoraitis paskir
tas Lietuvos pasiuntiniu 
Romoj.

RIMTAS PAKLAUSIMAS 
ŠAIPOKUI

Mr. profesor Šaipoke:
Žinodamas Tamstos ora- 

kulišką išmintį, prašau man 
paaiškinti, ką reiškia žodis 
pini pa?

Su didžiausia pagarba, 
Bernardejušas Bastutis.

Atsakymas. Šis daikta
vardis, Bernardejušai, ne 
visų vienodai suprantamas.

■ 1. Sulig Antano Lalio žo
dyno, angliškas žodis pimp 
arba sulietuvintas pimpa, 
reiškia sutvėrimą, kuris vy
riškiams parūpina kekšes, 
t. y., trumpai sakant, kek- 
šėpiršlis.

2. Sulig “Naujosios Ga
dynės” čyfo Stepono Straz
do galvosenos, — pimpomis

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

KARŠČIAPŪSLĖS

Gerb. drauge daktare. Veik 
visus jūsų straipsnelius-raštus 
ir atsakymus skaitau, seku, 
bet nepasitaikė patėmyt šito
kio dalykėlio.

Ima žmogui ant lūpos ar 
kur prie kampučio ir atsiran
da pučkelis, lyg kokia pūsli
kė, arba ir bent keli pučke- 
liai. Truputį suskauda, nudu
rta, padaigo ir už dienos, ki
tos pradeda trūkinėti ir nu- 
šašta. Būna keliolika dienų, 
o kartais ir gana ilgokai. Ir, 
kiek patėmyta, tas atsitinka 
daugeliui.

Dėl kokios priežasties pasi
daro tokios pūslikės ir kuo 
tie šašeliai geriausiai gydyti ? 
Paprastai žmonės sako, kad 
tai “šaltis,” kad tai, “šaltį” 
pagavus, tas įvyksta. Prašau 
paaiškinti per mūsų “Laisvę.” 
Iškalno didelis ačiū.

Atsakymas

Tokios pūslikės atsiranda 
vis nuo kokių bakterijų arba 
jų nuodų. Vadinas, tokios 
pūslikės yra tam tikro bakte
rinio apsikrėtimo pasėka. Ne 
be reikalo žmonės tai vadina 
“šalčiu.” Tiksliau būtų va
dinti karščiu, karščiapūslčmis, 
nes jos yra bakterinio nuodo 
(“karščio”) pasėka. Bakte
rijų gūžtos gali būt kur no

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Būsiu labai dėkingas už 
atsakymą į mano klausimą. 
O klausimas yra toks: Kaip 
reikia užlaikyti šulinį ir ap
saugoti vandenį nuo užsi- 
teršimo?

Walter Kelmelis, 
Torrington, Conn.

ATSAKYMAS:
Prisipažinsime, kad šiuo 

klausimu mes nesame jokie 
ekspertai ir draugui patari
mo negalime duoti. Bandė
me gauti informacijų, bet 
nepavyko. Mes manome, 
kad jūs galėtumėte gauti 
patarimą, jeigu atsikreiptu
mėte į Connecticut Valsti
jos Sveikatos Departmentą,

yra visi tie, kurie pereitoje., 
Amerikos Lietuvių Kongre
so Brūkly no konferencijoj 
nebalsavo už Juozo Stilsono 
rezoliuciją. (“N. G.” No. 3) 
Tau, Bastuti, tuo žodžiu 
žaisti palaidai nepatariu. 
Suprask: ką daro jautis, tai 
nereiškia, kad ir žmogus 
turi daryti!

šaipokas.

Geras Vaistas
Plaukius klausia kaimyną:
—Kodėl šiandien tu toks su

rūgęs?
—Pašėliškai dantį skauda.
—Na, tai nesunku išgydyti. 

Vakar ir man skaudėjo dantį, 
bet žmona pabučiavo ir tuojau 
perstojo skaudėti.

—O ar dabar ji namie?

Nereikalingas Rūpinimasis"
Garsus advokatas vieną savo 

klientą išvadavo iš labai keb
lios istorijos.

—Tiesiog aš nežjnau, kaip 
tamstai atsidėkoti!

' —Mano brangusis, — ramiai 
atsako jam advokatas. — 
tų laikų, kai finikiečiai išrado 
pinigus, šis klausimas visai len
gvai sprendžiamas.

(Surankiota)

syse, gerklėj, tonsiliuose, su
gedusių dantų šaknyse bei 
smagenyse, veido kaulų JLuš- 
timuose arba* ir giliau kpr or
ganuose : tulžiapūslėjTprosta- 
tinėj liaukoj, kiaušidžių dūdo
se ir tt.

Kai žmogus turi slogą (pa
gauna'“šaltį”), tai nuo to bak
terinio apsikrėtimo apydažniai 
esti karščiapūslių, ant lūpos, 
apie nosį ar net ant smakro. 
Moksliškai tokios karščiapūs- 
les vadinasi herpes, angliškai 
fever blisters.

Yra karščiapūslių labai 
skaudžių ir įkirtų, vadinamų 
herpes zoster moksliškai, o 
angliškai shingles, šitokie iš
bėrimai atsiranda nuo kurio 
nervo įdegimo, paprastai toj 
vietoj palei nugarą, kur ner
vas išeina iš nugarkaulio sma- 
genų. Ir tokie išbėrimai esti 
ant krūtinės, kartais ir ant 

i veido.
Kaip gydyti? Pačias pūs- 

likes reikia barstyti kokiais 
džiovinamais milteliais (“bo
rated talcum”). Galima taip- 

I gi teplioti lanolinu arba kom- 
presuoti alkoholiu. Peikia/ 
bandyti prašalint bakterijų 
gūžtos. Nesveiki tonsiliai iš
gydyt arba prašalint su- -dija- 
termija. Dantys sutaisytu su
puvę ištraukt. Slogoms gydyt? 
saulė, ultra-vijoletiniai spindu
liai, dijatermija.

kuris randasi Hartford, 
Conn.

Yra nemažai lietuvių far- 
merių, kuriems šulinio pri
žiūrėjimas yra nemaža pro
blema. Gal kuris iš jų turi 
gerų informacijų bei pata
rimų? Prašome atsiliepti ir 
tas informacijas per “Lais
vę” suteikti kitiems mūsų 
broliams farmeriams.

Turėkite Kantrybės.
Yra suplaukę pusėtinai 

daug klausimų. Bijome, kad 
kai kurie klausėjai nepra- 
dėtumėte rūgoti ir manyti, 
jog jūsų klausimai nuvažia
vo į gurbą neatsakyti. Tu
rėkite kantrybės. Iš eilės 
bandysime atsakyti visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu.
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I i TEI AI 111 ir
Suvalkiečių Bėdos 

Sunkūs laikai ir blogi miotikiai. 
Aš jums visko nesakysiu, 
Tik truputį parašysiu, 
Kaip mes laisvėj gyvenom, 
Nuo sunkių darbų pasenom.
Prastas valgis—menkas viekas, 
Gerai valgyt, sako, griekas, 
Net ir kunigėlis bara. . .
Antstolis iš namų varo, 
Visą turtą *tau aprašo, 
Jei valdžia mokesčių prašo.
Kad laikytumei daug vištų, 
Tai antstolis nesikištų: 
Tu kiaušinių neragautum, 
Bet nors litą gal pagautum.
(Mat, dabar jau gera tvarka: 
Pienocentras kiaušius perka...) 
O jei paragautum sviesto, 
Tai visai tau būtų riesta...
Kurie bekonus gamina, 
Tai tie nervus sus’gadina: 
Tris paras prie punktų stovi 
Ir namo pilnais atmovi.
Tik Lapenas pelną matė 
Ir gražių namų pristatė. 
Jo vagim nieks nevadino 
Ir teisingu pripažino. . .
Ir Lietcukrus gerai pelnės, 
Ūkininkams movė kelnes:
Katrie runkelius jam statė,— 
Jokio pelno nepamatė.
Sindikatai biznį varo, 
Ką tik nori su mumis daro, 
Kaip jie nori, taip mus mausto, 
Iš mūsų sveikatą krausto...
Pats sakysiu, kaip man buvo, 
Ir kaip laisvė mano žuvo. . . 
Vieną dieną, jau po pietų, 
Atdundėjo plentu kietu 
Policistų ir piliečių.
Na, ir kas juos čionai kviečia? 
Ko čionai jie visi spiečia?
Prašo:—duok literatūrą, 
—Kad rasim, gausi į skūrą. . . 
—Jeigu rasit, tai jūs laimė, 
O manęs neima baimė. . .
Ir pradėjo jie kratyti, 
Sienų popierius badyti. 
Visur viską jie išvartė, 
Priteršė, kaip kiaulių tvarte. 
Niekur nieko neberadę, 
Stogus su basliais išbadė.
Aš nesupratau dalyko, 

‘ Bet jie manęs nepaliko.
Kaip jiems reikia, taip jie daro, 
Mane kartu nusivaro. . .
Į šakių pristatė miestą, 
Ten jau tikrai buvo riesta.
Į nuovadą tuoj nuvarė, 
Langus ir duris uždarė, 
O Taraila ėmė klausti, 
Sakė:—Esat komunistai,

' Maištininkai, teroristai.
Visokius popierius lipinat 
Ir seniūnams jūs grąsinat! 
Mūsų valdžią visur šmeižiat 
Ir visokius gandus skleidžia!!
Liepė kampe ten stovėti 
Ir nei kiek nepakrutėti.
Sako:—Jei tik nestovės,
Duok guminiu, kol padvės. .. ,
Bestovint išaušo rytas. 
Langas buvo uždarytas. 
Pasitaikė turgaus diena, 
Draugą pamačiau ne vieną. 
Visi vaikščiojo po rinką. 
Tikrai visiems tai pritinka.
Tuoj parvežė dar vaikinų 
Ir drauge juos ten kankino. 
Jie mus tenai taip sustatė, 
Kad viens kito mes nematėm.
Kai iš kojų mes išvirtom, 
Ar kas silpnas ar kas tvirtas, 
Nors gumine šonus tvojo— 
Bet jau keltis negalvojom.
O dėl ko jie mus kankino?
Tą visi jau gerai žinot: 
Kad jiems viską pripažintum, 
Ką tik žinai pasakytum.
Vis po vieną išsivaro 
Ir velnišką kvotą daro.

(Tąsa sekamos savaitės Meno Skyriuj)

ARTISTAI DARBUOJASI Už WPA.

Teatrališkojo Meno Komitetas nesenai įteikė p,rez. Roosevelto sekretoriui Marvinui 
McIntyre 200,000 parašų, protestuojančių prieš kapojimą pinigų, sumų, skiriamų Fe- 
deraliniam Meno Projektam. Iš kairės į dešinę: Phoebe Brand, aktorė; Tamiris, šoki
kė; sekret. McIntyre; Frances Farmer, aktorė; Artie Shaw, orkestras vadas.

Suv ai kietis.

‘Great Citizen’ - Didysis 
Pilietis

Tokiu pavadinimu dabar rodomas judis 
Cameo Teatre. Judis gamintas Sovietų Są
jungoje, po Fredriko Ermlerio direktūra. 
Muzika — Dimitro Šostakovičiaus.

Judžio vaizduojamas laikotarpis imta iš 
1924-25 metų, kuomet baigėsi “nepo” lai
kai ir buvo ruošiama pirmas penkmetinis 
planas. Tuo laiku Sovietų Sąjunga pergyve
no ekonominį ir teoretinį krizį. Tais lai
kais susidarė ir trockistų-teroristų klikos.

Nuopelnas šio judžio yra tame, kad jame 
vaizduojama pats pamatinis, pats teoreti
nis ir politinis Sovietų šalies klausimas ir 
visai nesimato propagandos. Kaip žinome, 
visa ta trockizmo batalija kilo todėl, kad 
tie vadai negalėjo įsitikinti, jog yra galima 
budavoti socializmas vienoje šalyje.

Prabėgomis
(Iš LMS Raštinės)

LMS centro raštinė šiomis 
dienomis gavo smagių žinių iš 
Montevideo, Uruguay respubli
kos, Pietų Amerikoj. Draugas 
J. J. praneša,,kad jų Lietuvių 
Liaudies Teatras ten įgauna vis 
daugiau populiarumo. Neseniai 
jie suvaidino “Pusseserę Salo
mėją.” Viskas gerai nuvyko. 
Tenykštis Liet. Liaudies Teat
ras prašo LMS centro, kad 
jiems pasiųstų vėliausiai savo 

] išleistus sceniškus veikalus.

LMS Kultūriniai-Orga
nizaciniai Reikalai

Brooklyn© Lietuvių Liaudies Teatras ruo
šia vakarą paminėjimui Stanislavskio in jo 
reikšmės teątre abelnai. Svarbu paminėti 
asmuo, bet tik tuomet, jei tas asmuo surištas 
su visuomeniniu gyvenimu. Stanislavskis gi 
ne tik visuomenės žmogus, bet vienas iš pa
sauliniai didelių visuomeninių žmonių.

Teatro srityje Stanislavskis paliko ne tik 
nudirbtus darbus Maskvos Meno Teatre, bet 
ir naują sistemą vaidyboj.

Tad Stanislavskio vakarų rengimas rei
kia kelti plačiai—kur tik yra LMS arba ki
tos kultūrinės organizacijos. Ruošimu tokių 
vakarų mes galime plačiai paskleisti teatro 
meno reiškinį tarpe lietuvių. Ir tai bus 
gerinimas ir auklėjimas liaudies teatro.

Chicagiečiai Veikia
Chicagiečiai bus pirmutiniai, kurie vai

dins gerą ir reikšmingą, vėliausiai LMS iš
leistą veikalą, — “Baudžiavos Nuotakos.” 
Chicagiškis LKM Choras gana veiklus. 
Operetę “Student Prince” dar ruošia pa
kartoti bent porą sykių.

Tačiaus d. J. D. Bendokaitis nusiskun
džia dėl Centro nerangumo. Jis sako: 
“Tiesa, kad ir pas mus kartais yra apsi
leidimo. Tas pats yra ir Meno Sąjungos 
Centre. Prašiau prisiųsti ‘Baudžiavos Nuo
takos’ ir mes negalėjome to veikalo sulaukti. 
Pasitarus su choro vedėju J. Kenstavičium, 
siuntėm telegramą B. šalinaitei ir tik tuo 
kartu veikalą aplaikėm.”

Tokia padėtis reikia taisyti. Bet ne tik 
Centre reikia taisyti mūsų veikla. Vaiz- 
duokitės, jei visos meno organizacijos veik
liai darbuotųsi, kiek gražaus darbo mes ga
lėtume nuveikti ?

Permažai mes girdime apie Chicanos Lie
tuvių Liaudies Teatrą. Atminkite, kad meno 
organizacijos gali pasirodyti gyvuojančiomis 
tik tada, kada jos veikia. Teatrališkos orga
nizacijos veikla nėra tik vaidinimas. Kada 
nevaidina, mūsų teatro organizacijos turi 
surasti kito darho — lavinimosi, apšvietos, 
prelekcijų.

William Gropper
William Gropper yra mūsų artistas. Mes 

sakome mūsų, nes didelė didžiuma šio žy
maus artisto kūrybos pasirodo mūsų spau
doj—“Daily Workery,” “New Masses” ir 
visuose leidiniuose, kurie skaitosi darbo 
žmonių organais.

r Šį mėnesį suėjo šiam artistui 40 metų. Jo 
■40-tas sukaktuves gražiai paminėjo gana 
didelis būrelis sąmoningų profesioųalų, inte
ligentų ir darbininkų.

’ Bill Gropper yra kilęs iš biednuomenės, 
Eastsaidėj, New Yorko mieste. Dabar Bill 
Gropper yra žinomas pasauliniai, kaipo vie
nas iš žymiausių politinių kartūpistų. Ran
ka ir galva Gropperio dirba labai gabiai 

• ir sutartinai. Jis vaizduoja fašizmą, reak
ciją, Hitlerį, Mussolinį, Chamberlainą sti
priomis karikatūromis, žodžiais negalima 
taip nupiešti, kaip Gropperis vaizdais piešia 
Municho sutartį, reakcinius vadus, valdinin
kus.

Bet Bill Gropper ne tik artistas-kartūnis- 
tas. Jis yra ir organizatorius. Rašančiam 
šiuos žodžius teko keletą kartų dalyvauti 
susirinkimuose, kur Gropperis dalyvavo 
kaipo kalbėtojas, prelegentas. Kuomet bu
vo John Reedo kliubai — Gropperis veikė 
juose. Vėliaus, kaip prasidėjo organizuotis 
artistų unija, už WPA projektus—Groppe- 
rį mes matome vienu iš veikliausių organi
zatorių.

Tad, kuomet mes norime praplėsti kul
tūrą tarpe lietuvių, ar nevertėtų suruošti va
karas paminėjimui šio artisto sukakties. To
kiame parengime reikėtų surinkti ir paro
dyti eilę šio gabaus artisto paveikslų. San- 
tikyj su tuo, būtų galima nušviesti ka
rikatūros reikšmė spaudoje. Toliaus, mūsų 
publika būtų supažindinta su viena svar
bia meno šaka. V. Bovinas.

Apie Jaunutę Lietuvaitę 
Hollywoode

“Vilnies” korespondentas rašo:
“Vilny” jau buvo biskis rašyta apie Viola 

Mae (Sinkiūtę), kuri su motina gyvena 
Hollywoode ir ruošiasi didelei karjerai ju- 
džiuose. Ji gražiai dainuoja, puikiai šoka 
ir turi didelių aktoriškų gabumų.

Viola Mae, kuri labai panaši į Shirley 
Temple, dar neturi šešių metų. Tik atei
nantį gegužės mėnesį ji bus šešių metų. 
Bet ta mergaitė nepaprastai inteligentiška, 
gerai mokinasi, labai jautrios širdies.

Tą dieną, kada L. Prūseika su A. Leva- 
niene atlankė Violą ir jos rūpestingą mo
tiną, juodvi rengėsi ifgon kelionėn į Salt 
Lake City, kur Viola turėjo šokti ir dai
nuoti.

Chicago j susitvėrusi Pro-Art Films, Inc. 
(rodosi, lenkų kontrolėje) kviečia Violą 
Mae pas save, siūlydama jai žvaigždės ro
lę judžiuose, bet' ta kompanija nori, kad 
Viola Mae būtų ... lenkaitė. Motina, žino
ma, su tuo nesutinka ir prašė L. Prūseika 
daugiau pasiteirauti apie tą filmų kompa
niją.

—Na, padainuok ką nors svečiams,—sa
ko motina. Gražiu balseliu Viola sudainuo
ja kelias daineles itališkai, francūziškai, lie
tuviškai ir lenkiškai.

Jos veidas skaistus. Ji moka “aktinti,” 
ji moka gerai pašokti.

žinovai sako, kad Shirley Temple (ir 
tie, kurie stovi už jos pečių) labai prisibi
jo šios jaunos lietuvaitės, nes ji turi nepa
prastų gabumų.

O kasgi nenorėtų, kad ta jaunutė Sinkų 
dukrelė išaugtų judžių garsenybe!

Violos Mae tėvas P. Sinkus gyvena Ci
cero, 11L, ir tik retkarčiais aplanko Violą ir 
savo žmoną, kuri rūpestingai prižiūri kiek
vieną savo dukrelės žingsnį.

Viola Mae labai jautri ir taktiška. Ji 
žino, kaip priimti svečius, ji kalbasi su sve
čiais labai rimtai, tarytum būtų užaugusi 
mergina.

M. Sinkienė giria Los Angeles lietuvius, 
o Los Angeles lietuviai myli Violą ir gerbia 
jos motiną.

šiame judyje tos dvi idėjos: “Galimas, ar 
negalimas socializmo budavojimas vienoje 
šalyje,”—pirmiausia pasireiškia tarpe dvie
jų charakterių. Shakovas—uolus, darbštus 
darbuotojas, ęocializmo budavotojas. Gi 
Kartashovas, neva Partijos narys, turintis 
aukštą vietą, bet jis abejoja apie tai, ką 
jis ir kiti dirba. Jis laukia pasaulinės re
voliucijos, jis bando Partiją savo politikai pa
grobti. Taip prasideda sabotažas, teroras, 
intrigos. šaukiama Partijos susirinkimas, 
kurį trockistas Kartashovas bando užgrobti. 
Jis konfiskuoja net Leningradui siunčiamos 
“Pravdos” tą numerį, kuriame Shakovas iš
kelia jo žalingą nusistatymą.

Vienok masinis darbininkų susirinkimas 
įvyksta. Minia žmonių, kaip vanduo,—ją 
niekas negali sulaikyti. Darbininkai susi
renka ir nekviesti. Ir ne trockistai, bet dar
bininkai lieka laimėtojais. Darbininkuose 
laimi ne biurokratai, bet socializmo šali
ninkai—Shakovas, Maksimas.

Perdęm judis jaudinantis. Jį žiūri ir ma
tai tikrą, realų žmonių gyvenimą, jų ko
vas. Judis turi taip pat ir romanso. Vai
dyba labai gera. Net ir Amerikos laikraš
čių profesionaliai judžių peržvalgininkai šį 
judį atžymėjo, kaipo Sovietų judžių pasi
sekimą.

Lietuviai mažai lanko Sovietų judžius. 
Kuomet rodoma toki judžiai kuriame mies
te, tai reikia ne tik spaudoje parašyti, bet 
ir labai geras dalykas būtų organizuoti bū
rius lietuvių tokius judžius pamatyti. Ypa
tingai reikia jaunimas raginti tokius judžius 
matyti. V. B.

Knygą “Ūkanos” 
Perskaičius

Šioji knyga daugiau negu kuri nors pir- 
miaus rašyta draugo R. Mizaros, sukėlė 
spaudoje įvairių minčių - išsireiškimų, tarsi 
ragindama daugelį Literatūros Draugijos 
narių ją giliai paskaityti-suprasti. Tiesą sa
kant, ir aš esu viena iš pastarųjų.

Knygos turinys gana tampriai likos iša
nalizuotas pirmiaus rašiusių draugų bei 
draugių, kurių daugelis, mano manymu, jos 
teisingai nesuprato. ' Rašiusių buvo išsireikš
ta, kam gi Ona taip nužeminama, o Vanda 
iškeliama į padanges? Ona—darbo skruz
dė. Vanda—perteklių, lėbavimų paukštė. 
Tai kaip gi kitaip autorius gali nupiešti ? 
Ar savo puošnumu bei išdidumu papuoštą 
skalbyklos prosytoją prilyginti Vandai, kuri 
laiką praleidžia puošniose įstaigose, lanko 
koncertus-operas, o jei ji yra gabi muzikos 
linkmėje, tai dar tas nieko neįstabu, nes tai 
laikinai buvo jos kasdieniniu užsiėmimu— 
jos idėja.

O Justinui dėl ko gi Vandos nemylėti? 
Juk tai prabangos šaltinis. Mokyta, graži, 
meili, o asmeniui, kuris savo idėją perkeitė 
į pinigų maišą, ir savo ypatiškos garbės 
jieškojimą, tai jau geresnės progos nei būti 
negali.

Bet gyvenimo karti pamoka išvanojo kai
lį, kaip kad su daugeliu esti. Ūkanoms 
prasiblaivius, įmatė tiesą, nors ji buvo gana 
karti, vėlokai suprasta, bet, kiek buvo nu
matoma, jis ja nepaspringo.

Ypata Ona, knygoje “Ūkanose” yra mi
rusi, tik ne laiku ir mirtimi, kuri jai buvo 
lemta.- Bet dar daug tų “vargšių” Onučių 
galima rasti gyvenančių, kurios auklėja 
mokslui žmones, bet tuomi kart pačiai ypa- 
tiškai rengia didelius nuostolius ateičiai. Nes

(Tasa ant 4-to puslapio)

Senas mūsų veikėjas chica- 
Į gietis d. J. D. Bendokaitis in- 
I formuoja LMS centro raštinę, 
i kad L. K. M. Choras aktualiai 
stojęs LMS vajun su 1 d. sausio 
šių metų. Choras jau gavęs 11. 
naujų narių ir 3 iš senesnių su
grįžo.

Tai graži pradžia.
Choras stropiai mokinasi is

torinę dramą “Baudžiavos Nuo
takos,” kuri bus statoma sce- 
non vasario 19 d., š. m., dien
raščio “Vilnies” naudai.

Gi Liet. Darb. Aido Chorui 
dabar mokytojauja d. J. Ken- 
stavičius.

Operetė “Student Prince” bū
sianti pakartota bal. 23 d., š. 
m. Su ta pačia operete choras 
yra užkviestas į Detroitą, Mich.

Pasirodo, jog chicagiečiai ir 
roselandiečiai veikia išsijuosę!

iClevelando Choras Lyra užsi-„ 
sakė iš centro 30 kopijų “LMS 
Vilktas Suvažiavimas” knyge
lių ir LMS konstitucijų. Cleve- 
landiečiai, matomai, vis dau
giau pradeda rūpintis LMS rei
kalais.

Detroitiškio Aido Choro susi
nešim ų sekretorė kas-žin kodėl 
nekooperuoja su centru. Choras 
.turėtų prižiūrėti savo paskir
tus viršininkus, kad jie atliktų 
savo pareigas...

Dramos Ratelio darbuotojas
Stasys Baronas iš Montello,------- '
Mass., rašo:

“Scenos veikalų ir reikalin
gų informacijų iš LMS centro 
gavome. Drama ‘Baudžiavos 
Nuotakos’ mums patiko. Ban
dysime ją suvaidinti, jei galėsi
me surinkti užtenkamai lošėjų, 
kurių nemažai re:kalaujama.”

Great Necko Choras Pirmyn 
savo vajininkais paskyrė jau
nuolius Olgą Lukauskaitę ir 
Zenoną Bėčį. Pradžią naujų na
rių gavime jau padarė.

Hartfordo Laisvės Choras 
užsimokėjo centran už 1939 m. 
duoklę, užsisakė glėbį “LMS. 
VHI-tas Suvažiavimas” ir LMS 
konstitucijos.

Choras jau gavo 5 naujus 
narius. Paėmė susimokinimui 
operetę “Vestuvės Pušyne.”

Los Angeles, Calif., Darbi
ninkų Choras užsisakė iš LMS 
centro op. “Meilės Nuskriaus
ta” ir žada ją suvaidinti.

Mosque Teatre, Newarke, N. 
J., sausio 31 d., vakare, bus 
vaidinama Verdi op. “La Forza 
del Destino,” kuri angliškai va
dinama “The Force of Desti
ny.” Toje operoje žymią rolę 
vaidins mūsų tautietė Anna 
Kaskas-Katkauskaitė, narė-dai- 
nininkė Metropolitan Operos.

žymėtina, jog talentingoji 
mūsų Anna Kaskas-Katkauskai
tė yra garbės narė Komitete 
Miko Petrausko Kūriniams Lei
sti. P. Balsys.
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(Tąsa) •
Neilgai trukus Jurgis dasižinojo, ką reiškė Scully’o 

išsitarimas, kad veikiai kas nors gali įvykti. Gegužės 
mėnesį baigėsi sutartis, padaryta skerdyklų savininkų 
su unija ir prisiėjo daryti naują sutartį. Derybos buvo 
vedamos ir jarduose pilna buvo kalbų apie streiką. Seno
ji sutartis palytėjo tik išsilavinusiųjų darbininku mo
kestis, o apie du trečdaliu mėsininkų unijos buvo pa
prastieji darbininkai, ir unijos rūpinosi sutvarkyti al
gas visų darbininkų kitiems metams, kad visi gautų po 
aštuoniolika ir pusę cento per valandą. Tai buvo ne 
taip didelė alga, kaip gali išrėdyti,—vedant minėtąsias 
derybas unijos peržiūrinėjo kviteles, pagal kurias dar
bininkai gauna algas, kurios apėmė į dešimtį tūkstančių 
dolerių, ir persitikrino, kad didžiausia alga, kokią 
darbininkas gaudavo, buvo keturiolika dolerių savaitėje, 
o mažiausia du doleriai ir penki centai, taigi, apskritai, 
pareidavo po šešis dolerius ir šešiasdešimts penkis cen
tus kiekvienam žmogui. O šešių dolerių ir šešiasdešimt 
penkių centų vargiai užtenka šeimynos užlaikymui. Atsi
žvelgiant į tą dalyką, kad bėgyj paskutiniųjų penkių me
tų mėsa pabrango penkiais desėtkais procentų, o gyvi 
gyvuliai kuone tiek atpigo, tai rodėsi, kad skerdyklų sa
vininkai galėtų tiek gana lengvai mokėti; bet savininkai 
nenorėjo tiek mokėt,—jie atmetė unijos reikalavimus; 
kad parodyt, kas jiem rūpi, į savaitę ar dvi sutarimui už
sibaigus, jie apie tūkstančiui darbininkų numažino algas 
iki šešiolikos centų ir pusės ir buvo pasakojama, jbūk 
senis Jones prisiekęs nesiliauti, kol visiems nenumažins 
iki penkiolikos centų per valandą. Šalyje buvo apie pus
antro miliono žmonių, j ieškančių darbo,—ir toj pačioj 
Chicagoj apie šimtas tūkstančių,—taigi ar skerdyklų sa
vininkai daleis, kad unijų vadovai, atėję į jų vietas, pri
verstų juos pasirašyti ant kontrakto, pagal kurį jie ne
tektų keliolikos tūkstančių kas savaitę per ištisus me
tus? Ne labai!

Tai buvo birželio mėnesį; veikiai minėtasis reikalas 
tapo paleistas per unijų referendumą ir tapo nutarta 
streikuoti. Tas pats dėjosi ir kituose miestuose, kur tik 
buvo įtaisytos ju skerdyklos; veikiai laikraščiai ir visuo
menė apsižiūrėjo, kad nelaukus gali mūsos pritrūkti 
Pasipylė patarimai ir reikalavimai, kad tvū p ;1< m ge
riau apsvarstyti, bet skerdyklų savininkai laikėsi savo; 
tuo tarpu jie, nesiliaudami, mažino algas ir gabeno šie- 
nikus ir lovas į skerdyklas. Taigi žmonės piktumu virė 
ir viepia vakarą iš unijų centro tapo paleistos telegramos 
į visas skerdyklų šakas—į * St. Paul, South 
Sioux City, St. Joseph, Kansas City, East St. 
New Yorką,—ir kitą dieną per pietus peni J > 
dešimtys tūkstančių žmonių pasiėmė savo < 
panas, apleido darbavietes ir prasidėjo d. 
ninku streikas.”

Išėjęs, Jurgis papietavo, o paskui nuėjo 
Mike Scully, jo dailiuose namuose prie ga: 
grįstos ir gerai apšvietos todėl, kad jis ten 
kitos apylinkės toli buvo netokios. Scully 
pasitraukęs nuo visokių reikalų ir išrodė nervišku ir 
susirūpinusiu.

“O ko tamstai reikia?” užklausė jis, pamatęs Jurgį.
“Atėjau pažiūrėti, gal man galėtumėt gauti kur vietą, 

kol streikas pasibaigs,” atsakė šis.
Scully suraukė antakius ir aštriai pažiūrėjo į jį. To 

ryto laikraščiuose Jurgis skaitė, kaip Scully labai iš- 
bjaurojo skerdyklų savininkus, gązdindamas, kad, jeigu 
jie neapsieis geriau su savo žmonėmis, tai, miesto val
džia užbaigs visą tą reikalą, .išgriaudama jų skerdyklas, 
Taigi dabar Jurgis nemažai nusistebėjo, kada tas veikiai 
užklausė: “Klausyk, Rutkau, kodėl tu nesilaikai savo 
drabo?”

Jurgis net išsižiojo. “Dirbti kaipo skebui?” sušuko 
jis.

“O kodėl ne?” klausė tas vėl. “Ką tamstai tas kenk
tų?”

—“Bet... bet...” mikčiojo Jurgis. Jis jau buvo pa
siryžęs eiti iš vien su unija.

“Skerdyklų savininkams reikia gerų darbininkų, ir la
bai jiems jų reikia,” tęsė Scully toliau, “ir jie apsieis ge
rai su žmogumi, kuris laikysis jų. Kodėl nepasinaudojį 
proga, kad geriau įsigauti?”

“Bet,” sakė Jurgis, “kaip aš galėsiu tamstai gelbėti..

c

Omaha, 
Louis ir

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa ant 3-čio Pusi.)

jau moters tokis pasirįžimas. Jei pati ne
įstengia ką nors duoti pasauliui prakilnaus, 
gero, fizine bei protine plotme, tai nors 
stengiasi, suradus ypatą (kartais gana ap
gaulingą), savo pastangomis šį pasirįžimą 
tikrenybėje įkūnyti gyveniman.

Vienos auklėja šeimas — čia randasi jų 
viltis. Kitos gelbsti savo draugams-vyrams. 
Tik maža dalis, kuri pilnai supranta 
taip didį ištvermingumą, savo jėgą 
kartu su draugais-vyrais į tą bendrą 
bos eigą.

Ar autorius šios knygos neklydo
rinkdamas už temą šią gyvenimo prozą? 
Mano nuomone, ne tik neklydo, bet ir už
pildė didelę .spragą mūsų dailiojoj literatū
roj. Gabia savo rašyba taip vaizdžiai piešia

savo 
stoti 

ž i ne

pasi-

politikoje ?”
“Tamsta vis tiek negalėsi,” atkirto jam Scully.
“Kodėl ne?” klausė Jurgis.
“Po velnių, žmogau!” sušuko tas. “Ar tu nežinai, kad 

esi republikonas?Ir tu manai aš visuomet rinksiu repu- 
blikonus? Mano aludaris jau suuodė, kaip mes jam pa
tarnavome ir išeis velniava.”

Jurgis visiškai nežinojo, ko reikėtų. Tie dalykai pir
miau jam visai į galvą neateidavo. “Aš galėčiau būti de
mokratu,” užsiminė jis.

“Taip,” atsakė tas, “bet netuojau; politikoje nei vienas 
negali mainytis kasdieną. O be to, man tamstos nerei
kės—tamsta neturėsi ką veikti. Iki rinkimų vis tiek dar 
gana toli; o ką tamsta tuomi tarpų veiksi?”

“Man rodėsi, galėsiu tamsta pąsitikėti,” pradėjo Jur
gis.

(Bus daugiau)

Jersey City, N. J Union, N. J,

draugų I. Bėčių 
Burkių, kaipo 
Drg. Bėčis per 

buvo darbininkų

n orė d a- 
jo ne

sumanė

Parengimas Pavyko
LDS 133 kuopos vestuvių 

bankietas, kuris įvyko 21 d. 
sausio, puikiai pavyko. Svečių, 
kaip vietinių, taip ir apylin
kės, buvo daug. Tai dar pir
mas tokis skaitlingas parengi
mas jersiečių tarpe. Reikia 
suteikti kreditą visiem tiem, 
kurie dirbo nuoširdžiai: gas- 
padinėms už pagaminimą 
skanių valgių.; merginoms už 
patarnavimą prie stalų; vai
kinams ir merginoms už daly- 
yavimą vestuvių ceremonijose. 
Šis parengimas paliks ilgą at
mintį vietos lietuvių tarpe.

—o—
Aukos

“Laisvės” bazarui, kuris 
j įvyks 10, 11, 12, 13 vasario, 

’’ Į dėl nupirkimo įvairių dalykų, 
aukavo sekamai: po $1 J. 
šalčius, J. B. Paęerpskis, J. 
Kreivėnas, P. Vosilius, A. Ma
tulevičius, A. žavišus ir A. 
žalkauskas; 
50c. 
šiem

šitame miestelyje lietuvių 
gyvena, kiek ąš žinau, rodos,

trys šeimynos ir jos jokio vei
kimo tame miestelyj nesuda
ro. Bet dvi šeimynos per dau
gelį metų mums yra gerai ži
nomos. Tai 
šeimyna ir 
kviętkininkų. 
daugelį metų
judėjime geras darbuotojas ir 
šiandien juomi yra.

Tai jo seni draugai, 
m i jam atsiteisti už 
muistantį veikimą,
jam surengti “surprize par
ty” 25 metų jų ženybinio gy
venimo proga. Tas viskas įvy
ko 14 d. sausio, pas draugus 
Kazanauskus.

“Pares” rengėjai stengėsi, 
kad jų tikslas būtų pilnai at
siektas. Nors kenkė mums 
gamta, per dvi dienas prisni
go, bet “parė” puikiai pavy
ko.

Pradėjus vakarieniauti, bu
vo suteikta visokių kompli
mentų dėl draugų Bėčių už jų 
nenuilstantį darbavimąsi dar
bininkų judėjime.

Nors ištikrųjų tų “pariu” 
perdaug ir daugelis išmetinė
ja, bet ne su visomis taip ypa.

Pavyzdžiui, turėjom draugam 
Jurevičiam surengę “parę” ir 
dėl Ispanijos šukelėm aukų 
$23. Per draugų Bėčių “pa
rę” tam tikslui surinkom $16. 
Tai, mano nuomone, tokios 
sueigos mūsų judėjimui nei 
kiek nekenkia, bet remia.

Tiesa, daugelis tokių paren
gimų jokios naudos niekam 
neduoda.

Aukotojų vardai: draugai 
Bėčiai aukavo $6.75, Kudir
kai, $1, Dr. Kaškiaučius $1, 
Bučkiai $1, Šilkai $1.25, Ti
jūnai $1, Jurevičienė $1, Ka- 
zanauskai ,50c, Prijaučiantis 
$1, Janužiai 50c, O. Janušo- 
nienė 25c, Simanauskai 50c ir 
L. Gaubas 25c. G. Ku-ka.

DOVANOJO GYVYBĘ 
DVIEM ŽMOGŽUDŽIAM X,
Albany, N. Y.—Guberna

torius Lehman pakeitė mir
ties bausmę amžinu kalėji
mu I. Zimmermanui, -21 
metų, ir Ph. Chaleffui, 27 
metų, bet trys jų sėbrai 
žmogžudžiai pasiųsti į elek
tros kėdę.

buvo beveik

A. žavišus
M. Sabaliauskas 

Viso $7.50. Ačju vi
ii ž paramą. 

—o— 
Vyčiai

Keletas jaunų vyrukų ir 
merginų sudarė vyčių kuopą 
Jame mieste. Jie yra griežti 
progreso bei progresyvių lietu
vių judėjimo trukdytojai. Juo
kingas dalykas yra tas, kad 
LDS 133 kuopos parengimą, 

I kaip viskas rodo, jie boikota- 
I vo. Tačiaus jaunimo, kuris 
jų pėdomis neseka, buvo gra
žaus. 19-kos metų amžiaus, 
jaunuolis Lee Vosilius prisira
šė prie LDS 133 kuopos ir 
šiame parengime gauta viso 6 
nauji nariai.

Ką tas reiškia ? Reiškia, 
kad LDS 133 kuopai yra pla
ti dirva augti. Buvusi Lais
vės Draugija per keletą metų 
naujų narių negavo, 
kuopa, 
spragą 
narių.

LDS 133 
jaunutė, pajėgia tą 
atpildyti gavime naujų

—o—
Kas Pametėt?

Du moteriški sveteriąi ras
ta palikti LDS 133 kuopos 
parengime. Tie, kurie esate 
savininkai minimų daiktų, at
sišaukite pas A. Matulevičių, 
147 Ęųlton Avė., ir bus sugrą
žinti. K. Biuras.

pergyventus įvykius, kurių daugelį matome 
patys savo akimis, bet nesugebiame taip aiš
kiai juos suprasti-išreikšti.

Bet kad ši knyga per maža, nors joje ran
dasi 342 puslapiai, tai turiu tą irgi pripa
žinti. Lapas po lapo verčiąsi noriai,, o jau 
čia ir pabaiga.

Justinas paliekama nąujo gyvenimo eise
noje. Bet kokia ji bus? Kuomi jis atsi
mokės už savo padarytas taip žymias klai
das, kaip savo artimiems, taip ir idėjps 
draugams? Pasilieka slaptybėje, nebent 
iki to laiko, pakol autorius, tęsdamas savo 
darbą, nepamirš mus esant žingeiduoliais 

i tolimesnio- Justino likimo.
. O mes, kaipo Literatūros Draugijos na
riai, pasistengsime, kad ši draugija augtų 
savo nariais, teikdama žymaus pasitenkini
mo skaityme jos leidžiamų knygų.

Vinco Dulcte.

USA Teisingumo Minis tens-
Gina Pilietines Laisves-"

New York. — čia atsi
lankęs naujasis šalies tei
singumo ministeris Frą^k 
Murphy žadėjo tyrinėt, kur 
vietiniai valstijų ir miestų 
valdininkai laužo pilietines 
žmonių teises. Jis ketina 
žiūrėt, kad niekur nebūtų 
varžomos k o n s t i t u cinės 
žmonių laisvės, v

Kanados Apsigynimui Reika
laujama $63,447,175

Ottawa, Canada. — Fi
nansų ministeris Ch. Dun
ning reikalauja, kad sei
mas paskirtų $457,241,215 
Kanados valdžios išlaidoms 
per metus, ir sako, kad iš 
tos sumos turėtų būt išleis
ta $63,447,175 kariniams 
apsigynimo reikalams.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėj e”.

LAI S VE S BAZAR AS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

$5000 Y'L Daįtų. ?"s. $5000Išparduota Pusdykiai

Bazaras Bus Ištisas Keturias Dienas
I u ——- im —- HM —— uit ——• HM —-- un <
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■ • Ii Kiekvieną dieną bus svečių iš kitų miestų. Kiek- i-1 I
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1 dieną bus specialūs išpardavimai visokių daiktų. Į1 I
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BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (Vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.

išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš New 
Nuo tilto

Važiuojant Jamaica “L” reikia
Jersey, važiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. 

iki Manhattan Avenue yra apie 11 blokų.

Penktadienį, Vasario-February 10. Įžanga tik 10c
Bus duodama 1939 metų gražūs kalendoriai dovanai. Didelis išpardavimas vi
sokių maisto produktų visai pigiai. Bus muzikalč programa, dainuos Sietyno 
Choras iš Newark© ir A. Velička su P. Grabausku duos 
dės 7 valandą vakaro. Gros Mikalausko penkių kavalkų

dtfetų. šokiai prasi- 
orkestra.

Šeštadienį, Vasario-February 11. įžanga 20 centų
Programoj e. dalyvauja Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovybėj Aldonos 
Klimaitės, ir Brooklyn© mišrus oktetas “Ensemble,” vadovybėje B. šaknaitės. 
Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam išbandyti savo laimę, šokiai 
prasidės 6 vai. vakaro. Johnny Nevin’s 5 kavalkų Naktinių Pelėdų Orkestrą.

Sekmadienį, Vasario-February 12. Įžanga 20 centų
Programoje dalyvaus Merginų Oktetas iš Philadelphia, Pa., vadovaujant Nellie 
Statkevičiūtei; Pirmyn Choras, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus. Dieną, nuo 
1 iki 6 vai., vąįkam dovanos skiriama, šokiai 6-tą valandą vakare, prie George 
Kaząkevičiaus penkių kavalkų orkestro s. Gros lietuviškus ir amerikon. šokius.

Pirmadienį, Vasario-February 13. Įžanga tik 15c
Ęps duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Programoje da
lyvaują Aido Choras, vadovaujamas Ą. žiljnskąitės, ir A. Višniauskas iš Bay- 
onne. Vaikams bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną, šokiai' nuo 6-tos vai. vakare. 
Visuotinas išpardavimas daiktų. Gros V. Retikevičiaus 5-kių kavalkų orkestrą.

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

gerų daiktų; proga gauti dovanų; proga išgirsti gerą programą, pasišokti, pasimatyti su daug 
žmonių ir pasivaidinti gerąjs valgiais ir gėrimais.
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Ateities Žiedo Vaiky Draugijėlių Organizavimo 
Ir Mokinimo Klausimu

Dėlei A. ž. V. Draugijėlių 
organizavimo ir mokinimo tu
rėtų būti kreipiama daugiau 
domės sekamu organizacijų,— 
būtent: Teatralinių grupių, 
kurios šiandien užsiima plačia 
veikla lietuvių išeivijoj po pla
čią Ameriką, perstatant veika- 
kalus ir operetes; L.D.S. jau
nuolių kuopos ir chorai. A. ž. 
V. D. tai yra gyvuoju šaltiniu, 
papildyti aukščiaus kalba
mas organizacijas. Tokie vai
kučiai yra išlavinti-išauklėti 
nuo kūdikystės prie lietuviško 
judėjimo.

Nuo senai turiu tokį pa
traukimą būti komitetuose A. 
ž. V. D. mokyklėlių organi
zavime ir prižiūrėjime. Kuo
met prisiėjo gyventi Chicago, 
Ill., prisieidavo būti komitete 
ir mokinti. Tuo laiku dar ne
turėjome L. D. S. fraternalės 
organizacijos; menas veikė vi
sai ant siauros papėdės. Cho
rai susidėdavo didžiumoj iš at
eivių, suaugusių. Choro vedė
jais būdavo vargonininkai ar 
pan. Tokie mokytojai būdavo 
didžiuodavosi, kad jo vietos 
niekas negali užimti. Pamo
kinti jaunesnį, kuris pasirodė 
gabesniu muzikos žinojime, 
būdavo dideliu pavydu. Tokiu 
būdu A. ž. V. D. jauniesiems 
mokiniams būdavo sunkiau 
prasisiekti.

Šiandien mes matome ka tai 
naujo. Chorai didžiumoj susi
deda iš čia gimusio jaunimo. 
Chorams vadovauja jaunuolės 
ir jaunuoliai, išsilavinę iš tų 
pačių choristų. Kurie geriau 
lavinosi muzikos srityj, tiems 
buvo teikiama proga būti cho
ro vedėjais. Mes matome gra
žų pavyzdį New Yorke, Broo- 
klyne ir apylinkėj, kur moky
tojauja chorams jaunuoliai, tai 
B. Šalinaitės mokiniai-moki- 
nės; už tai jai priklauso di
delis kreditas.

Trumpai kalbant, mes galė
tume turėti jaunuolių stygų 
orkestrą ir beną. Metai laiko 
htgal, man teko būti katalikų 
išvažiavime ant laivo. Tuomet 
mane stebino jaunų lietuviukų 
bepas; uniformuoti jaunuoliai 
griežė lietuviškas dainas ir 
himną. Tai buvo benas, rodos, 
iš 20 asmenų, iš S. Brooklyno, 
vadovaujamas vietinio kunigo.

Mūsų progresyvės sriovės 
tokis platus veikimas, mes ga
lėtume turėti didelę, skaitlin
gą stygų orkestrą. Galėtume 
turėti savo beną, kuris mums 
šiandien taip reikalingas. Mes 
samdome beną, kainuoja ar
ti šimto dolerių tik kelioms 
valandoms, kuomet mūsų čia 
gyvuojantis draugysčių, kuo
pų bei kliubų sąryšis praleistų

biskį daugiau pinigų supirkimui 
muzikalių instrumentų ir turė
tume savo beną ant visados.

Kad tą padaryti ir įvykdyti 
gyvenimai!, tai reikia veikti 
kooperatyviai aukščiau kalba
moms organizacijoms. Kreipti 
daugiau domūs organizavimo 
Ateities žiedo Vaikų Draugi
jėlės čia Brooklyne ir Apylin
kėje. Taipgi didesnius moky
klėles mokinius galima būtų 
lavinti stygų orkestrai. Pasi
kalbėjus su tėvais, tai keletas 
išreiškė norą, kad būtų orga
nizuojama stygų orkestrą.

Sutinkantis ir galintis vado
vauti kalbafną stygų orkestrą, 
atsišaukite sekamai: 419 Lo
rimer St.,. Brooklyn, N. Y.

Ką manote L.D.S. jaunuo
liai ?

A. ž. V. D-lūs Komiteto Na
rys, G. Kuraitis.

Binghamton, N. Y.
LDS 6-tos kuopos pirminin

kas J. Gabužis sušaukė susi
rinkimą visų geriausių Bing- 
hamtono menininkų, kurie per 
daug metų yra veikę ir paty
rę apie visokius parengimus. 
Susirinkimas įvyko sausio 20 
d., L. P. Kliube.

Draugai perskaitė keletą 
veikalų. Nutarė surengti vie
ną iš tų skaitytų veikalų ir iš
rinko tris draugus tą darbą 
vykinti, tai yra, A. žolyną, 
kaipo aktorių prirengėją, H. 
Pagiegalienę, muzikos vedėją, 
ir A. Tvarijonienę, kaipo dai
nų vedėją.

Paskiau po visų tarimų, 
draugai pasivaišino geru 
alum, ir draugė M. Bekerie- 
nė pavaišino visus gerom lie
tuviškom silkėm ir kitais prie- 
skoniąis. Taip gerdami ir 
valgydami praleidom laiką 
linksmai iki vėlumos nakties. 
Tai buvo tikrai lietuviškas va
karas.

Geros laimės pradėtą dar
bą laimingai užbaigti'

LDS 6 Kp. Koresp.
F. Z.

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve” Savo Draustam*

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVĖS
DRAUGAI IR PRIEŠAI- ---  ---  -  - - - -- ---- -  -. - _----------------------- —

■ f t I ?
J Į PARAŠE I į j
L R. MIZARA H

KAINA TIK 5 CENTAI

f

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

. Kiekvienam masiniam mitinge,, kiekvienam parengi
me įjūri būti platinama ši brošiūra.

•
Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 

kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVĖ”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

7 Senatoriai Svyruoja Kas 
Dėl WPA Darby Mažinimo
Washington. — Jau dvie

jų trijų senatorių dauguma 
pasisako už skyrimą $875,- 
000,000 pašalpiniam WPA 
darbam iki liepos 1 d., kaip 
kad reikalauja prez. Roo- 
seveltas. Septynetas sena
torių dar svyruoja, ar kirst 
$150,000,000 nuo tos sumos 
ar balsuot už visus $875,- 
000,000.

kymą ir t. p. Atrodo, Daktaras Kaš
kiaučius turės daug darbo, daug jo 
laukia su patarimais ir nuoširdžiais 
pamokinimais.

Prakalbas rengia Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 49 kp. Visus 
kviečiam atsilankyti. — L. Ž.

(22-23)

CHESTER, PA.
Vytauto Lietuvių Pašaipiais Kliu- 

bas rengia prakalbas, antradienį, 31 
d. sausio, 7 vai. vak. Kalbės drg. 
Vytautas Zablackas, neseniai sugrį
žęs iš Ispanijos. Kalbės apie dabar
tinę padėtį Ispanijoj. Užtai atsilan
kykite visi chestcriečiai ir apylinkes 
gyventojai į šias svarbias prakalbas.

(22-24)

Freeport, L. I., N. Y.—
Suimtas H. Wolfram, ban
dęs pavogt policijos auto
mobilį.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

LAWRENCE, MASS.
Arlingtono Comb Room darbinin

kų masinis susirinkimas įvyks sau
sio 28 d., 2 vai. po pietų, Columbus 
Svct., 117 Essex St. Visi darbininkai 
ir darbininkės dalyvaukite skaitlin
gai, nes bus labai svarbus susirinki
mas. Taipgi atsiveskite tuos, kurio 
dar neprisirašę. — Užkviečia TWOC 
Komitetas. (22-23)

kalauskas, jaunuolis sugrįžęs iš Is
panijos; Liet. L. R. Choras, vad. I. 
Yermolovich; Gitariste; P. Gasparas, 
sugrįžęs iš Ispanijos; Vyrų Grupė, 
vad. I. Yermolovich 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 85! 2-ra $3 ir 
3-čia 82. 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 vadovėj 
yra Mildred Radozick. Kviečiame vi-' 
sus skaitlingai dalyvauti. — Kom. !

(21-23)
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1939 Metų Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

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

EASTON, PA.
Svarbios Prakalbos Ispanijos 

Klausiniu.
Šeštadienį, 28 d. sausio, Lietuvių 

Literatūros Draugijos 13 kp. rengia 
labai įdomias prakalbas Ispanijos 
klausimu, Vanderveer Hali, ,9-ta ir 
Washington Sts. Kalbetojum bus ne
senai sugrįžęs iš kovos lauko jau
nuolis iš Brooklyn, N. Y. — Vytau
tas Zablackas. D-gas Zablackas 
liuosnoriai kovojo Lincolno Bri
gadoj suvirs pusantrų metų, taigi 
daug pergyveno ir matė tokių nuoti- 
kių, kurie kiekvienam reikalinga ži
noti. Mes kviečiame visus lietuvius 
iš Eastono ir toliau atvykti ir iš
girsti kas tikrai dedasi Ispanijoj. 
Vytautas yra gabus kalbėtojas, mes 
juomi nebūsime suvilti. Prakalbos 
prasidės kaip 7:30 Vai. vakare. įžan
ga nemokamai. Visus užkviečia Ren
gėjai. (22-23)

NORWOOD, MASS.
LLR Choras rengia koncertą su- 

šclpimui sugrįžusių iš Ispanijos 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; Armėnijos grupė iš So. 
Boston, vad. H. Žukauskaitės; J. Sa

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir G-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

5;
5
Ei

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 Pertekiius-Prosperity.*

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

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

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

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą,
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra 
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, 
juos duoda Amūro oje.

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, sausio 30 d., bus Le

nino mirties paminėjimas ir filmą 
i “Lenin in October.’’ Kalbės Močiutė 
Bloor, viena iš seniausių veikėjų. 
Capitol Hall, 320 Ann St., pradžia 
8 v. v. Įžanga 35c. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom. 
(23-24)

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

Fairmount Ave., 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)

WATERBURY, CONN.
Sveikatos klausimu prakalbos, te

moje: “Jūsų Sveikata Moderninės 
Medicinos Šviesoj.” Kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newark, N. J. sausio 
29 d., Venta Svetainėje, 103 Green 
St., Waterbury, Conn. Įžanga tik 
15c. Pradžia lygiai 2:00 vai. po pietų 
ir tęsis kol žmonės norės. Duos svei
katos patarimų sulyg vėliausių mo
kslo patyrimų. Žmogaus sveikatos 
klausimas yra ir gilus ir platus.

Nevien daug aiškins, bet ir bus 
galima duoti įvairiausių klausimų 
apie sveikatą, ligas, kaip gydytis pa
tiems, apie maistą, gyduoles, užsilai-

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

NAUJOJE VIETOJE

naujoj Vietoj kepame tikrą lietuvišką
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, i^ūsu.-y ” vn()ygyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nercik.7^?Yįydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkčs, į krautuve?

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

S

E

“Laisvė,” 4

.■’f
NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės’’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

Wil MWiiniiirti irti □L.
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Telefonas: Humboldt 2-7964 |
ii ■

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

I NEWARK, N. J. 1

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

1 !
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• (steigta 1892 Tel. Stagg . •

: ROBERT LIPTON :
• •• Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •
• 701 GRAND ST,, arti Graham Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai) - - - -

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - • $2«50 
Kryžiukai ir iaketai su lenciūgiukais nuo - - - $1.50
Waterman Fontaninčs Plunksnos ir Paišeliai nuo $1.50

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greita! pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

Parsiduoda pigiai keturių kamba
rių rakandai. 12>el daugiau informa
cijų kreipkitės po sekamu antrašu: 
408 Grand St., (dvejais laiptais), 
Brooklyn, N. Y. Galima matyt bile 
laiku.

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

šį Vakarą Richm. Hill Lietuviai Komunistai Šaukia Visus Gint Trys Jauni Vyrai žuvo
LDS Jaunuolių Balius WPA Darbus, Dalyvaut Parade Elektros Kėdėj “Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaityto Tu.

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

Richmond Hill LDS jauni
mas prašo mūs priminti skai
tytojams, kad šį vakarą, sau
sio 28, įvyksta jų trečias me
tinis balius. Kaip pranešama, 
jau viskas prirengta, ir rich- 
mondhilliečiai laukia visų da
lyvauti jų metiniame parom,į darbus, sunaikint

Pereito ketvirtadienio vaka
rą įvykusiose Lietuvių Komu
nistų Kuopos prakalbose ge- 

' ra dalis susirinkimo pašvęsta 
: aiškinimui apie reakcionierių 
■užsimojimą pasmaugt WPA 

; prezidento 
gimė, kuris įvyks Casino Ball- Roosevelto pastangas palaikyt 
roome, 114 St. ir Liberty Avė. tuos darbus. WPA darbų 

Šokiams grieš Johnny Ne- klausimu trumpai kalbėjo S. 
vins Naktinių Pelėdų Orkes- Sasna.
tras. Bus lietuvišku ir ame-į 
rikoniškų šokių.
gražių pamarginimų, valgių ir tuo 
gėrimų, šokiai prasidės 8:30 rią 
vai. vakare. Visi kviečiami šiai 
dalyvauti. Įžanga 49 centai. i žinią 

Nuvažiuoti į Casino Ball-, Roosevelto programą, 
room, reikia imti Fulton St. j gynimą WPA darbų.
“EI” ir važiuoti iki galo lini-Į Lietuvių Komunistų 
jos, Lefferts Ave. Nulipus prakalbose ragino ir per spau- 
žemyn, eiti du blokus atgal dą atsišaukia į visus dalyvau- 
iki salės. Rep.

Po prakalbų, vakaro pirmi- 
Taipgi bus jninkas J. Gasiūnas perskaitė 

klausimu rezoliuciją, ku- 
publika priėmė vienbal- 
parodydama savo pasirį- 

kovot už prezidento 
už ap-

TARP LIETUVIŲ
ti WPA darbams gint para
de šį rytą, sausio 28-tą. Pa
radas prasidės 10 vai. ryto, 
Washington Square. Maršuos 
į Foley Square, prie Ci-

Bronė (Sutkaitė) ir Antanas ty Hali, kur įvyks prakalbos. 
Krasnickai pereitą ketvirta-! Kalbės New Yorko miesto 
dienį susilaukė pirmo sūnaus, prezidentas Isaacs, Miesto Ta- 
Naujagimis auga, jauna moti
na sveiksta. Linkime laimin
gai išauklėt.

Krasnickų tėvai-uošviai yra
brooklyniečiams gerai žinomi kitų žymių valdininkų ir pi- 
savininkai restauracijos-užei- “ 
gos, 451 Grand St.

rybos prezidentas Morris,, 
taipgi darbininkų organizaci
jų vadai. Paradą remia mies
to majoras LaGuardia ir daug

—o---
Maspethiečiai Petras Kaba- 

šinskas ir Joana Lizūnaitė 
ruošiasi vedyboms. Jos įvyks 
kitą sekmadienį, vasario 5-tą.

—o---
Brooklyno menininkai, sau

sio 29-tą, rengiasi būriais vyk
ti į Elizabeth, N. J. Ten įvyks 
Liet. Meno Sąjungos konfe
rencija su koncertu ir paskai
tomis, 408 Court St.

liečiu. Skaitlingas pasirody
mas parade bus didelis smū
gis reakcininkams, jie nedrįs 
kapoti WPA darbų.

A. Bimba trumpai nurodė 
šių dienų padėtį Ispanijoj, kas 
prie to privedė ir kaip tas ri- 
šasi su Lietuvos padėtimi; 
kad fašizmo pasistūmėjimas 
pirmyn Ispanijoj stato Lietu
vos nepriklausomybę į dides
nį pavojų. Jis aiškiai nušvie
tė, kad dabar, Lietuvos ne
priklausomybei didžiausio pa
vojaus laikotarpiu, Amerikos 
lietuviai turime budėti, sti-

Ad. Lukoševičius užvedė by
lą prieš Šv. Petro Draugiją, 
Maspeth, dėl neišmokėjimo 
pašalpos.

—o—

Kova Prieš Embargo

Antanas Urnikas dar vis ser
ga nuo susižeidimo jieškant 
darbo, lūžus pastoliui, 
kurio stovėdamas jis 
iki atidarys įstaigą.

ant 
laukė

Walteris Kubilius, jauniau
sias “Laisvės” (gal ir visose 
lietuvių laikraščių išlęistuvėse 
jauniausias) redaktorius dar 
vis sunkiai serga. Nelaimei, 
susirgo ir jo motina EI. An- 
driuškevičienė.

Walter Damrosch, ne tik 
New Yorke, bet ir tarptauti
niai muzikos srityje garsus 
asmuo, buvo vienu iš 160 di
džiųjų muzikantų, pasirašiu
sių prezidentui laišką, kuria
me prašoma nuimt embargo 
nuo lojalistų Ispanijos. Muzi
kantai savo laiške pažymi, 
kad embargo “tik patarnau
ja agresijai ir tarptautiniam 
neįstatymiškumui, kuris jau 
graso mūsų seseriškoms res
publikoms Pietų Amerikoj.”

New Yorko Universiteto
Mokyklos Studentų

vienbalsiai nutarė
Maspetho Viešajame Kny

gyne, 71-10 Grand Ave., iš
statyta parodon Ig. Banasevi- 
čiaus ir V. Vitkaus piešiniai. 
Galima matyt darbo dienų 
popiečiais ir šeštadienį visą 
dieną. Vakarais uždara. 
Baigsis 4 vasario.

—o—
Daktarė Aldona šliupaitė 

kalbės SLA 38-tos kuopos su
sirinkime, vasario 2-ros vaka
rą, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube.

Antanas Reinis, pereitą sa
vaitę iš Lietuvos atvykęs val
dininkas, išvyko į Chicagą.

visur 
apie 

ir ko

Taryba 
siųst prezidentui prašymą nu
imt embargo.

East Side gyventojai, Ca
therine, James, Roosevelt ir 
Cherry Sts. apylinkėj, pasiun
tė 1,750 telegramų ir 400 laiš
kų.

Darbininkai 8th St. Kafe- 
terijoj, N. Y., pasiuntė 30 at
skirų telegramų senatoriui 
Pitman. Taip padarė darbi
ninkai daugelyje kitų restau- 
ranų ir šapų. Kitur pasiuntė 
bendrai visų pasirašytus laiš
kus ir telegramas. To pat 
amato unijos 302 Lokalo ofise 
susirinkę darbininkai sumetė 
po penktuką pasiųst telegra
mą.

Visame mieste yra didelis 
sujudimas teikt greitą pagel- 
bą didvyriškiems Ispanijos 
nėjams.

gy-

Brooklyniečiai dabar 
kur suėję diskusuoja 
“Laisvės” bazarą. Yra 
diskusuoti. Ten bus tūkstan
čių dolerių vertės dovanų iš 
visos plačios Amerikos, puiki 
Brooklyno ir apylinkės meni
ninkų pildoma programa vi
sais vakarais, taipgi šokiai. 
Įvyks 10, 11, 12 ir 13 dieno
mis vasario, Brooklyn Central 
Palace, 16 Manhattan Avė. 

ž. R.

Bronxe, 349 E. 140th St., 
daryta sifilio simptomų ir 
dymo paroda. Įėjimas nemoka
mas. 'Valandos nuo 9 ryto iki 5 
po piet penkiomis dienomis, 
šeštadienį lig piet. Baigsis 10 
vasario.

ati-
gy-

Open Day and Night
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 šermenine- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti Šulinsko šerme
ninėje.

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

Telephone Virginia 7-4499

Ketvirtadienio vakarą trys i 
New Yorko East Sides laužy-printi Amerikos Lietuvių 

gresą, kurio pamatiniais
Jie kaltinta api

plėšime, kuriame mirtinai pa- 
j šautas detektyvas Michael J. 
Foley, balandžio 10, 1937 m. 
Nuteisti buvo penki, bet dviem 
gubernatorius mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu. Apylinkės

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Kon-
tiks- nu auklėtiniai sudeginta dėk

lais, kaip pasisakė Scrantono tros kėdėj, 
konferencija pereitą vasarą, 
yra remt Lietuvos liaudį dar
buotėj už atsteigimą demo
kratinės santvarkos Lietuvoj, 
ir visais galimais būdais gint 
Lietuvos nepriklausomybę. Iš
jo kalbos buvo visiems aišku, gyventojai buvo surinkę tūks- 
kaip didelę žalą Lietuvos de
mokratinėms spėkoms ir ne
priklausomybei daro lietuviš
ki trockistai — Stilsonas su 
Strazdu — ir tie socialistai, 
kurie ne tik patys bėga iš 
Kongreso, bet ir visaip jį nie
kina, bando kenkt jo dar
bams, jį griaut.

Taipgi vienbalsiai priimtos 
rezoliucijos: viena už nuėmi
mą embargo nuo lojalistų Is
panijos, ir reikalaujant panai
kint Dies Komitetą, 
vo darbais tarnauja 
ne amerikonizmui.

tančius parašų, prašant dova
not bausmę.

Nužudyta Joseph O’Laugh
lin, 24 metų, Isidore Fried
man, 22« m., ir Dominick 
Guariglia, 19 jn. Išgelbėta 
nuo kėdės Philip Chaleff, 
m., ii* Isidore Zimmerman, 
metų.

BAZARO ŽINIOS

Aukos

kuris sa- 
reakcijai,

aukojo :Lėšų padengimui
M. Liepus $1; Dainius ir L. 
Miller po 50c; H. Jeskevičiū- 
tė, J. Jankauskas, Balčiūnie
nė, Čepulis, J. Gužas, R. Mi- 
zara, P. Kapickas, V. Rudai
tis, Stakovas, J. Kuodis, Bim
ba, Sasna, Stu pūras, Stupu- 
rienė, Viltrakiūtė, Tukienė, 
Šablaskas, Bepirštis, A. Gugis, 
M. Vaicekauskaitė, P. Bepirš
tis, Baranauskas—po 25c. Vi
so, su smulkesnėmis, surinkta 
$12.97.

Publikos buvo biskelį geriau 
negu vidutiniai, atsižvelgiant 
į faktą, kad tnngė tik viena 
kuopa ir k.u „. įvyko pa
prastą vakarą ir tarp didžiųjų 
draugijų — Kriaučių Skyriaus 
ir Piliečių Kliubo — mitingų.

Rep.

Darbo Partija Veikia
Amerikos Darbo Partija 

įsteigė įstatymdavystės skyrių 
Albany. Jo direktorium pa
skirtas George Marlin iš “up 
state,” padėjėju Nathaniel 
Minkoff, newyorkietis. Partie
čių grupė seimelyje rengiasi 
iškelti eilę svarbių reikalavi- 
mų-bilių dėl darbininkų 
vybės Socialūs Gerovės 
boj, jaunimo, butų ir 
reikalais.

atsto-
Tary- 
kitais1 I

Mirė Petras Naujokas
“Laisvė” gavo atviruku pra

nešimą, kad mirė Petras Nau
jokas, brooklyniečiams plačiai 
žinomas cigarų dirbėjas, gyve
nęs 812 McDonough St., Brook- 
lyne. Laidotuvės įvyks šiandien, 
sausio 28 d., 2 vai. po pietų, 
Cypress Hills kapinėse.

Majoras ir kontrolierius Mc-v 
Goldrick užgirią Moses planą 
statyt Battery-Brooklyn tiltą 
vieton seniau proponuoto tune
lio.

33-čias

Metinis Balius
Rengia

DR. MARTIN LUTHER 
DRAUGYSTĖ 

šeštadienį
Vasario 4 February

Grand Paradise Svetainėj
318 Grand St., kainp. Haveincycr 

Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 7:30 V. V.

Muzika Geo. Kazakevičiaus 
Įžanga:

Perkant bilietų išanksto 25c; 
prie durų 30c.

27
21

Mikolas Leipus, savininkas 
užeigos 324 Devoe St., auko
jo $5 “Laisvės” bazarui.

Petras Babarskas, 
brooklynietis, aukojo $1.

ALDLD H Apskritis $10.
Dėkingi už gražią paramą 

aukojusiems. Visus manan
čius apdovanot bazarą, prašo
me tai padaryt prie pirmos 
progos.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Bazaro Komisija

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

T | Vapor Room,
\ 1 Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber ...
_ Shop, Sleeping Accomodations. ta&wai 
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

Lietuvių Kuro Kompaniją
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ '

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Teks Glenmore 5-6111

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

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

'Mateus as Simonavičius
1 GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA j

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
tomis atdaras 
nuo 1' valandos 
dieną iki vėlai.

3 426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
5 Blokas nuo Ilewes cleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886 j

■,"Vincas J. Daunora .
.—, —  ■   APT I.EKO RlUS'. •-  - • - . . .

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

^MPASjNČRJH. 4 TO GATVĖS^.'

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .. $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16,50
Visi $28.50 vertes dabar po .... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertes 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 planą.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 7-8451




